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د   د جان و  داو    م 

  گفتار پیش

هـای علمـی و فنـاوری  ورای عـالی انقـالب فرهنگـی، اولویتمطابق با سند نقشه جامع علمی کشـور، مصـوب شـ
بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع انسانی  کشور به سه دسته الف، ب و ج تنظیم شده است که این دسته

قـرار داد و ایـن  بدر اولویـت  علوم شـناختی و رفتـاریبندی  و مالی و توجه مدیران است. مطابق با این دسته
عنوان یک استراتژی کالن و راهبـردی  های شناختی و رفتاری به که رشد و گسترش علوم و فناوری بدان معناست

وضـوع علـوم ریـزی شـده اسـت. م المللـی طرح ای و بین برای توسـعه دانـش در ایـران و رقابـت در سـطح منطقـه
 غـز و فراینــدها وای، نوپویـا و معطـوف بــه آینـده کــه در آن، م رشــته ذهــن اسـت. دانشــی میـانمطالعـه شـناختی، 

هـا و  گیـرد. ایـن دانـش در تعامـل بـا دانـش کارکردهای شناختی آن مورد مطالعه روشمند و منظم علمـی قـرار مـی
های ناشـی از  تواند به ارتقای کیفیت زندگی بشـر، رفـع کاسـتی های همگرا (زیستی، نانو و اطالعات) می فناوری

در سه چهار  .اده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان کمک کندهای هوشمند و استف ، تولید سامانهسوگیری شناختی
دهه مغـز  ۱۹۹۰دهه که  بطوری ایی را برای بشر به ارمغان آورده استهب دستاوردهای گران ،دهۀ گذشته، این علوم

د و رقابـت شـدیدی در دسـت یـابی بـه کردنگذاری چشمگیری  کشورها در زمینه این دانش نو سرمایه و نامیده شد
سـتاد توسـعه  ۱۳۹۱ت. بر همـین اسـاس از سـال استفاده کاربردی از آن به جریان افتاده اسذهن و ر مغز و اسرا

علوم شناختی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری شـروع بکـار کـرد و توسـعه علـوم شـناختی در 
تماعی و سیاسی و ...آغاز شـد. علوم اج   اقتصاد و مدیریت، پزشکی و سالمت،   های مختلف علوم مهندسی، زمینه

های آماری ملی مورد متوجـه قـرار گرفـت کـاربرد  میالدی توسط سازمان ۱۹۸۰های که از اواخر دهه  یکی از حوزه
  شناســـی آمـــارگیری اســـت کـــه تحـــت عنـــوان جنـــبش رهیافـــت شـــناختی روشناســـی علـــوم شـــناختی در روش

های در چرخـه تولیـد آمـار  فزایش کیفیت آمارگیرینامیده شده است. این جنبش به منظور ا CASM(۱(آمارگیری
پذیری آسـان آمارهـای رسـمی  از مرحله طراحی مفهومی، طراحی ابزار آمارگیری تا روش انتشار آمارها و دسـترس

های آمـاری ملـی کشـورهای  در سـازمان نامه پرسـشاین جنبش، منجر شد تا آزمایشگاهای طراحی ل گرفت. کش
. طراحـی و اسـتقرار پیـدا کنـد و علـوم شـناختی و رفتـاری .کره جنـوبی و. سوئد، هلنـد، انگلیس، کانادا،  آمریکا،

بصورت سیستماتیک و هدفمند در تمام فرایندهای تولید آمار رسـمی بکارگرفتـه شـود. در ایـران نیـز بـا توجـه بـه 
                                                                                                                                     
1 Cognitive Aspect of Survey Methodology (CASM) 
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تمام فرایند اصلی های نوین در  کارگیری فناوری ، به۱۳۹۷سال در سازی نظام آماری کشور از  تصویب سند مدرن
هـا و  روش، هـای سـازمانی موضـوعات و چارچوب  لفـه کلیـدی آن (شـامل:ؤم ۵و پشتیبان تولید آمار رسمی، در 
و  انتشارات و ارتباطـات اثـربخش، ها های گردآوری داده ای و روش منابع دادهر، فناوری اطالعات برای تولید آما

سـتفاده از علـوم شـناختی و رفتـاری و ایجـاد آزمایشـگاه علـوم ا. بر همین اسـاس شد) آغاز ردهای آماریااستاند
  . شدتعریف  توانمندسازی و اعتمادسازی نظام آماری ایرانیک برنامه عملیاتی در  عنوان بهشناختی 

