
 

 

 
 

 یروان یریگاندازه یشناختیاد هستیبن
 * حسن بلند

 چکیده
ها و اعتبار آن، ش كاربستیو افزا یروان یهاصهیخص یر یگاندازه هسال از آغاز برنام 051رغم گذشت به

از  یاوجود دارد. بخش عمده یر یناپذتغافل یدهایترد یشناختروان یر یگاندازه یر یپذهنوز نسبت به امكان
و  یشناختی، كه هنوز هم در دو وجه هست«تید كمرایا» یخیتوان با مفهوم تار یدها را مین تردیا

ت،  یكم یشناختیراد هستیا یبر مبناح داد. یاند، توضخود را حفظ كرده یی، اعتبار و كارآیشناختمعرفت
 یطهیبه ح یشناختیتوان آن را به روان كه از لحاظ هستیجسم است و نم یهایژگیاز و یر یپذتیكم

 یشناسروان هبرنام»كنندگان تالش دنبال یپژوهش حاضر بازشناس هاد. مسئلم دیتعلق دارد، تعم یمتفاوت
ت یراد است. شگفت آنكه در نهاین ایچالش با ا ی، خصوصًا برایشناختروان یر یگعمومًا و اندازه« یعلم
لم، ت در عینیع یفراور  یهان نظامیتر از مهم یكیآنكه بدانند ناچار شدند تا یت، چه بسا بینیندگان عیجو

و  یروان یر یگاندازه ینه و مبانیشیپ یلیتحل ی: بررساستوار كنند، « ییگراذهن»اد ی، را بر بنیر یگاندازه یعنی
به عنوان « یهمسان هینظر »اگر چه اتكاء به  یعنیكند كه ینوشتارگان مرتبط با آن آشكار م یل انتقادیتحل

عالم »ان در یگرااست كه عمومًا علم یشناختیهست یراه حل« انهیگراماده یانگار گانهی»از اشكال  یشكل
را  یشناختروان یر یگاندازه یشناختیاد هستیبن« در عمل»كنند، اما آنچه واقعًا و یاند و مشنهاد كردهیپ« نظر
نه  یاگونه، به«ییگرااتیعمل»كرد یق رویاست كه از طر « یاانهیگراذهن یانگار گانهی»دهد، یل میتشك

 وارد شده است.   یو علوم اجتماع یشناسارانه، به روانیكار و هشچندان آش
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 مقدمه

رواج  یاز جوامع  بشعر یگوناگون یهادر بخش یابه شكل گسترده یشناختروان یریگامروزه اندازه
 ییغذا هك فراوردیافراد به  یمندزان عالقهیت گرفته تا سنجش میهوش و شخص یهادارد، از آزمون

كعه در معورد  یانادانشعورانه یهایانگارهعا و سعادهینظر از كژفهم. صعر یونیزیتلو هك برنامیا ی
ۀ در بار یرد، حتمتخصصان وجود داریان غیدر م یشناختكاربرد، دقت و اعتباِر سنجش روانۀ گستر

 یشعود ببعرایابراز م یریناپذتغافل یدهایز تردیو تحقق آن ن یریپذو امكان یروان یریگنْفِس اندازه
 یریگر بعودن انعدازهیپعذگعر سعخ ، امكانی(. به د3100چل، ی؛ م3102د به ترندلر، ینمونه نگاه كن

سعت. یرش همگعان نیمورد پذو  یهیبد یچ روید، به هینمای، بر خال  آنچه میروان یهاصهیخص
است كعه در نوشعتارگان مربو عه بعا  یمفهوم یشناختروان یریگمخالفان تحقق اندازه یاصل یمبنا

 شود. یشناخته م 0«تیراد كمیا»عنوان 
، در اواخعر قعرن نعوزده  یروانع یریگاندازه یبرا 3  بار مخالفان  رح فخنریراد را نخستی  ایا

ریراد نگاه كنی  ایاما مستوفا و مشهور از ا یمیقد یگزارش یدند ببرایش كشیپ و  0230نع،، ید بعه بر
د، آغعاز یعجد یشناسخ روانید(. در تارینیرا بب 22-21، ص a3112چل، یدتر میجد یشرح یبرا

ونعد خعورده اسعت؛ او ی( پ0001-0010روان با نام گوستاو تئعودور فخنعر ب یریگاندازه یتالش برا
 یریپعذ، ناچار شد تا با مخالفان امكانكیزیفاصول روانشار كتاب خود، بًا بالفاصله پس از انتیتقر

-10، ص a3112 چعل،یمب زدیر برخیناپذانیپا یت به چالشیراد كمیو ا یشناختروان یریگاندازه
ادامعه دارد بترنعدلر،  یسعنجروان یریپذان موافقان و مخالفان امكانیكه همچنان م ی(؛ چالش010

 (. 3102و  3112
آن  یشعناختیرود و در وجعه هستیشتر مینوزده  پۀ ت از سدیراد كمیا یهاشهیو ر یته مبانالب

شعود ی( آغعاز م0012-0132آن بعا كانعت ب یشناخت( و در وجه معرفت0191-0921با دكارت ب
در گعرو غلبعه بعر هعر دو وجعه  یشعناختروان یریگ(. تحقعق انعدازه0222، یببلند و دوسعت كعاف

ك از یعغلبه بر هعر  یبرا یروان یریگراد است. موافقان اندازهی  ایا یشناخترفتو مع یشناختیهست
 یشعناختیراد هستیعغلبعه بعر ا یر شعدند؛ تعالش بعرایمتناظر ناگز ییادهایس بنیرادها از تأسی  ایا

ان یعت، بعا بنیعكم یشعناختراد معرفتیچالش با ا یو برنامه یشناختیهست یادیس بنیت با تأسیكم
                                              
1. quantity objection 

2  Fechner 
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 دنبال گرفته شد.  یشناختمعرفت ییانهادن مبن
اختصاص دارد، شعرح  یروان یریگاندازه یشناختیاد هستیبن یی  گزارش به بازنمایاز آنجا كه ا

 است. یت ضروریراد كمی  وجه از ایتر ابسنده

 تیكم یشناختیراد هستیا

ز جملعه و ا ییارهعای( تع  و روان را بعر حسعع مع010-011، ص 0200خود ب تأمالتدكارت در 
ع آنچعه را كعه بععدها بعه یع  ترتی  متعلق دانست و به ایمتفاوت و متبا یز در مكان، به دو هستیتح
  قرار دانسعت یتوان از ایدكارت را م یده نگرش ثنویكرد. چك ینامبردار شد، معرف یت دكارتیثنو
لحعا  بعه    دویعو از در مكعان اسعت ینعامتح یدر مكعان و روان وجعود 0زیعمتح یوجعود تعْ   كه

ا روح یعذهع  »... و به عبارت خوِد دكارت،  با ه  ندارند یتیزند و سنخیاز ه  متما یشناختیهست
ان دو یعگر مید یی(. او از سو010، ص 0200بدكارت، « رت داردیمغا ی]روان[ بشر كاماًل با بدن و

( و 0112-2301ب3شتر با نعام جعان   یكه ب یزیز شد؛ تمایاجسام قائل به تما یهایژگیدسته از و
 بق نظر دكارت، شكل و عدد و حركت و مانند »ه شناخته شده است. یه و ثانویات اولیفیبه عنوان ك

ات یعفیات موسوم به كیفیك»كه  یدر حال« اندیشوند، واقعیز در  مینحو روش  و متماآنها چون به
، 0221، یدریعبمقعدم ح« ستندیاء نیصفات اشۀ ه، مانند رن،، بو، گرما و  ع  اصوً  در زمریثانو
عیكعیزیف یهایژگیو»(. دكارت 012ص   ، یو بنعابرا ی، ماننعد بععد، حركعت و ماننعد آنهعا، را كم 

عری، ماننعد حعرارت، رنع، و... را غیادراك یهایژگیر در نظر گرفت و ویپذاندازه   یو بعه همع یكم 
قعت یاء در حقیاشع یادراكع یهعایژگی(. و20، ص a 3112چعل،یبم« ر شعمردیناپعذل، اندازهیدل

شعود در بعاره كعل یكه بر آنها بار م یهستند و حكم یآدم یشناختروان یهاصهیاز خص ییهانمونه
 دستگاه روان صادق است.

