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Предговор

Съществува познание, неизвестно за повечето хора. То засяга
човешкото поведение и съзнание в различните им форми. Може да
се използва за обясняване, прогнозиране и контролиране на човешките действия. Хората, които имат достъп до това познание, го използват, за да разбират другите човешки същества. Те имат по-пълна и по-точна концепция за онова, което определя поведението и
мислите на другите, отколкото тези без него.
Изненадващо наистина: това неизвестно познание е от дисциплината психология.
Какво бих могъл да имам предвид, когато казвам, че дисциплината психология е неизвестна? Естествено е да си мислите, че това
твърдение не би трябвало да се приема буквално. Книжарниците
имат огромни отдели със заглавия, имащи отношение към психологията. Телевизионните и радио токшоута редовно засягат психологически теми. Статии в списания цитират хора, наречени психолози,
които говорят по различни въпроси. Въпреки това има един много
важен смисъл, в който областта психология е неизвестна.
Въпреки видимото голямо медийно внимание, дисциплината
психология остава в по-голямата си част скрита от обществеността. Преносът на „психологическо“ познание, който се осъществява
чрез медиите, до голяма степен е илюзия. Малцина осъзнават, че огромната част от книгите, които виждат в психологическите отдели в
книжарниците, са писани от хора без абсолютно никакъв престиж
в психологическата общност. Малцина осъзнават, че много от хората, които получават „етикета“ психолог от телевизията, не се разглеждат като такива от Американската психологическа асоциация
или Асоциацията за психологическа наука. Малцина осъзнават, че
много от медийно най-видимите психологически „експерти“ не са
допринесли с никаква информация за фонда знания на дисциплината психология.
Крайното оживление на медийното внимание, обръщано на
„психологически“ теми, рядко е правило нещо повече от предста-
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вяне единствено на неточна информация. Това скрива много реалната и растяща познавателна база в областта на психологията. Общата публика не е сигурна какво е и не е психологията и не е способна независимо да оцени твърденията за човешкото поведение.
Проблемът се усложнява от факта, че много хора имат интерес от
аудитория, която или не притежава оценъчни умения, или вярва, че
не съществува начин за оценяване на психологическите твърдения.
Последното становище, наричано понякога нагласа на „всичко минава“, е едно от заблужденията, обсъждани в тази книга, и е особено
скъпо струващо за обществеността. Редица псевдонауки са многомилионни индустрии, които зависят от незнанието на аудиторията, че твърденията за човешкото поведение могат да се подлагат на
научна проверка. Общата публика освен това не съзнава, че много от твърденията на подобни псевдонауки (например астрология,
психохирургия, бързо четене, биоритми, терапевтично докосване,
подпрагови записи за самопомощ и детективи-екстрасенси) са тестирани и е доказано, че са неверни. Съществуването на обсъжданата в тази книга индустрия на псевдонауките засилва склонността
на медиите към сензационно представяне на науката. Тенденцията
е по-лоша в психологията, отколкото в други науки, и разбирането
на причините защо е така е важна част от научаването как да се мисли правилно за психологията.
Следователно тази книга не е насочена само към потенциалните изследователи в психологията, а към много по-голяма група:
потребителите на психологическа информация. Целевата аудитория са студентите, започващи обучението си по психология, и общият читател, който се е срещал с информация по психологически
въпроси в масмедиите и се е чудил как да подходи към оценяването
на валидността ѝ.
Книгата не е стандартен въвеждащ текст по психология. Тя не
очертава списък от факти, които психологическите изследвания са
открили. Всъщност задължаването на всеки студент да посещава
въвеждащ курс по психология в университета вероятно не е окончателното решение на проблема с неточното ѝ представяне в медиите. Има редица лаици с легитимен интерес към психологията, които нямат времето, средствата или достъпа до университет, за да се
заемат с формално обучение. По-важното е, че като преподавател
по психология в университета съм принуден да призная, че заедно
с колегите ми често не успяваме да дадем на нашите първокурсници
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истинско разбиране за науката психология. Причината е, че курсовете за начинаещи нерядко не обучават на умения за критично мислене, които са фокусът на тази книга. Като преподаватели в повечето случаи сме свръхфокусирани върху „съдържанието“ – да „покриваме материала“. Всеки път, когато се отклоним дори и малко от
учебната програма, за да обсъждаме такива въпроси като психологията в медиите, като че ли се чувстваме виновни и започваме да се
притесняваме, че може би няма да успеем „да минем“ всички теми
преди края на семестъра.