های شـناختی  اول، مبانی علمـی و ابزارهـای ارزیـابی فراینـدفصل است، در  فصلاین طرح مطالعاتی شامل سه 
های  و اقدامات صورت گرفته در خصوص استفاده از علـوم شـناختی و رفتـاری در سـازمان شود انسان معرفی می

کـه  شود پرداخته می ۲نظام آماری ملیتعامل بین انسان و شود. در این فصل به  آماری ملی سایر کشورها ارائه می
چـه در قالـب  اقـدام افـراددرک و   و کاربر هسـتند. چگـونگی تعامـل، گو پاسخعنوان  به/انسان افراد در این تعامل

گـذارد.  تـاثیر مـیو حتی بقای آن گیری آن  هرهببر کیفیت تولید و  نظام آماری ملیو چه در قالب کاربر با  گو پاسخ
. کاربرد علـوم و ۲کاربرد علوم و فناوری شناختی در فرایندهای تولید آمار رسمی و . ۱فصل دوم شامل دو بخش 

ماری ملی اسـت. در بخـش اول بـر اسـاس مـدل عمـومی فراینـد کسـب و کـار های آ سازمانفناوری شناختی در 
و  نامه پرسش)، کاربرد علوم شناختی در فرایندهای اصلی تولید آمار شامل نیازسنجی، طراحی GSBPMآماری (

 شود و در بخـش دوم کـاربرد رسانی ارائه می ابزار آمارگیری، پردازش داده و محاسبات شناختی و انتشار و اطالع
سازی آمارگیران، سـواد آمـاری و  ای های آماری ملی شامل حرفه علوم شناختی در موضوعات سازمانی در سازمان

. در فصل سوم نیز بر اساس مطالب ارائه شده در فصل اول و فصل دوم، شود واحدهای بینش رفتاری معرفی می
سازی نظام  ان در راستای تحقق اهداف مدرنپیشنهاد استقرار آزمایشگاه علوم شناختی و رفتاری در مرکز آمار ایر

  شود.  آماری ملی ایران ارائه می
ی آمـار بـا همکـاری آقـای مهـدی   هـای آمـاری پژوهشـکده هـای فنـی و روش این پژوهش در گروه پژوهشی طرح

نجـام عنوان همکاران اصلی بـه ا عنوان مجری و آقای دکتر اشکان شباک و سرکار خانم مریم زنگنه به خانی به نقی
شود. همچنین از نظرات ارزشمند داوران این  که بدین وسیله از ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می رسیده است، 

شـود. در پایـان از زحمـات سـرکار خـانم  صمیمانه سپاسگزاری می  اند، سزایی در بهبود آن داشته هطرح که نقشی ب
شـود. امیـد اسـت حرکـت پیشـگام  صمیمانه قدردانی میساناز مهندسی و سرکار خانم طاهره امینی برای ویرایش 

  این طرح پژوهشی در معرفی قلمروهای نوین پژوهشی علوم شناختی به نظام آماری کشور باشد.
  

ی   و ی و روش ح وه    ی آماری ی 
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۱  
های  سازمان وهای شناختی  علوم و فناوری

  ملی آماری 

  سازی  ) و مدرنNSS( ۱نظام آماری ملی-۱-۱
اســت کــه توســط  ۳، آمــار رســمی یــک کــاالی عمــومیUNSD(۲( ملــل آمــار ســازمانبخــش مطــابق بــا تعریــف 

شناسی و محیط زیست تولیـد و  اقتصادی، اجتماعی، جمعیت در چهار بخش ٤)NSOsملی ( یهای آمار سازمان
هــای دولتــی و  های مبتنــی بــر شــواهد و آمــار در بخش گیری گــذاری بهتــر و تصــمیم گذاری، ارزش بــرای سیاســت

نظـارت،  ،آوری های آماری ملی، مطابق با نظام آماری ملـی نسـبت بـه جمـع سازمان .شوند خصوصی استفاده می
هـا و نهادهـای درگیـر در  دسـتگاهاز  ای مجموعـهملـی،  نظـام آمـاری کنند. ری اقدام میماانتشار داده و اطالعات آ