( یكیزیبفیجسعمان یهاصهیان خصیان ت  و روان و ه  میدگاه دكارت، ه  میجه بنا بر دیدر نت
بعه لحعا   یروانع یهاصعهیخصن و برقعرار اسعت. روا یشعناختیز هستیتما یروان یهاصهیو خص
بو  یتوان آنها را به صعفات معادیمتفاوتند و روش  است كه نم یماد یهایژگی، با ماده و ویوجود

 یشعناختیراد هستیعا»كانت،  دگاهیع، با ابتناء بر دی  ترتی( متصف كرد. به ایریپذتیاز جمله كم
                                              
1. extended 

2. John Locke  
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 ستین یماد رواْن  و است یماد است، ریذپتیكم چه هر»ف كرد: یگونه تعر یتوان ایرا م« تیكم
 .«معناستیآن ب یریگست، اندازهیر نیپذتیو آنچه كم ستین ریپذتیكم یعنی

اگر چنعان نباشعد  یعنیاست كه به ماده اختصاص دارد،  یاز َاعراض یریپذتیح آنكه كمیتوض 
 ، یابره هستند. بناران مادیپذتیكم هر باشند، چنان است كه همیپذتیكم یموجودات ماد هكه هم

جعه یسعت؛ در نتیر نیپعذتیست، پس كمیست؛ رواْن ماده نیر نیپذتینبود، كم یماد یاگر موجود
 (.002، ص 0222، یكافست ببلند و دوستیروان ممك  ن یریگاندازه

 ید بعر دوگعانگیع، نخسعت بایشعناختروان یریگانعدازه كردنر یپذامكان یروش  است كه برا
تعوان ی  باشعند، نمیمتبعا یره شد. اگر ت  بماده( و روان دو هسعتیان ت  و روان چیم یشناختیهست

 یگعریت ، ماده( را بعر د یعنیب یكی( منطبق بر یریپذتیِت كمیفیت باز جمله امكان و كیخصوص
  یر ایت از تأثی  كه آن خصوصیشتر، نشان داده باشیكرد؛ مگر آن كه پ یو سار یروان( جار یعنیب

 ، روان را یریعگیگونعه كعه تع  را انعدازه م  بعه همانیگر سخ ، اگر بخواهیبراست. به دم یدوگانگ
 هیت تع  و روان بعر ق عیع  كعه ثنویا فرض كنعی  و یبشمار یكی  دو را ذاتًا ید ایا بای  یریاندازه بگ

 یرفتنیه ناپذ، آن اندازیریگت ت  و روان بر اندازهیر ثنویندارد. البته فرض عدم تأث یریتأث یریگاندازه
كار مورد بحث بعهۀ گزار یشقوق منطق هان همیب یان آن تنها برایواثباتش آن مقداْر دشوار است كه ب

 ، یرفتیدو مقولعه را پعذ یو كل   یذات یكه ناهمسان ی  راه نرفته است. زمانیاز ا ید و تاكنون كسیآیم
 ندارد.  ییات آن دو مقوله جایان َاعراض و جزئیم یفرِض همسان

آن است كه در مواجهعه  ی  گام در گرویدر نخست یشناختروان یریگحاصل آنكه، امكاِن اندازه
  و یرا كنعار بگعذار 0یانگارمت م  دوگانعه یكردهایت / روان، رو هیا ق یبا مسئله  یشناختیهست

 كسعر معادهیرا سراسعر و  یا هسعتیعگعر، ی ، به سخ  دیاتخاذ كن 3یانگارگانهیمنطبق بر  یكردیرو
 یمبعان یناماده اصطالح ذه  را گذاشت به شرط آنكه تمامۀ واژ یتوان به جایبم« ناماده»ا ی  یبدان

ع، یع  ترتیبر آن بار نشود(. به ا -س یدئالیا - یغرب ییگراخ و فرهن، ذه یتار یحات و حتیو تلو
ا یعگرا ن معادهبه عنوا یانگارگانهیر ی  در مسیناچار یروان یهاصهیخص یسازیدن به كمیرس یبرا

 یانگارگانعهیاد یعبعر بن یشناختروان یریگتوان گفت كه تحقق اندازهی ، پس میگرا حركت كنذه 
ز یعن یانگارگانعهیاز  یگعریانه باشد. البته شق  دیگراا ذه یانه یگرااستوار است كه ممك  است ماده

                                              
1. dualism  

2. monism 
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ت، یع( كه به لحعا  اهم3101 3گ،نامند باستابنبریم 0یخنث یانگارگانهیقابل اشاره است كه آن را 
 مستقل خواهد آمد.  یان آن در مجالیب

 انهیگراماده یانگارگانهی

ععت یتر آن،  بش شعده و متواضععانهیرایعش ویت كمابیا روای ییگراتوان حدس زد مادهیكه مچنان
ك را آرمعان یزیژه فیوو به یعیدند تا علوم  بیكوشیكه م یبود كه ه  از آغاز كسان یانهیگز 2،ییگرا

ز یعو ن 01، ص a3112چعل، یدند بمیعلْ  شدن قرار دهند، از جمله فخنر، برگز یبرا یعلوم انسان
از موضع  فخنعر عرضعه  یریع( تعب293ب ص 0230نع،، یدر همان صفحه(؛ البته بر 1ش  یپاورق

  یعات از ابهعام فخنعر در یكند و ضم  شكایج است، فرق میرا یچل، كه نظریكند كه با نظر میم
دگاه فخنعر را یعد بتعوان دینع، شعایت بریعشمارد؛ مطعابق بعا روایگرا منه، او را همچنان دوگانهیزم
قابعل انطبعاق دانسعت كعه بعه  ییگراگانعهیاز  یا  بر نوع سومید ینام 2«یشناختروش یانگارگانهی»
نگاه  -دیكار آه بهد كینمایم یتر از آنالی  مفهوم گاه سیموسوم است، اگر چه ا« یخنث ییگراگانهی»

 (. 3101د به استابنبرگ، یكن
انعه در مباحعث مربعوط بعه تع /روان معمعوً  بعا اصعطالح یگراعتیا  بیعانه یگرابه نگرش ماده

باشد  1«یهمسان هینظر»و آنگاه كه مت م   (0222 1بمك دونالد،شود یاشاره م 9«یانگارجس »
بنعا بعر  دهعد.یل میرا تشعك یشعناختروان یریگانعدازه یشناختیهست ی(، مبنا3103 0،اسمارتب

بعا عنعوان روان  یزیع  كه چی  موض  را انتخاب كنیاگر ما ا، یهمسان هیبر نظر یمبتن یانگارجس 
 یریگمانعد كعه انعدازهینم یبعاق یتیگر ثنعوید ،وجود ندارد و هر چه هست ت  بجس ، ماده( است

  نگعرش بعا هع  اشعترا  یعدر ا یهمسان هیمختلف نظر یهارا ناممك  كند. صورت یشناختروان
 یكعی یات مغعزیعفی، بعا كیشناختزبان یصر  نظر از د  ت اعتبار آنها، یات روانیفیدارند كه ك

                                              
1. Neutral monism  

2. Stubenberg  

3. naturalism 

 . تعبیر از نگارنده است.2
5. physicalism 

6. MacDonald  

3. identity theory 

4. Smart 
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سعت كعه ی  نیمطلع ا ،ترقیمعناست. به عبارت دقیر به جس  بیناپذكاهش یت روانیفیهستند و ك
: زنعدیك چیع  دو اساسعًا یعبلكعه ا ت،فروكاسع یمغعز ینعدهایفرا تعوان بعهیرا م یروان یندهایفرا
 یكلعۀ دیعا ید؛ بر مبنعایریرا در نظر بگ یر ذهنیك تصویا داشت  یء یك شیدن یا دیاحساس درد »

 ینعدهاینكعه صعرفًا بعا فراینه ا هستند  یمغز ییندهایقًا همان فرایها، دق  تجربهی، ایهمسان هینظر
از اسمارت است(. آرمسعتران،  یسیژنودات با كی، تأك3103باسمارت، « دارند یهمبستگ یمغز

خوانعد، یم 0«یت مركعزیوضعع هینظر»، كه خود آن را یكرد همسانیاز مدافعان نامدار و پرشور رو
تر بانهیاد یانیا در بیاست  یمركز یذه  ]روان[، همان دستگاه عصب»...از آن دارد:  یموجز یمعرف

 (. 12، ص 0210بآرمستران،، « تر، ذه  ]روان[ همان مغز استنه لزومًا درست یول
شعدت محعر   یریگتوانعد بعا انعدازهیبود كعه فخنعر احسعاس كعرد م ی  نگرشیچن هبه پشتوان

اصووول »كعه از زمععان انتشععار  یانتقععادات بععا وجععودكنعد.  یریگ، شععدت احسععاس را انععدازهیكعیزیف
 یعنعی، یشعناختنروا یریگتاكنون بر فخنعر و اخعال  او وارد آمعده، هعواداران انعدازه« كیزیفروان

ۀ دینه فقط ا ،است یعیر علوم  بیش در مسیكماب یعلم یشناسكه معتقدند روان یكسان همهبًا یتقر
داند، نگاه یم 3مارگونهیآن را ب یچل حتیبم یر انتقادیغ یبلكه آن را به نحو ،رفتندیفخنر را پذ یاصل

گسعترش  یشناسعروانۀ حعوزبه سراسر بًا یتقر(،  3101و  b3112،3111، 0221چل،ید به: میكن
 دادند.

