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  انمترجم پیشگفتار

  
  

 هـاي  فقـدان آزمایشـگاه   کمبـود یـا   ،شناسی در ایرانیکی از کمبودهاي اساسی آموزش روان
     شناسـی فیزیولوژیـک،  هـا و مباحـث پایـه از قبیـل روان    خصـوص در رشـته  شناسی، بهروان
سـاً  که اطالع داریم اساتا جایی شناسی یادگیري است.شناسی احساس و ادراك، و روانروان

شناسی فیزیولوژیک در ایران وجود ندارد حتی در سطح آموزشـی چـه   هیچ آزمایشگاه روان
شناسی احساس و ادراك شاید وضع رسد به آزمایشگاه پژوهشی در این رشته. در مورد روان

هاي ابتدایی این مبحث قابل نمـایش و آمـوزش   کمی بهتر باشد و حداقل بعضی از آزمایش
شناسی یادگیري اوضاع بینابین اسـت؛  همین حد نه بیشتر. در مورد روانولی تنها در  ،باشند

اشـیاء مـوزه از آنهـا     شگاهی وجود دارند که بیشتر به شکلتعداد کمی لوازم آموزشی آزمای
تر مهم قابلیت استفاده چندانی ندارند. در عمل هاشود و دیگر پس از گذشت دههاستفاده می

وجود داشته باشند) و اصالً در این زمینه بسیار نادرند (اگر  لوازم آزمایشگاهی پژوهشی آنکه
شـود چـرا   وم. با توجه به این وضـعیت اسـت کـه روشـن مـی     دمصداق عبارت النّادر کالمع

قریـب   یتدانشجویان ما و حتّی اساتید ما به این زمینه از تحقیقات عنایتی ندارند و در اکثر
کننـد (جـز در مـورد مـداخالت بـالینی).      ا مـی به اتفاق موارد به پژوهشهاي همبستگی اکتف

 امـري شـوند و بـه   هاي آزمایشگاهی اساساً چنـدان آشـنا نمـی   دانشجویان ما با این فعالیت
و دل بست. اگـر هـم آشـنایی مختصـري      مند شدتوان عالقهنمیناشناخته و مجهول هم که 

  دست دهد امکان عملی چندانی براي این فعالیت وجود ندارد. 
بـه آنچـه    شناسی محدود استه آهسته این ذهنیت حاکم شده است که گویی روانآهست   

فرصـت   مـا  شود و کارهاي عملی جزئی که دانشـجویان هاي ما آموزش داده میدر دانشگاه
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هاي مجهـز  آزمایشگاهاي یا حتّی تمایلی براي ایجاد ند. اگر پیش از این ارادهرانجام آنها را دا
  گـرا وجـود داشـت زیـر خاکسـتري از      سـرهاي پرشـور و آرمـان   در برخـی از  شناسی روان

ن اسـت و دیگـر درخشـش و    هاي پراکنده و نافرجـام پنهـا  در پی و کوشش هاي پیشکست
د. از زبان فردوسی بزرگوار و به بیان گوارا و نجیبانۀ او: یکی داستانی اسـت پـر   ندار ايبارقه

شم و سوز دل را شم. و این داستان پر آب چ اي باشـد بـر   مقدمـه  بـدان آوردم کـه    آب چ
  چرایی ترجمه این کتاب.

هایی که سنتی دیرینه در بر پایی و استفاده از آزمایشگاه حیوانی دارند، حتی در سرزمین   
به استفاده از تجهیزات الکترونیک و مجازي مانند آنچه این کتاب و  ،براي آموزشبه تدریج 

از جمله  ،به چند دلیل ،آورندبیشتر و بیشتر روي می سازندافزار ضمیمه آن فراهم مینرم
دیگر آنکه، در بسیاري از ها مستلزم هزینه سنگینی است. آنکه برپایی و اداره این آزمایشگاه

حیوانات و مراقبت از کشورهاي غربی، رعایت مقررات اخالقی در مورد نگاهداري 
 ۀبا رعایت همهمچنین کند. تر میآزمایشگاه را بسیار پر هزینهنوع اداره این  ،آزمایشگاهی

 شودمخالفت می هاآزمایشگونه این باباز هم  ،نگاهداري حیواناتدر مورد مقررات اخالقی 
  که جنبه آموزشی دارند و استفاده شود هایی از حیوانات براي آزمایش کهوقتیویژه به
آورند، مخالفت طرفداران حقوق حیوانات شدیدتر نمی اي پدیدعلمی بدیع و تازه هايهداد

  است.
ت مستحکمی در برخی از مشکالتی را که ذکر شدند نداریم اما نه سابقه و سنّ در ایران ما   

شناسی داریم و نه بودجه الزم براي این کار. آزمایشگاه براي دانشجویان روانزمینۀ ایجاد 
المللی که با آنها مواجهیم اگر بودجه کافی شکالت بیننکته بسیار مهم دیگر اینکه به دلیل م

ذکر این مورد  نیز منظور شود باز هم دستیابی به وسائل مورد نظر بسیار دشوار خواهد بود.
از که هاي معتبر کشور نزدیک به یک دهه است مناسبت نیست که در یکی از دانشگاهبی

شناسی با صرف آزمایشگاهی روان ايهگروه و دانشکده مربوط فهرستی از وسائل و ابزار
دریغ از یک وسیله تا به امروز شود اما فراهم و به دانشگاه ارسال می زحمت بسیاروقت و 

در مورد  ،آزمایشگاهی خریداري شده. دریک دانشگاه معتبر کشور وضع این چنین است
  مل.جاز این م تو خود حدیث مفصل بخوان ،باید گفتدانشگاهی دیگر  ها و واحدهايدانشگاه



  
 
  
     

 
 

 
 
 
 

  13  /مترجمان گفتارپیش

افزار ضمیمه آن براي با توجه به این شرایط ، استفاده از کتاب حاضر و نرمدر کشور ما،    
پذیرتر از بسیاري از و توجیه ضرورترانجام کار آزمایشگاهی دانشجویی در زمینه یادگیري 

  رسد. کشورهاي دیگر به نظر می
  انجامتا امکان  کتاب گرفته شدتصمیم به ترجمۀ این  با توجه به آنچه گفته شد   

اي اندك در اختیار دانشجویان ما قرار گیرد. این هتر و با هزینسهل هاي دانشجویی،آزمایش
شناسی روان اي از آزمایشگاه آموزشیسیار زیادي جاي خالی بخش عمدهبکتاب تا حد 

ر جاي دیگري که یک و در هکند و در دانشگاه، دفتر کار، منزل، خوابگاه، یادگیري را پر می
و شوددستگاه کامپیوتر معمولی در دسترس باشد آزمایشگاهی مستقل به فوریت بر پا می

ت د، تمرین کرد، آموخت، و لذّنموهاي مرتبط را به آسانی اجرا توان بسیاري از آزمایشمی
  .نمود اي بسیار شبیه به کار با حیوان واقعی آزمایشگاهی حاصلبرد، و تجربه

شناسی هاي پژوهشی روانهنوز هم با حسرت و تأسف باید گفت که جاي آزمایشگاه اما   
 راهبهباید آرزو داشت و محروم و چشم فقط م تا کی یداندر کشور ما بسیار خالی است و نمی

    ماند.

  
  دکتر رضا زمانی   

  دکتر ابوالفضل محمدي
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