بـط درونـی و نظـام، روا یهـای هـر یـک از اجـزا وظایف و فعالیـت است که )نظام های رکن( های آماری فعالیت
تولیـد آمارهـای  ی . نظام آماری ملی وظیفـهاست ملیاصول، قوانین و مقررات  مطابق با ها با یکدیگر بیرونی آن

سازمان آمـاری و در نتیجه  داردهای اجرایی  در بین دستگاهتوزیع شده  متناسب با وظایف قانونیرا رسمی کشور 
نیز یک نظام  ٥)INSS. نظام آماری ملی ایران (ا بر عهده نداردبه تنهایی وظیفه تولید تمام آمارهای رسمی ر ملی

های اجرایـی موظـف بـه  ملی نیمه متمرکز است که مرجعیت آن بر عهـده مرکـز آمـار ایـران اسـت و سـایر دسـتگاه
                                                                                                                                     
1 National Statistical System (NSS) 
2 United Nations Statistics Division (UNSD) 

۳ Public Goods- است. غیر رقابتی بودن  ناپذیر) قابل استثناء (تخصیص کاالیی غیر رقابتی و غیر االی عمومیک یک علم اقتصاد در
قابـل اسـتثناء  کنـد و غیـر توسط یک نفر، دسترسی کاال برای مصرف توسط دیگران را محدود نمیبه این معنی است که مصرف آن کاال 

کسانی تخصیص داد و افراد دیگر را از استفاده آن مستثنی کرد ناپذیری) به این معناست که نمی (تخصیص بودن   .توان آن را به کسی یا 
4 National Statistical Office (NSO) 
5 Iran National Statistical System (INSS) 
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دهد. مطـابق بـا نظریـه ذهـن  فردی و اجتماعی توضیح می ۱۰شناختی فرایندهایهای مختلف را بر اساس  شواکن
گوست فون هاي یک سیستم سازگار است که با محیط اطراف سازگار و دارای تعامل   ، ذهن انسان۱۱کفردريش آ

 .تعامل بین نظـام۱است:  شامل دو بخش در نظام آماری ملی این سازگاری کند. متناسب با آن رفتار می است و
در  یانگو پاسـخآمار و تولید آمار و کاربران. تعامل بین نظام تولید . تعامل بین نظام ۲و  یانگو پاسخو  آمار تولید

، نامه پرسـش مؤلفـهگـردد کـه شـامل چهـار  مطـرح مـیی آمـارگیری هـا روشبا انواع قالب فرایند پرسش و پاسخ 
ها است. در فرایند پرسش و پاسخ، که یکـی از فراینـدهای اصـلی در  دادهوری گردای ها روش، و گو پاسخآمارگیر، 

، ۱٥، حافظـه۱٤، درک۱۳ی عملکردهـای شـناختی انسـان شـامل توجـه اسـت، همـه ۱۲مبنا حافظه  ی آمارگیری چرخه
حاصـل از  های شـناختی دخالت دارند. بنا بر این، سـوگیری ۱۸ای ، و اثر زمینه۱۷، شناخت اجتماعی۱٦گیری تصمیم
 ها دارند. بخش دوم، تعامل بین نظام آمـاری گیری و کیفیت داده مهمی بر خطای اندازه تأثیر کردهای شناختیعمل
و  های افـزایش درک و کاربران است. این بخش به چگونگی درک کاربران از آمارهای رسمی تولید شده و راه ملی
  و سـازی جـدول ،هـا تصویرسـازی داده و ی انتشـارهـا روشپردازد. موضوعات این بخش شـامل  می یری آنکارگ به

مـدیریت و  ها، سواد آماری و اعتماد به آمار رسمی،  داده ۱۹پذیری دسترس  ی تهیه جدول از منابع مختلف،ها روش
 نظـام آمـاری ملـیها از  گیری مبتنی بر شواهد و آمار است. بنا بر این، ضرورت دارد چگونگی درک انسان تصمیم

آزمایشگاهی و میدانی مورد بررسـی های  مطالعهکارگیری بر اساس ه و چه در مرحله ب دادهآوری  جمعچه در مرحله 
در تولیـد آمـار رسـمی و ها  انسـانخطا در درک ی  واسطه بهکه هایی  مسئلهتوان  قرار گیرد. با انجام این مطالعه می

 . کرده ئزایش اعتماد عمومی اراکارهایی برای بهبود کیفیت و اف و راهکرد شناسایی  ،شود کاربرد آن ایجاد می
  