دن روح یععدم یبععرا يانگارگانععهی هیانععگرارفت  مادهیز گفتععه شععود كععه صععر  پععذیعع  نیععالبتععه ا
 ییگرابععه مععاده ی  كععاریچنعع یكنععد. بععرایت نمیععكفا یشععناختروان یریگبععه انععدازه یریپععذامكان

 از هست. یتام  و تمام ن هگارانناگانهی
( 3103 1نسعون،یبراب 9یاو گعزاره 2یَعَرضع 2،یبه اقسعام جعوهر را یانگارح آنكه دوگانهیتوض

ونعد خعورده یشود و با نام افال ون و دكارت پیمراد م یانگاراند. آنچه معموً  از دوگانه  كردهیتقس
و  یت، آدمعیعاگعر چعه در اصعل و نها یضعانگار عَر اسعت. دوگانعه یجعوهر یانگاراست، دوگانه

                                              
1 .The central-state theory 

2. pathological 

3. substance dualism 
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6   . Robinson 
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و  یععرض بتنع همعتقعد اسعت كعه دو گونع یداند، ولعی( میموً  تنك جوهر بمعیمتعلقاتش را از 
 یبسا كه مفهعوم یعرض یانگارفروكاست بدوگانه یگریتوان به دیرا نم یكی( وجود دارد كه یروان
نعدارد(. در  یاما در اصل مطلعع تفعاوت -3113 0رل،ید به سینگاه كن –ز باشد  یانگق و مجادلهینادق

 یهعاكعه گزاره یزمعان یسراسر در جوهر و عرض از ت  اسعت، ولع ی، آدمیاانگار گزارهنگاه دوگانه
د ی  رسعیگر خعواهیكعدیر به یناپذلیبه دو نوع گزاره تحو ییل نهای  در تحلیمربوط به انسان را بكاو

بعه نقعل از  2دسعونیویو د 3آورند بمانند نظرات فعودوریاز روان خبر م یگریك دسته از ت  و دیكه 
 ( .3103نسون، یراب

آنگعاه كعه از لحعا  موضع   هرچنعد ،یاو گزاره یانگاران جوهرنجاست كه دوگانهیمطلع در ا
 2معرم ،یرنعد بزیگیم یگرا جعاانگاران معادهگانعهیشعوند، در گعروه یم یبنددسته یشناختیهست

 گعریكنعد. بعه دیت نمیكفا یروان یریگس اندازهیتأس یآنها برا یانگارگانهی(، اما 009، ص3111
 یگرا هسعتند، ولعمعاده یانگارانگانعهیز اگر چعه در اصعل ین یاو گزاره یانگاران عرضسخ ، دوگانه

صر  درآمدن در  یعنیرند، یرا بپذ یشناختروان یریگد بتوانند( كه اندازهیتوانند بو نبایهمچنان نم
 یریگنععدازها یریپععذامكان یبععرا یی  نخواهععد كععرد كععه مبنععایگرا، ت ععمانگاران مععادهگانععهیصععف 

انگار ا دوگانعهیع یانگار عرضعگاه دوگانعهیكه در جا یانیگرافراه  آورده شود. بسا ماده یشناختروان
 یریگ، انعدازهیك  بعه لحعا  نظعررند تا دسعتیگاه ناگزی  جایل همیرند و به دلیگیقرار م یاگزاره
تعوان بعر اععراِض یرا نم« یریپعذتیكم»ف، یعرا بنا بعه تعریفرض كنند؛ ز یرا ناشدن یشناختروان
 نامخبر از ت ، بار كرد.   یهاا گزارهیر به ت  یناپذلیتحو

 یعنی، ییگرااست نه ماده یانگارگانهی، یشناختروان یریتحقق اندازه گ یبرا یاصل یالبته مبنا
ز بعه یعاد نیعبن  و یكنع یز مبتنین 9انهیگراذه  یانگارگانهیرا بر  یشناختروان یریگ  اندازهیتوانیما م

 پابرجا باشد.  یهمان استوار
، عمومعًا و یعلمع یشناسعروان هكننعدگان برنامعدرست است كه در عال  واقع  و تحقعق، دنبال

آنچعه آنهعا  یل هستند، ولیانه متمایگراماده یانگارگانهیشتر به یخصوصًا ب یشناختروان یریگاندازه
                                              
1 . Searle 

2. Fodor   

3. Davidson  

4 . Zimmerman 

5. Idealistic monism  
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 یشناسروان یسیاست. بازنو ییگراو نه ماده یانگارانهگیبنا كنند،  ی  عمارتیكند تا چنیرا مجاز م
انعه بعوده یگرا( اساسعًا مادهیابپروژه یا، برنامهیعیسرمشق علوم  ب ی( بر مبنایبو بلكه علوم انسان

  برنامعه منعاط یاندركاران اان دستیكرد غالع در می  سخ  آنگاه درست است كه رویاست؛ اما ا
است(، اساس  یمبتن ینكه پروژه منطقًا بر چه اساسیپروژه مناط باشد با یقیحق یباشد. اما اگر مبنا

ا یعباشعد  ییگرامعاده یابرنامه ینكه مبنای  دو بایوتفاوت ا ییگرااست نه ماده یانگارگانهیاد، یو بن
ععد المشعرق»( بسا كه از یانگارگانهی  یادیعتعوان همعان عمعارت را را بعر بنیرا میعبگعذرد؛ ز«  یبر

 یریگانعدازه یعنعیرخ داده اسعت.  ی  اتفعاقینكعه چنعی( ساخت. جالع اییگراانه بذه یگراناماده
 انعهیگراذه  یمبعان بعر اساسعاً  ،است یشناسروان یسازیعلم یاز پروژه یبخش كه ،یشناختروان

گعر سعخ ، ی. به دانه داردیگراماده ییمبنا ،كه خوِد پروژه شودیمهر چند وانمود  ،است شده استوار
  یچنع یو مفهعوم یفلسعف یادهعایكوشند تا بنیآنگاه كه م یعلم یشناسروان هاندكاران برنامدست
  یتعراز مه  یكعیكنند تا یآنگاه كه تالش م یگرا هستند، ولكسره مادهیكنند،  یزیرهیرا پا یابرنامه
 یانیعد. بعاز هع  بعه بشعونیگرا مكسره ذه ی( را فراه  آورند، یریگباندازه یا  برنامهیچن یابزارها

 یت پعروژه بمبعانیعاستوار كردن ذهن یبرا یی، آنگاه كه مبنایعلم یشناسروانۀ گر، هواداران پروژید
 یبعرا ییگرا هستند و آنگعاه كعه مبنعاكنند، تا بِ  دندان مادهی( جستجو میعلم یشناسروان یفلسف

  البتعه یعشعوند و ایگعرا مه كنند، تا مغعز اسعتخوان ذی(  لع میسازیت پروژه بكمینی  عیتأم
است، اما  یانگارگانهیداِر خود را وام ی( اگر چه هستیسنج  كود  بروانیعجع است. خالصه، ا

 ده باشد(.ید بالبته اگر رسیرسینم یی  حد از رشد و رعناینبود به ا ییگرااگر ذه 

 انهیگراذهن یانگارگانهی 

 یاتخعاذ نعوع ی، در گرویشناختروان یریگاندازه یریپذ  گفته آمد، امكانیشیكه در سطور پچنان 
ببعه  یعیگراسعت؛ ذه یمنحصر ن ییگرااست كه لزومًا به ماده یشناختیهست یانگارانهگانهیموض  

 را برآوَرد.  ی  مقصودیتواند چنیم  یز به صورت نظری( نییگرااز ناماده یمثابه مصداق
و  یشد؛ اگر روان در اصل همان تع  باشعد، آنگعاه بعا مبعانیانه گفته میگراماده یانگارگانهیدر 

ل اسعت یت  بكه صحت و كارآمد یریگاندازه یهاروش شعود(  ی  انگاشعته معیا چنعیعشان مسج 
  اسعت: اگعر تع  در یز استد ل همیانه نیگراذه  یانگارگانهیز اندازه گرفت. در یتوان روان را نیم