Да разгледаме средностатистическия учебник, въвеждащ в психологията. Много от тях сега са от по 600 до 800 страници ситен
текст и реферират буквално стотици изследвания в публикуваната
литература. Разбира се, няма нищо лошо подобни книги да съдържат толкова много материал. Той просто отразява растящото познание в психологията. Има обаче някои злощастни странични ефекти.
Преподавателите често са толкова заети да се опитват да напълнят
главата на студентите си с дузини теории, факти и експерименти,
че не успяват да засегнат някои от фундаменталните въпроси и погрешни разбирания, с които те започват изучаването на психологията. Вместо да се занимават директно с тези погрешни разбирания,
преподавателите (и авторите на въвеждащи учебници) нерядко се
надяват, че ако студентите са изложени на достатъчно емпирично
психологическо съдържание, просто ще стигнат по индукция до отговорите на въпросите им. Накратко, преподавателите се надяват, че
студентите ще разпознаят имплицитните отговори на тези въпроси
в обсъжданията на емпиричните изследвания в няколко съдържателни области. Твърде често надеждата е попарвана. В последния преговорен час – или в приемното време в края на семестъра – преподавателите са шокирани и обезкуражени от въпроси и коментари,
които биха могли да се очакват в първия ден от първи курс, но не
и след 14 седмици: „Психологическите експерименти обаче не са
истинският живот, какво биха могли да ни кажат?“; „Психологията
просто не може да е истинска наука като химията, нали така?“; „Аз
обаче чух един терапевт по телевизията да казва точно обратното
на написаното в нашия учебник“; „Мисля, че тази теория е глупава
– брат ми се държи по точно противоположния начин на твърденията в нея“; „Психологията е просто здрав разум, нали?“; „Всеки знае
какво е тревожност – защо да си правим труда да я дефинираме?“. За
много студенти такива въпроси не получават имплицитно отговори
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просто чрез разглеждането на предметното съдържание на психологията. Тук се занимавам експлицитно с объркванията, които лежат в
основата на въпроси и коментари като цитираните по-горе.
За съжаление изследванията са показали, че средностатистическият въвеждащ курс по психология прави изненадващо малко,
за да коригира някои от погрешните разбирания на „начинаещите“
студенти за дисциплината (Keith & Beins, 2008; Standing & Huber,
2003; Taylor & Kowalski, 2004). Този злощастен факт осигурява
обосновката за настоящата книга. Психологията вероятно повече
от всяка друга наука изисква умения за критично мислене, които
подпомагат студентите да отделят зърното от плявата, събираща се
около всички науки. Това са уменията за критично мислене, от които студентите се нуждаят, за да станат независими оценители на
психологическата информация.
Години, след като те са забравили съдържанието на въвеждащия
курс по психология, ще продължават да използват засегнатите в тази книга фундаментални принципи, за да оценяват психологически
твърдения. Много след като стадиите на развитието по Е. Ериксън
са забравени, студентите ще използват въведените в този текст инструменти за мислене, за да оценяват новата психологическа информация, която срещат в медиите. След като се придобият, тези
умения ще служат като доживотни инструменти, които са от помощ
при оценката на претенциите на нещо да бъде познание. Първо, те
осигуряват способността да се прави първоначална груба преценка
на правдоподобността. Второ, тези умения осигуряват някои допълнителни критерии за оценяване на надеждността на „експертното“
мнение. Тъй като нуждата да се разчита на експертни мнения никога не може да се елиминира в едно сложно общество, оценката на
достоверността на експертите става съществена за придобиването
на познания. Тези умения за критично мислене могат да се прилагат
във всяка дисциплина или масив от знания, но са от особена важност в областта на психологията, тъй като полето е толкова често
погрешно интерпретирано в масмедиите.
Много психолози са песимистично настроени към всяко усилие да се спре приливът на дезинформация за нашата дисциплина.
Въпреки че подобен песимизъм за съжаление често е оправдан, този „потребителски наръчник“ за психологията беше мотивиран от
идеята, че психолозите не бива да допускат проблемът да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.