  

  نظام تولید آمار-تعامل انسان -۲-۱شکل 

   نظام آماری ملی و علوم شناختی سازی مدرن -۱-۱-۲
هـای اداری و  داده  داده، ههای نوین در زمینه تولید آمـار رسـمی ماننـد مَـ با توجه به سرعت رشد و گسترش فناوری

، نیاز به بازنگری در فرایندهای کسب و کـار آمـاری  های با کیفیت دادهه بگیران،  همچنین افزایش نیازهای تصمیم
آمـار  سازی مدرنای ویژه تحت عنوان گروه عالی  سازی نظام آماری با تشکیل کمیته مدرن ۲۰۱۰از سال  ایجاد و 

                                                                                                                                     
10 Cognitive Processes 
11 Friedrich August von Hayek 
12 Memory based survey 
13 Attention 
14 Perception 
15 Memory 
16 Decision Making 
17 Social Cognition 
18 Context Effect 
19 Accessibility 

 پاسخگویان کاربران نظام تولید آمار
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نظـام آمـاری ایـران  سـازی مدرنهای شـناختی در  شروعی برای کاربرد علوم و فناوری عنوان بهدرج شده است که 
آمـار رسـمی بـا رویکـرد  تولیـد هایشناختی، بررسی فرایند. هدف از ایجاد آزمایشگاه علوم )۱۳۹۷(کیانی  است

 ،ادیت و جـانهی ،نامه پرسشی بازطراحی ها روشاست که شامل  در محیط آزمایشگاهی و میدانی علوم شناختی
(فصـل اول) ابتـدا در ایـن طـرح پژوهشـی در  انتشار و دسترسی به اطالعات آماری و ارتقا سـواد آمـاری اسـت.

تجربیـات سـایر کشـورها بـه و در ادامه  شدهارائه  ،ی ارزیابیها روششامل اصول، مبانی و کلیات علوم شناختی 
 شود. در خصوص استفاده از علوم شناختی و رفتاری در فرایند تولید آمار اشاره می

  آمار رسمیعلوم شناختی و -۱-۲

  علوم شناختی کلیات  -۱-۲-۱
هـای ذهنـی  و فرایندهای آن است. این علم به بررسـی ماهیـت فعالیت ذهنپژوهش علمی درباره  ،علوم شناختی

پردازد. از جمله  و پردازش اطالعات می تفکر چگونگیو  درک انسان از خود و محیط اطراف خودچگونگی مانند 
گیری و زبان  استدالل و تصمیم ،، تفکریادگیری، حافظه، توجه، ادراکاصلی این رشته پژوهش در زمینه های  هدف

فنـاوری اطالعـات و هـای نـو اسـت کـه در کنـار نـانوتکنولوژی، بیوتکنولـوژی  است. علوم شناختی یکی از دانش
ــه ــرا دانش  مجموع ــای همگ ــکیل میNBIC( ۲۰ه ــه ) را تش ــته از زیرمجموع ــن رش ــد. ای ــاب،  دهن ــم اعص های عل

های فرعـی  شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن تشکیل شده است و کاربرد وسیعی در رشته شناسی، زبان روان
های گروهـی،  شناسـی، سیاسـت، علـوم اطالعـات، ارتباطـات و رسـانه مانند پزشکی، آمـوزش و پـرورش، جامعـه

زمینـه  های بسیاری به تحقیق در . مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهداردمهندسی پزشکی و مهندسی فرمان و کنترل 
ننــد و کشــف کعلــوم شــناختی اشــتغال دارنــد و در تالشــند تــا راز بزرگتــرین ســرمایه آدمــی یعنــی مغــز و ذهــن را 

های  بشناسند. علوم شناختی همانند تمامی شـاخه نظم طبیعیترین  ترین و پیچیده عنوان عالی ردهای آن را بهککار
ای  ه پیچیــدهکلــوم شـناختی ذهـن انســان را شـبکنــد. دانشـمندان ع یم خاصـی پیـروی میامعرفـت بشـری از پــاراد

ل یا انتقال دهد. عملیـات کتواند آن را تغییر ش ند و میک ه اطالعات را دریافت، نگهداری و بازیابی میکدانند  می
تـوان بـا  خوانند. از دید علوم شناختی ذهـن را می رد پردازشی میکفوق را پردازش اطالعات و این پارادایم را روی