شعان یتع  بكعه صعحت و كارآمد یریگانعدازه یهعاو روش یاناصل همان روان باشد، آنگاه با مبع
ل است   ز اندازه گرفت.یتوان روان را نیشود( م ی  انگاشته میا چنیمسج 

 یریگانعدازه یشعناختیتعاكنون بعه عنعوان راه حعل مسعلِط هست یعیگراآنكعه ذه ۀ علت عمعد
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از شعكل احتمعاً   یارانه مطرح نشده اسعت بگزارشعیك  به صورت هش، دستیروان یهاصهیخص
ان یعگرادر كعل بعا عقل ییگراخ تفكر غرب، ذه یخواهد آمد( آن است كه در تار یار آن در پیناهش

 یگرااكان تجربهیكه از ن ییهاراثیان و اهل عل ، از جمله میگراداشته تا با تجربه یشتریب یهمخوان
ان متعهعدان بعه یعه  كعه در م یثاتبوده است؛ مباح ییگرابه ذه  یتیعنای  بیهم یكیخود بردند، 
 یكه از مباحثات مبتناست. چنان ییگراِه ذه یو عل ییگراان دارد، معموً  لِه مادهیجر ینگرش علم

ع یبسعتگ هیعبر نظركنند. بنعایرا مراد م ییگرا،  رد ذه 0«یعل   یبستگ هینظر»بر  هعر رخعداد  یعل 
  یعاست و شعما هعر قعدر هع  كعه ا یكیزیف یتز معلول علیدارد و آن علت ن یكیزیف یعلت یكیزیف

علعل ۀ ریگر سخ ، زنجید شد؛ به دیخارج نخواه یكیزیجهان فۀ رید از دایر را بكاومؤخ   یهاعلت
(. از 21، ص 0202 3 ،یشود بكعیبسته م یكیزیامور فۀ ری، همواره در درون دایكیزیك رخداد فی

  معنعا كعه یعدارد، بعه ا ییگرابه واقع  2یشناختیهست یگر، گفته شده است كه عل ، تعهدید یسو
« ت داشعت یواقع»  نباشد یرا تا چنیهستند؛ ز یمستقل از ذه ، واقع یهایتًا باور دارد كه هستینها

عدم اسعتقالل از »( و از آنجا كه 3102 2،یت نخواهد داشت بچاكراوارتیموضوع یعلم یهاهینظر
، ص 0200، 1بعه نقعل از: بعراون 9یدهعد بپعریل میرا تشك ییمخرج مشتر  انواع ذه  گرا« ذه 
 ند.ینمایچندان با ه  سازگار نم یو نگرش علم ییگرا ، ذه یابر( بنا029

سعت كعه نگعرش یبه عل  كرده است، معلعوم ن ییگراكه ذه  ینظر از خدمات  همه، صر یبا ا
 1،ید بعه: موهعانتی، بنگرنمونه یق دهد ببرایانه تطبیگراكاماًل ذه  یكردینتواند خود را با رو یعلم

ه در یع  نظریعتوان گفعت كعه ایز مین یعل   یبستگ هی(. در مورد نظر0202 0،یز گاسوامیو ن 0202
تعا واقععًا بعه  یرا كسعیع؛ زیعیگرااسعت نعه ذه  یانگارداشته باشد،  رد دوگانعه یقیت اگر توفینها

  صورت، یر ایواهد شد و در غازمند نخین یعل   یباور نداشته باشد، به مرزبند یرمادیغ یهایهست
 رود.یفراتر نم ییهمانگو یاز نوع یعل   یبستگ هینظر
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 یریگاندازه یجد یاز وابستگ ی  نگاشته نشان دادن شواهدی  بخش از ایدر هر حال، مقصد ا
 ید چندان علنیالقاعده نبایگفته علشیل پیكه به د  یایاست؛ وابستگ ییگرابه ذه  یشناختروان

 یهاصعهیاست: خص یضرور یریگاز عل  اندازه ی  كار، ذكر مصطلحاتیا یرانه باشد. براایو هوش
 .یو انبارش یشیمایپ

 یو انبارش یشیمایپ یهاصهیخص

و  0یشعیمایپ  هبعه دو دسعت یریگث انعدازهیعها را از حصعهیاسعت و خص یصیواجد خصا یهر امر
د بعه: عالمعه یع، بنگریاسعالم یفلسعفهر قعار در یعات قعار و غیعباحتماً  منطبعق بعر كم 3یانبارش

ها هستند صهیآن دسته از خص یشیمایپ یهاصهیكنند. خصی  می( تقس040، ص 0322، یی با با
مًا بعا یتعوان آن را مسعتقیآشعكار اسعت كعه م یات آنهعا بعه نحعویدر كم 2یریپذشیافزا یژگیكه و

ول بدرازا( و جعرم. در معورد ت مشعاهده كعرد، ماننعد  عیعاز آن كم یمتفعاوت یهاانعدازه یدستكار
(؛ البته 44، ص a0224چل، یوجود ندارد بم یژگی  وی، مانند دما و زمان، ایانبارش یهاصهیخص

چعل یف میعكنند كعه تعریمراد م یف متفاوتیرا با تعار یواحد ی، معنای/ انبارشیشیمایاز مفهوم پ
 تر است.بحث حاضر مناسع یبرا

دا كعرد یعپ یشیمایپ یكیزیف هصیك خصید ی، بایانبارش یكیزیف هصیك خصی یریگاندازه یبرا
همبسعته  خاص ینحو بهمورد نظر،  یانبارش هصیرات اندازه در خصییرات اندازه در آن، با تغییكه تغ

  آن یتوانیست و میاز نی  بحث به آن نیدارد كه فعاًل در ا ی، شرح مبسو «خاص یبه نحو»باشد؛ 
ۀ رات در انعدازییعخالصعه كعرد. حاصعل آنكعه تغ« صورت مستقل ك بهیك به یوجود تناظر »را به 

ت یعكمۀ رات در انعدازییعك، با تغیك به ید مستقاًل و به صورت تناظر یبا یشیمایپ هصیت خصیكم
 اریعمع یشعیمایپ یصعهیخصنجعا یرا در ا یشعیمایپ هصی  خصیهمبسته باشد. ا یانبارش هصیخص

موجعود در ۀ ویعزان انبسعاط فلعز جیعر در مییدما، از تغ یریگاندازه یكه برا . چنانیكنیم یگذارنام
زان یعشعود. میه شده است، استفاده میتعب یع مشخصیدماسنج، كه با اندازه و ترت یاشهیش همحفظ

ا یعت یاستاندارد از  ول كه برحسع فارنهاۀ ك اندازی  به یع معیوه با آن حج  و ترتیانبساط فلز ج
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رات ییعشود. به زبان سعاده تغیدما در نظر گرفته م یریگاندازه یبنا، م شدیم یریگوس اندازهیسیسل
را  یرات انبارشییر آن تغیپذمعتبر و آزمون یاوهیشد كه توانستند با ش یریگگاه اندازهدما آنۀ در انداز

ن ( مرتبط كنند و نشعایر در چگالییتر تغقیدق یانیا در بی ول ۀ ر در اندازییبتغ یشیمایپ یراتییبه تغ
 (.91-91، ص a0224چل، یك برقرار است بمیك به ی  دو تناظر یان ایدهند كه م

باشععند،  یریگ، اگععر قابععل انععدازهیروانعع یهاصععهیسععت كععه خصین یدیعع  مطلععع تردیععدر ا
 ی  آنهعا وجعود نعدارد. پعس بعرایمسعتق یریگ ، امكان اندازهیهستند؛ بنابرا یانبارش ییهاصهیخص

  یاصعوً  چنع ی . برخعیدا كنعیعار پیمع یشیمایپ هصیك خصید یبا یروان هصیهر خص یریگاندازه
نعه ی  زمیعدر ا یروانع یریگپردازان انعدازههیز آنچه را نظرین یشمارند و برخیر نمیپذرا امكان یكار

  یع( كه شعرح ا3102و  3112؛ ترندلر، 3103 0نت مونت،یدانند بسیبه مقصود نم یاند، وافكرده
  مطلعع ینگاشتنش مجال هست، ا ینجا برای  نگاشته است؛ اما آنچه در ایهمه، خارج از حدود ا

 یار ببسعا بعیمع یشیمایپ یهاصهیافت  خصی ی، برایشناختروان یریگپردازان اندازههیاست كه نظر
 اند.افتاده ییگرا  به دام( ذه ییآنكه خود بدانند( به دامان باگر نگویآنكه خود بخواهند و بلكه ب