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Приветствах възможността да подготвя няколко издания на
„Как да мислим правилно за психологията“, но за съжаление е вярно,
че причините за съществуването на тази книга са също толкова актуални днес, колкото и когато писах първото издание. Представянето
в медиите на психологията са също толкова подвеждащи, колкото
и в миналото, и студентите в курсовете по въведение в психологията влизат с толкова много погрешни разбирания, колкото и преди.
Следователно целите на всички следващи издания си оставаха едни
и същи. Те се споделят от все по-голям брой преподаватели. Психологът от Станфордския университет Роджър Шепърд повтори всички притеснения, които мотивираха написването на първото издание
на тази книга: „Макар че повечето студенти на бакалавърско равнище няма да продължат към изграждането на научна кариера, човек
се надява, че те ще придобият известни способности за критична
оценка на непълните, наивни, объркани или преувеличени репортажи за „открития“ на социалните науки, на които ще продължат да
бъдат излагани от масмедиите. ... Широко разпрострените идеи, че
човешкото поведение и психичните явления могат адекватно да се
разберат посредством неподпомогнат „здрав разум“ или – още полошо – чрез позоваване на неемпирични псевдонауки, например
астрологията, ни изправят пред непреходно предизвикателство“
(Shepard, 1983, p. 855).
Целта на тази книга е да представи кратко въведение в уменията за критично мислене, които ще помогнат на студентите по-добре да разберат предметната материя на психологията и събитията
в света, в който живеят.

Какво е ново в деветото издание?
В деветото издание на „Как да мислим правилно за психологията“
няма съществени структурни промени, тъй като реорганизацията на главите беше направена в предишното издание. Съдържанието и редът на главите остават същите. По искане на рецензентите
и потребителите това издание остава със същия обем като осмото.
Читателите и потребителите искаха книгата да запази обема си и
той е същият. Продължавам да осъвременявам и да ревизирам примерите, които използвам в книгата (макар че запазвам тези, които
са любими на читателите). Някои остарели примери са заменени с
по-съвременни изследвания и въпроси. Направих големи усилия да
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използвам съвременни цитати, които са релевантни на споменатите различни концепции и експериментални ефекти. В това издание
има голям брой нови цитати (190, за да бъдем точни!), така че читателят продължава да разполага с актуални препратки към всички
примери и понятия.
Целта на книгата остава такава, каквато винаги е била: да представи кратко въведение в уменията за критично мислене, които ще
помогнат на студентите по-добре да разберат предметната материя
на психологията. През изминалите петнадесет години все повече
се засилва ударението върху преподаването на критично мислене в
университетите (Abrami et al., 2008; Sternberg, Roediger, & Halpern,
2006). Всъщност някои системи от щатски университети са въвели
промени в учебните планове, включващи задължително ударение
върху тези умения. Същевременно обаче други педагози твърдят, че
уменията за критично мислене не бива да се изолират от конкретното фактологично съдържание. „Как да мислим правилно за психологията“ комбинира двете тенденции. Тя има за цел да осигури на преподавателя възможността да преподава критично мислене в рамката
на богатото съдържание на съвременната психология.
Читателите са добре дошли да ми изпращат коментари, като
общуват с мен на следния адрес: Keith E. Stanovich, Department of
Human Development and Applied Psychology, University of Toronto,
252 Bloor St. W., Toronto, Ontario, Canada, M5S 1V6. Имейл адресът
ми е: Kstanovich@oise.utoronto.ca.

Признателност
Много от хората, на които съм изказвал благодарност в предишните издания, продължават да допринасят с идеи за тази книга. Трябва
обаче да посоча специално Ричард Уест от Джеймс Медисън Юнивърсити, който е изключително ценен непрекъснат източник на идеи
за еволюцията на книгата. Хуманен човек, учен и истински приятел,
неговата интелектуална и емоционална подкрепа е високо ценена.
Няколко други учени осигуриха ценна обратна връзка за това и за предишни издания. Сред тях са: Уейн Барц, Американ Ривър Колидж; Кристофър Бауър, Университет на Ню Хемпшър; Лъди Бенджамин, Тексаски A&M университет; Анжела М. БъркхедФлайт, Университет на Синсинати; Вирджиния Бланкеншип, Университет на Северна Аризона; Едуард К. Чанг, Университет на Се-