لید یا مودم وارد کهای ورودی مانند صفحه  نوعی رایانه دانست. در رایانه اطالعات توسط دستگاه ون تساهل همچ
توان در رایانه ذخیره و  . اطالعات وارد شده را میشود میو سپس عملیات متفاوتی بر روی آن انجام شده سامانه 

ل، اطالعـات کرایانه تبدیل گردد. به همین شتواند به خروجی  رد. نتیجه این پردازش میکافزار پردازش  توسط نرم
یابـد،  (ذهن) راه میگر  پردازشه کهای حسی ما (مثل بینایی یا شنوایی) به داخل شب از جهان خارج توسط گیرنده

تـی کتواند گفتـار یـا رفتـار حر های این پردازش می . خروجیشود میر پردازش کدر حافظه نگهداری و در فرایند تف
هـای  رد معنای بسیار وسیعی دارد و شامل تمامی دریافتکه اطالعات در این رویکید توجه داشت باشد. البته، با

صـورت فطـری یـا  ه در درون ذهن انسان بهکشود  میهایی  ها و ادراک مفهومعالوه تمامی  انسان از جهان خارج به
مـیالدی آغـاز شـده و نـام  ۹۵۰۱ی  ای در حال پیشرفت است که از دهه علوم شناختی پروژه تسابی وجود دارد.کا
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هـای  به آن داده شده است. این شـاخه از علـم هنـوز در ابتـدای راه قـرار دارد و افق ۱۹۷۳علوم شناختی در سال 
و معیارهای علمی  ها روشبا  بنا بر ایناست و » علم«علوم شناختی یک  .بسیاری برای گسترش و پژوهش دارد

شـود  همین امر سـبب می». طور علمی فهمید بهتوان  ذهن را می«است که سرکار دارد. مهمترین اصل این علم آن 
امـروزه در  .بـه ذهـن باشـد…) شناسـی و (مانند فیزیک، شیمی، گیاه ۲۱هگرایان که علوم شناختی یک رویکرد مادی
صنعت ای از دانشمندان برای انتقال دانش از علوم پایه و اعصاب شناختی به  مراکز تحقیقاتی عمده دنیا مجموعه

بـر وضـعیت  تـأثیراقتصادی و نظـامی و نیـز  تأثیرهای زندگی بشر در حال تحقیق هستند و به دلیل  و دیگر زمینه
کـه جامعـه صـنعتی دریافتـه کـرد  توان ادعا میشود و  های هنگفتی صرف آن می بهداشت و سالمت جامعه، هزینه

  است.های وابسته به آن  است که قرن آینده، قرن علوم اعصاب و رشته
 

  فرایندهای شناختی 
اسـت. فراینـدهای شـناختی پایـه  ۲۲در مطالعات ذهن، فرایندهای شناختی ذهن شامل فراینـدهای شـناختی پایـه

حافظــه اســت و فراینــدهای شــناختی بــاال شــامل اســتفاده و تولیــد و شــامل: حــس کــردن و درک کــردن، توجــه 
مفـاهیم و  ،زمـان ،۲٥ییفضـا(شناخت ۲٤زنمایی دانشگیری) و استدالل و با ، تصمیممسئله (زبان، حل ۲۳اطالعات

های مطالعه ذهن، رویکـرد پـردازش اطالعـات اسـت.  طور که اشاره شد یکی از پارادایم همان ) است.۲٦بندی طبقه
  لشـک های گوناگونی برای چگونگی پردازش اطالعات توسـط فراینـدهای شـناختی ذهنـی ارائـه شـده اسـت. مدل

 ۲۷ها دهد. در این مدل اطالعات/ محرک اطالعات در ذهن انسان را نشان می مدل عمومی از پردازشیک  ۱-۴ 
ی کوتــاه مــدت و  بنــدی در حافظــه گانــه دریافــت شــده و پــس از درک، کدگــذاری و طبقه هــای پنج از طریــق حس

ترین سـطح  از پـایین درک. ایـن شـود عنوان خروجـی ارائـه می ی بلند مدت (حافظه کاری)، پاسخ/عمل بـه حافظه
اسـت. . عواطـف و .. اجتماعی، های  موضوعند درک اشیا تا سطح پیچیده آن مانند درک خود، درک دیگران، مان

  د. نشو مختصر معرفی می صورت بهدر ادامه فرایندهای پایه شناخت انسان 
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