 یروانع یریگعرصعه انعدازه 2«كریپلیعپ»ت یچل او را همراه با فخنر دو شخصعیكه م 3ونسیاست
ژه در یو، بعهیشناسعروان یهعا  چهرهیاز اثرگعذارتر یكی(، 011، ص a0224چل، یشمارد بمیم

ف او از یع  قعرن اسعت كعه تعریش از نعی  بعس كعه بعیاو همع یاست. در معرفع یریگاندازه هطیح
ف اسعتاندارد یع، تعریسعیدر زبان انگل یمعتبر سنجش روان یهادرسنامه هدر هم باً یتقر یریگاندازه

توان حعدس یكه مز، چنانیزبان ن یمعتبر فارس یها(؛ در درسنامه211، ص 0221چل، یاست بم
 یقواععد یریگانعدازه: »(9، ص 0210ف هعوم  بینمونه، تعر یگونه است؛ برا یت همیزد، وضع
را « آنها یهاصهیساخت  خص یدادها به منظور كم  یا رویاء، افراد یبه اشاختصاص اعداد  یاست برا

عبعارت اسعت از: اختصعاص  یریگانعدازه: »(111، ص 0221ب ونس یف استید با تعریسه كنیمقا
معار و یدًا بیشعد یرا علم یسنج( روان3111چل بی. میا رخدادها بر حسع قواعدیاء یاعداد به اش

و از جملعه  یل و علعل متععددیعونس را بعه د یداند و استیم 2«یاختشناختالل تفكر روش»دچار 

                                              
1. Saint-Mont  

2. Stevens  

3. giant 

4  . methodological thought disorder 
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از  یان آن، شعرِح بخشعیعشعمارد كعه بیم یماری  بیا یجاد و ابقایا یف از عوامل اصلی  تعریهم
 خواهد بود. یروان یریگاندازه یشناختاد معرفتیرخنه در بن

ونس در پردازش و انتقعال آن یاست كه است یگریراث دیشود، می  بحث مربوط میاما آنچه به ا
ش در سراسعر علعوم یار، كمعابیز، با وجود فراز و فرود بسعیداشته است كه امروزه ن یریسه  چشمگ

 است. 1یاتیعمل فیتعرشود و آن مفهوم ی، استفاده میرفتار

 ییگرااتیعمل

ۀ ان برنعدكعدیزی، ف2جم یكعه بعر 3«ییگرااتیعمل»با نام  یكردیرا از رو یاتیف عملیونس تعریاست
دگاه یع(. د012، ص a0224چعل، یكعرده بعود، اخعذ كعرد بمیمعرف 0231نوبل، در سعال ۀ زیجا
 یهعاكعرد. او همگعام بعا نگرش یبندمربوط به معنعا دسعته یهاهینظرۀ توان در زمریجم  را میبر

كعه تعا  یاوهیابد، شی  بیف مفاهیتعر یمتفاوت برا یاوهید تا شیست  كوشیل قرن بیاوا 2هانیگرااثبات
نمونعه،  ید. برای( بزدایكیزیژه فیو  ببهیرا از مفاه« یكیزیمتاف یهایآغشتگ»آنجا كه ممك  است 

 یهعایژگی  كه  عول از ویی  بگویتوانی ، میابردارد و بنا«  ول»ذاتًا  یا، هر مادهیوتنیك نیزیدر ف
شعده و از فعرد « واقع »ج،   سخ  آن است كه  ول، در عال  خعاریگر اید یمعناماده است.  یذات

 ادرا  كننده مستقل است.
را با ارجعاع بعه  یكیزی  فی ، مفاهیشیپ یهاكدانیزید مانند فیگر نبای، دییگرااتیعمل یبر مبنا

دانست  یاتید مجموعه عملیرا با یكیزیك مفهوم فی یف كرد، بلكه معنایتعر یكیزیف یهاصهیخص
ست كعه ین یاصهیء خصیك شی ول »ع، ی  ترتی . به ایهدیشناخت آن مفهوم انجام م یكه ما برا

ء در ف عا(، بلكعه  عول یآن باشد بمانند امتعداد آن شع یمستقل از ما دارا یاگونهء ذاتًا و بهیآن ش
 یء را محاذینمونه، آن ش ی  ببرایدهیء انجام میآن ش یریگاندازه یاست كه ما برا یاتیء عملیش

 یزیعت چیعك مفهمعوم در نهایعمنظور معا از »جم : یان بریبه ب ( بهمان(؛ یدهیخط كش قرار م
ات یعاز عمل یاهر مفهوم عبارت است از مجموععه یمعنا یعنیات؛ یاز عمل یاست جز مجموعهین

 (. 322، ص 0223 ، یبگر« مرتبط با آن
                                              
1. operational definition  

2. operationalism and operationism  

3 Bridgman  

4  . positivistic 



   یروان یریگاندازه یشناختیاد هستیبن

 

  تعا معاه یان زمی  مسافت مییتع ید، ولیریكش اندازه بگك مداد را با خطید  ول یتوانیشما م
ك جت جنگنده را بعا ید فاصله ی  اگر بخواهیاست، همچن یتردهیچیپ« یات هندسیعمل»مستلزم 

از آن است؛  ید كه دستگاِه رادار بخشیكنیاستفاده م« یاتیعمل»د، از مجموعه یخودتان محاسبه كن
از اسعت مسعتلزم یعدروژن در مولكول آب، معورد نیان دو ات  هیم ه  فاصلییتع یكه برا« یاتیعمل»

  چهعار دسعته یعا ایعنجاست كعه آیاست. حال پرسش ا یتردهیچیزات و محاسبات، باز ه ، پیتجه
 عول اسعت  « نعوع»قعت سعخ  از چهعار یا در حقیكنند یواحد اشاره م هصیك خصیات به یعمل

 ینمونه، وقت یكرات متفاوت است. برا هفاصل یریگمداد با مفروضات اندازه یریگمفروضات اندازه
ر ییعآن تغ ییجاكعش بعا جابعهشعما آن اسعت كعه  عوِل خط د، مفروضیكنیاستفاده م كشاز خط

   ول بعا ییشوند؛ تعیاضافه م یدسیاقل ه ، مفروضات هندسی  مسافت ماه تا زمییكند، در تعینم
ثابعت و در خعط  یبا سعرعت یسی  مفروض است كه امواج الكترومغنا یبر ا یاستفاده از رادار مبتن

ده یعچیقعدر پها، مفروضات و محاسبات آنان ات یم ه  فاصلییكنند؛ در مورد تعیم   حركتیمستق
 رجمه ول( قابل ت یعنیان دو ات  بیم یست كه فاصلهیق كلمه اصاًل معلوم نیدق یهستند كه به معنا

واحد و مستقل به نام  ول، كه بعه  هصیك خصینكه، ما نه یان به زبان روزمره باشد. حاصل كالم ایب
  یع ول، قابل احصاء و ابداع است،  ول دار یریگاندازه یكه برا یات متفاوتیها و عملداد روشتع

ل كالم بری؛ ایكیزیص فیگر خصایهذا در مورد دیو قس عل ، 0223 ، یجم  است بگعری  محصَّ
 (.  322ص 

ف و یعرت یبرا ییبه عنوان مبنا ییتحت نفوذ رفتارگرا یشناسسرعت در روانجم  بهیشنهاد بریپ
نعده یفزا یهعاقرار گرفت و از آن زمان تاكنون، بعاوجود مخالفت یشناختروان یرهایمتغ یریگاندازه

( همچنعان بعه 0223 ، یو  گعر 0201، یهعید به: لیها بنگر  مخالفتیمعرو  از ا هدو نمون یببرا
ز رت توأمععان او را ایععت و حی ، شععكایگععر هنگاشععت یدهععد بعنععوان اصععلیات خععود ادامععه میععح
 یااسووور  نیاطیشوۀ دربواركنعد: یمعلعوم م یكعرد بعه خعوبی  رویا -200ص  - 0«یسختجاْن »

 (.3ریفناناپذ
 یپژوهشعگر، بعرا»است كه  ییهاتیر مجموعه فعالیك متغی یاتیف عملی، تعریشناسدر روان

از  ، ...كعهی[...سنجشع-0دهد... و بر دو دسعته ]اسعت، یر انجام میمتغ یكارا دستی یریگاندازه
                                              
1. tenacity 

2. Of Immortal Mythological Beasts 
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 یلیت تحصعیعِف[ موفقیعشعود...]مانند تعریر معلوم و مشعخص میمتغ یریگاندازهۀ ویق آن شی ر
شعود یرها...مشعخص میمتغ یدسعتكارۀ ]كه در آن[ نحعو یشی[ آزما-0ها و ]...]به[...معدل نمره

اند بد ور، ق شعدهیهعا تشعوینكعه چگونعه آزمودنیح ای[ توضعهلیوسعق...]بهیِف[ تشوی]مانند تعر
 (. 22-24، ص 0322

ق یععاز  ر یروانعع هصععیك خصیعع یریگتععوان گفععت كععه در انععدازهیسععهولت در بحععث م یبععرا
دارنعد و در اصعل  یواحعد یشود كه مبنعایكرد متفاوت استفاده می، عمومًا از دو روییگرااتیعمل

 ستند.یمتفاوت ن
ا یع 0جعوِه پاسعخاز و ینعیا چند وجعِه عیك یۀ انداز یبر مبنا یروان یهصیكرد اول، خصیدر رو

صعه یك خصی یاتیف عملیگر، تعریشود. به سخِ  دیم یریگصه اندازهیهمبسته با آن خص 3واكنِش 
ت را ینمونعه، عصعبان یصعه. بعرایمالزم بعا آن خص یر ارادیا غی یاراد ینیعبارت است از: تظاهِر ع

دارد كعه  یدا تظعاهراِت متععدیعصعه، وجعوه ی  خصید، ایریدر نظر بگ یروان هصیك خصیعنوان به
ر در ییعر، تغیناپعذچعه بسعا كالمْ  یك حعس درونعیع( باشند؛ یبذهن ینیر عیا غی ینیممك  است ع

 یكرده است و... حس درون یكه ما را عصبان یزیا چیع رساندن به فرد یش به آسیضربان قلع، گرا
اسعت.  ینیع یا تظاهریش ضربان قلع، وجه یافزا یول یا تظاهر ذهنیك وجه یت، یهمراه با عصبان

مبنعا « او را در هنگام صعحبت كعردن یشدِت صدا»ك فرد، یت یزان عصبانی  مییتع یحال اگر برا
  و اندازه یف كنیتعر یاتیت را به صورت عملی ، عصبانیاشود كه توانستهی ، آنگاه فرض میقرار ده

كه او در  یافترا با مس 2(ییایپومانیمار سرخوش بهیك بی یع، مقدار سرخوشی  ترتی . به همیریبگ
ك سعاعت بعه صعحبت كعردن یعكه او در  ول  یا مدت زمانیكند یم ی  یداریك ساعِت بی ول 

 توان اندازه گرفت.یمشغول است، م
د یعتأك یآزمعودن 2یبعر واكعنش افتراقع یریگاش بعه انعدازهانهیگرااتیكرد عملیونس در رویاست

نمونه، در  ی، افتراق است. برایاتیف عملیعرمنتج به ت« اِت یعمل»در  یكند. به نظر او عمِل اصلیم
افتراق  یكه برا یاتیكرد، عملیاستفاده م 9صدا یاحساس بلندۀ انداز یریگاندازه یكه او برا یاوهیش

                                              
1. response   

2. reaction   

3. hypomanic  

4. discriminatory reaction 

5. loudness  



   یروان یریگاندازه یشناختیاد هستیبن

 

احساس ۀ (، اندازیاراد ینیشد بتظاهر عیانجام م یصدا توسط آزمودن یر متفاوت بلندیان مقادیم
و سعپس  مبنعا( یبصدا را بشنود ییشد تا صدایخواسته م یودنكرد. از آزمی  مییصدا را تع یبلند

مبنا باشعد.  یصدا یآن، نصف بلند ی  كند كه بلندیتنظ یاگونهصدا را به یدرجات مربوط به بلند
بعه « آن صداسعت... ی  صعدا نصعف بلنعدیا ید بلندیگویكه م یپاسخ آزمودن»...ع ی  ترتیبه ا

 (.012، ص a0224چل، یشد بمیصدا در نظر گرفته م ینداحساس بلۀ انداز یبرا ییعنوان مبنا
وجِه  یا بر مبنایو  یآزمودن پاسخ ینیوجِه ع یبر مبنا یریگكرد اول، اندازهیدقت شود كه در رو

صه است، یهمبسته با خص یپاسخ، تظاهرات اراد ینیاست. منظور از وجه ع یآزمودن واكنش ینیع
واكعنش، تظعاهرات  ینعیا غلط و.... منظعور از وجعه عیدرست  هنیمانند صحبت كردن، انتخاب گز

و تظعاهرات  یان تظعاهرات ارادیعصه است، مانند تپش قلع، تعرق و... میهمبسته با خص یرارادیغ
د توجعه بعه آن را یع  دیكعه خعواهوجود دارد كعه چنان یفیصه، تفاوت ظریهمبسته با خص یرارادیغ

 نظر مورد هصیخصهمبسته با  یاراد ینیتظاهراِت ع یبر مبنا یروان یهاآزمون غالعكند. یه میتوج
 .    شوندیم ساخته

« ینعیع یهعاتیا موقعیو  ِاعمال شده یهایكاربند» یبر مبنا یروان هصیكرد دوم، خصیدر رو
ان یعشعدت جرۀ را با انعداز یآزمودن« استرس»نمونه،  یشود. برایف میصه تعریهمبسته با آن خص

ا پاسعخ یعواكعنش  یجانجعا بعهیرنعد. در ایگیرد، انعدازه میگیآن قرار مكه در معرض  یایكیالكتر
انعه را یگرااتیعمل یریگانعدازه یصعه، مبنعایهمبسته بعا خص یرونیت بیا چند موقعیك ی، یآزمودن

 دهد.یل میتشك
 یریگانعدازه  یانه بعرایگرااتیكرد عملیاز دو رو یشناستوان گفت كه در روانیع، می  ترتیبه ا

كرد یكرد اول از دو روش و روی . رویبریاست، بهره م یانبارش یاصهیكه خص یروان هصیخصك ی
 هبعًا همععیمعاصعر، تقر یشناسعل شععده اسعت. در روانیك روش بجمععًا سعه روش( تشعكیعدوم از 

   سه روش انطباق دارد:   یاز ا یكیها بر یریگاندازه
: ماننعد اریعمع یشعیمایپ هصعیخصعنعوان  بعهصعه یهمبسته با خص یاراد ینیع تظاهرِ   ییتع( 0

 ؛ 0سرمهیمار آسیك بی یقراریزان بیم یریگاِر اندازهیعنوان معك ساعت بهیموده شده در یمسافت پ
: ماننعد اریعمع یشیمایپ هصیخصعنوان  بهصه یهمبسته با خص یرارادیغ ینیع تظاهرِ   ییتع ( 3

                                              
1. agitated   
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 اضطراب؛  یریگار اندازهیبه عنوان مع GSR0ق یپوست در اثر تعر ییزان رسانایم
 ی:  ماننعد بهعااریعمع یشعیمایپ هصیخصصه به عنوان یهمبسته با خص ینیع ِت یموقع  ییتع( 2

 ق(.یزان تشویم یریگاندازه یار برایعنوان معكنند بهیافت میها دریكه آزمودن یزیجوا
نكه گعاه بعه نظعر یآن ا ده نباشد ویاز فا ید خالیشا یبحث، اشاره به مطلب هش از ادامینجا پیدر ا

ونس، یژه در مواجهه با استیوبر دقت و انصا  او، به یسنجنقد روان یچل برایاق میرسد كه اشتیم
 ییكند كه گعوی، چنان صحبت مییگرااتیعملۀ بار( درa0224نمونه، او ب یاثر گذاشته باشد. برا

نمونعه، در معورد  یوده است؛ براونس بیاستۀ تنها بر عهد یشناس  نگرش به روانیت ورود ایمسئول
 ، یواق  كعاماًل معنعادار اسعت بگعركند كه بعهیشه میسكوت مطلق پ 3نرینقش تولم  و هال و اسك

است كعه انگعار  یاگونهكند بهیان میونس بیكرد استیكه از رو ی  شرحی(. همچن321، ص 0223
ص  سعت بهمعان،ین« یمعودنآز ینگرانعهق عاوت درون»ه بعر یش از تكیب یزیاو چ ییگرااتیعمل

گرا ]منظعور اتی[ عملهاز نظر ]پژوهند»سد ینویم 012نمونه، در صفحه  ی(. برا011و  013-012
را در معورد وجعود  ق عاوتشآموزش داده شود تا  ی  كه ... به آزمودنیونس است[، همیچل، استیم

 یاس نسعبیعك مقیعبعه تواند معا را یان كند، میر مختلف محر  احساس شده[ بیان مقادینسبت ]م
كینمای  میدات افزوده شده است(. چنیبتأك« برساند بعه  یش انحصارید او بر ارجاع كمابید كه تأ

بعا نعام  0221شعده در سعال  هونس بنگاشعتی( اسعتیكارهعا یبدر خِط زمان یمینسبتًا قد هك مقالی
 یعلمع ی رفعیبعا ب (، چندان مطابقصدا ی: بلندیشناختك مقدار روانی یریگاندازه یبرا یاسیمق

، بر تظعاهر ییگرااتیعمل هگانسه یهاوهیان شیونس در آن نگاشته، در مینباشد. درست است كه است
ببرخال  تظاهِر  یاراد ینید دارد و درست است كه تظاهر عیتأك -تحت عنوان افتراق – یاراد ینیع
پاسعخ »ت كعه مقصعوِد او، شود، اما روش  اسیك مینزد 2( گاه در ظاهر به ق اوتیرارادیغ ینیع

 یفكعر هان دو نحلعی  دو، تفاوت میان ایو تفاوت م« یق اوت آزمودن»است، نه « یآزمودن یافتراق
مفهععوم  یجم  بععا معرفععیكععه بععر یجععانید بتععوان گفععت كععه تمععام شععور و هیمتعععارض اسععت؛ شععا

آن بود كه ظاهرًا  لیخت، به دلینر برانگیونس و هال و اسكیمانند است یشناساندر روان ییگرااتیعمل
نكعه ی  از ایافته شده بود ببگعذری( ینگرانه/پاسخ رفتار  دو بق اوت درونیان ایز میتما یبرا یراه

                                              
1. galvanic skin response  

2. Tolman, Hall, Skinner 

3 judgment  
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ز یز هستند كه معتقدند تمعاین یگرانیچل دیر(. البته به جز میا خیافته شده بود یواقعًا  ی  راهیا چنیآ
ونس و یاسعت 0كعه پعرات، ید؛ معثاًل زمعانندار ییو ق اوت چندان مبنا یان پاسخ افتراقینس میاستو

، 0223 ، ی  نظر را داشعته اسعت بگعریهم  ظاهراً  دهد،یقرار م 3«گراننودرون»ۀ ن، را در زمریبر
 (.210ص 

ونس، از دقعت و انصعا  یاسعت هانعیگرااتیكعرد عملیرو یچل نه تنها در معرفیگر، مید یاز سو
 یشعناختروان یهعاات پژوهشیعاز جزئ یه اگر كسعد كینمایرد، بلكه آن را چنان وا میگیفاصله م

ف یعفتد كعه تعری  گمان غلط بیست كه در اید نیاو بع ه  بخش از نگاشتیمطل  نباشد، با خواندن ا
 یونس كعه بعه معنعایاسعت یپاسعخ افتراقع یآن ه  نه به معنا 2«یدهخودگزارش» یبه نوع یاتیعمل

نت ینگرانهق اوت درون سعه یرا مقا 012 -011، ص a0224چعل یان میعشود ببیمحدود م 2،یور
 (.3112 9نستا،یا -بسید با ریكن

، ییگرااتیععمل هانعیگرااِد ذه یچل در باب بنی ، سخ  می  تأمالت بگذری  همه، اگر از ایبا ا
 است:  یرفتنیپذ

ت یعواقع یاست... ولع ناب ییگراتجربهو بلكه  ییگرا، تجربهییگرااتیاند كه عملكسره گفتهی»
معداِر تیواقع ییگراشعتر مناسعبت دارد تعا تجربعهیب یِز بركلعیستْت یواقع ییگرااست كه با تجربه آن
ادراكعات  هت، سعاختیعپنداشعت كعه واقعیم یگونعه كعه بركلعقًا همانیشتر دانشمندان. دقیب یعی ب

ات یعاز عمل یامجموععه هرا كاماًل سعاخته و پرداختع یعلم یهاتیز واقعیان نیگرااتیماست، عمل
 (.011، صa0224چل، یبم« آورندیبه حساب م یعلم

 هصعی  خصیگزیرا آنچعه جعایصادق است؛ ز ییگرااتیف در مورد هر سه شكل عملی  توصیا
ت آنهعا یعنیع هدارد، اگرچعه درجع یذهنوذاتعًا  یتیار شده است، در هر سه معورد، معاهیمع یشیمایپ

منسعوخ  ید تعا آن انعدازه كعه آن را نگرشعدار یاریرادات بسعیعا ییگرااتیعمتفاوت است. البته عمل
 یك بعرایعهمبسته، كعدام  ینیع یهاتیات و موقعیشمار، عملیاند كه از بدهیاند؛ مثاًل پرسشمرده

ت ع عو، یعنهایبعا ب یاان مجموععهیعنش از میا گعزیعتر اسعت  اساسعًا آار قرار گرفت  مناسعیمع
                                              
1. Pratt  

2. neo-introspectionism  

3 .self-reporting 

4. Wundtian  

5. Ribes-Inesta  
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اد یعهسعتند كعه بن ییهارخنه هدست از جمل  یاز ا ییرادهای(؛ ا3112 0ر است  بچان،،یپذامكان
 ه  نگاشعتیاند و شرح آن خواهد آمد، اما آنچه در ارا سست كرده یروان یریگاندازه یشناختمعرفت

معات هست یكعیبه عنوان  ییگرااتیعمل هانیگرااد ذه یت دارد، نشان دادن بنیاهم  یشعناختیاز مقو 
 است. یسنجروان

 یتیكعه معاه یروانع هصعیخص یریگانعدازه یبعرا ییگرااتیعد عملكعریان شد، در رویكه بچنان
 ینعیِت عیع؛ ج(موقعیرارادیعغ ینعی؛ ب( تظعاهرات عیاراد ینیدارد از: الف( تظاهرات ع یانبارش

 شود.یاستفاده م اریمع یشیمایپ هصیخصصه، به عنوان یهمبسته با آن خص
گفتعه شیف پیدر تععار ینعی، وصعف عداردینهان م یرا تا حد ییگرااتیعمل یادیبنآنچه ذهْ  
ر، یعهمبسعته بعا آن متغ ینعیات عی  عملییر عبارت باشد از: تعیك متغی یاتیف عملیاست؛ اگر تعر

در مقابعل  یعیگرا، در ذه یدارد  پاسخ آن است كه ذهن یانه چه وجهیگرااِد ذه یگر سخ  از بنید
ان یعگرات مخعتص واق یعنیع یوست كه جسعتجیاست. چنان ن یست، بلكه در مقابل واقعین ینیع

 یتعینیع 3،یا ذهان یت بینیع یعنیآن هستند،  یدارشناسان در پیكه پد یتینیگونه كه عباشد، همان
ان یعگرااتیِت عملیعنی(.  روش  است كعه ع3101، 2ید به: دورانتیانه است بنگاه كنیگرااساسًا ذه 

جم  آشكار بوده است، نگعاه یبر ین آغاز برا  مطلع از همایانه است بظاهرًا ایگراذه  یتینیز عین
رون از ذهِ  اندازه یب یای، هستیریگمورد اندازه هصیرا خصیز ؛( 211، ص 0221چل، ید به: میكن
  یع  ایتع یمختلف بتوانند بر نحوه یهاآنكه ذه  یاست برا یاوهیش ییگرااتیرنده ندارد و عملیگ

ز حاصعل یعت نیعنی  توافعق حاصعل شعود، عیعهر اندازه كه ابرسند. به  توافقدروِن ذه ، به  یهست
 یعیگراهع سعت؛ منظعور یقرارداد ن یاز نوع یناش ییگرانجا، ه یشود، البته منظور از توافق در ایم

 است.  مختلف یهاذه  یر شخصیوجوِه غ
سعت  اگعر یچ ییبایقًا منظورمان از زیباست، دقیالله زخ لطفی  مسجد شییگویكه م یهنگام

ك یع ییبعای  زیعبعا احسعاس كنعد، ایخ را آن ه  فقط در هنگام غروب آفتاب، زید مسجد شیها زتن
گعر و در ید، عمعرو و بكعر و هعزاران نفعر دیخواهد بود. اما اگر افزون بر ز ی/شخصیذهن هصیخص
اللعه را خ لطفیمسعجد شع ییبعایتعوان زیگعر نمیبا احساس كنند، دیمختلف آن را ز یهاتیموقع

                                              
1. Chang  

2. inter-subjective objectivity 

3. Duranti 
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مختلعف، در  یهعاتیگعزارش هعزاران نفعر در موقع هسیدانست. با مقا ی/ شخصیذهن یصرفًا امر
  یعاز ا یاصعهی  و بعه خصیكنیمسجد حعذ  مع یتماشا هرا از تجرب یشخص یرهایقت متغیحق

  مسعجد، اگعر چعه یا ییبایگر زی  صورت، دیشود. در ایان میب« بایز»ۀ   كه با واژیرسیمسجد م
خ یمسعجد شع ییبعایزگر سخ ، یاست. به د ینیع یخواهد ماند(، ول یاست بو همواره ذهن یذهن

 هتجربع یر شخصعیعوجعوِه غ یعیگراتوان نشان داد كه در كعانون هع یرا میز ؛است ینیع اللهلطف
د آن باشد كه وجوِه یشا یواقع یك اثر هنریص ی. تنها راه تشخدارد قرار ییبایز از مختلف یهاذه 

است كه معموً  چند قرن  ول  ی  كاری  و ایا  آن حذ  و جدا كنرا از ادر ییایزب هتجرب یشخص
 كشد.یم

 یانعد كعه معدعرا اسعتخراج كرده ییهاوهیشع ییگرااتیعشناسان از بطعِ  عملدر هر حال، روان
ق یع   ریك شوند و از اینزد یروان یهاصهیخص یر شخصیتوانند به وجوِه غیهستند به مدد آنها م

كه ظاهرًا فراچن، آورده بودند تا آن اندازه شادمان شعدند كعه  یتینیكنند. آنها از ع یریگآنها را اندازه
، یشناسعكعرد بعه روانی  رویزتریسعتگمعان، ذه یانه است. بیگرات، ذه ینی  عیفراموش كردند ا

رفه آنكه ا ییرفتارگرا ( هع  ارمغعان دوران ییگرااتیعبعمل یاد ذهنعیعاز بع  و بن ه  تحفعیعبوده و  ر
  نحله، همچنعان یشدن آن دوران خوش ا ی  قرن سپریكه هنوز پس از ن یاست، ارمغان ییگرارفتار

 (. 0223 ، یپابرجا و استوار است بگر
 یینظر از توانعااسعت و صعر  یواقعع هصیك خصی یانبارش هصی، خصیكیزیف یریگدر اندازه

رد و از ذه  ادرا  كننده مستقل آن، وجود دا یریگاندازه یمعتبر و روا براۀ ویك شیافت  ی یبرا یآدم
از فعرد  یریگآن هع ، منعوط بعه اسعتقالل انعدازه یریگانعدازه یعیاز اعتبار و روا یاست. بخش مهم

ها نه در عال  خعارج و مسعتقل از انسعان كعه در صهی، خصییگرااتیرنده است. اما در عملیگاندازه
 هستند. یآدم هعال  درون و ساخت

ت، همعواره بعه یعنیآن به ععوام محعدود نمانعده اسعت( ع هه بكه دامنش عوامانیكماب یدر نگرش
  روست كه تعهد به یشود و ه  از ایمنحصر م یانگارو جس  ییگراو از آن بدتر به ماده ییگراواق 

ت در یعنی  حصعول عیادیعكه شعرط بن یشمارند. در حالیتراز مه  ییگراعل  را گاه با تعهد به ماده
دانسعته از ذهع  داننعده در هنگعام  اسعتقاللهعا(، ر دانشیو چعه در سعا یتجربدانش بچه در علوم 

 ندارد.  یضرورت ییگراا نامادهیو/ ییگرااحراز آن ماده یكه برا یاست؛ شر  یدانستگ
بععًا تمععام یاد واحععد تقریععرا بن ییگرااتیععمسععامحه، عمل یتععوان بععا انععدكیواقعع  آن اسععت كععه م

از  یاتعوان مجموععهیرا م یسعنجروان یعنعیدانسعت،  یروانع یریگمقبول بعه انعدازه یكردهایرو
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ها/تظعاهرات تیموقع یریگق اندازهیصه از  ریك خصی یریگاندازه یها برا  و روشیها، قوانهینظر
 هنمونعه، همع یف كعرد. بعرایعصه تعری( همبسته با آن خصیرارادیو گاه غ یشتر ارادیبب ینیع یروان

 یش از تعالش بعرایبع یزیع، چ0«یعیروا»بعه  یابیدسعت ینجان براسروان یو عمل ینظر یهاتالش
ات/تظاهراِت یبه انتخاب موقع 3«اعتبار» هست و مسئلی  نیشیف پیمندرج در تعر« تینیع»حصول 

 گردد. یواقعًا همبسته باز م
د كه مشتمل یری( را در نظر بگ0201بدادستان و منصور،  2«اس اضطراب كتلیمق»نمونه،  یبرا

ه، یعد در برابعر هعر گویبا ی( است و آزمودندمیترسیم یكیتار از بودم بچه یوقته بمانند یگو 21بر 
ت یشتر معر  وضععیوقت( را كه بچیبًا هیاوقات( و بتقر یشه(، بگاهیبًا همیبتقر یهانهیاز گز یكی

دهعد، یه( میپرسش بگو 21  یبه ا یكه آزمودن ییهااوست، انتخاب كند. فرض آن است كه پاسخ
 یریگاندازه هواسطتوان بهیدارد كه م ی ، آن اندازه همبستگینامیكه آن را اضطراب م یاصهیخص با

مختلف نشعان دهعد  یهاد با روشیآنها بمثاًل با شمردن(، اضطراب را اندازه گرفت. در واق  كتل با
(. یردگگعر بمعثاًل افسعید یاصعهیاو واقعًا با اضطراب همبسعته اسعت و نعه بعا خص یهیگو 21كه 

او در انتخاب تظاهرات  یعنیدارد؛ « اعتبار»آن است كه آزمون او  ی  كار به معنایت كتل در ایموفق
د نشعان دهعد كعه پاسعخ یع  كتعل بایهمبسته با اضطراب درست عمل كعرده اسعت. همچنع یروان

است كه م یا حوادث تصادفیها از حا ت یآزمودن فعت تعا تعوان گیو كاًل عوامل خطا آن اندازه مبر 
اسعت، « یعیروا»  كه آزمون كتعل واجعد ییگوی  صورت، میاست. در ایق و پایدق یحد قابل قبول

 یاگونعهبه( یآزمعودن یهاپاسعخ یعنیب یاراد ی  مجموعه تظاهرات روانیشود كه ایمعلوم م یعنی
 ینعیتظعاهرات ع یریگروش انعدازه»اس اضطراب كتل را كه با یبا اضطراب همبسته است. مق ینیع

 یروانع یهعااز اغلعع آزمون یاتوان مسعطورهیساخته شده را م« صهیهمبسته با خص یاراد یروان
 دانست. 

رخ  یریگانعدازه یشناسععلع  روان هتوان ادعا كرد كعه در حعال حاضعر، در پهنعیقت میدر حق
 یعنعیكعار باشعد،  یاز آنهعا مبنعا یبعیا تركیع ییگرااتیعاز سعه روش عمل یكیدهد؛ مگر آنكه ینم
ر یعا غیع یاراد ینعیا تظعاهرات عیها تیموقع یریگق اندازهیاز  ر یروان هصیك خصی یریگاندازه»

                                              
1. reliability  

2. validity  

3. cattle anxiety scale 
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ان یعسعنجانه اسعت و تفعاوت مبعًا، همعه اقعدامات روانی، تقریمبنعا« صهیهمبسته با آن خص یاراد
است و همگان، گفتعه و ناگفتعه، « اتیعمل»ط یاحراز شراۀ وی، تفاوت در شیسنجروان یكردهایرو

پردازان هیعاز آن روسعت كعه نظر« گفته و ناگفته»ِد یاتفاق نظر دارند. ق ییگرااتیبر چهارچوب عمل
گانعه ی، یادیعبن یشناختروان یریگرند كه اندازهیرا نپذ ی  دعویو شارحان آنها بسا كه ا یسنجروان

را نشعان داد كعه  سعنجانهكعرد روانیك رویعتعوان یا میعنه چندان استوار( دارد. اما آ یادیبآن ه  بن
از  یسعازیكم یباشد، برا یمبتن یاضیر یا الگوهای، مفروضات و ینظر از آنكه بر كدام مبانصر 

 آغاز كند   ت همبستهیا موقعی واكنش پاسخ، ازر یغ هنقط
بعر  یمبتنع یریگانعدازه هیعو نظر 3مكنعون هصعیخص هیعنظر 0ك آزمعون،یكالسع هیعامروزه، نظر

(. 3119، 2دهنعد ببرسعبومیل میرا تشعك یشعناختروان یسازیت كم  یلفعا یاصل ه، بدن2ییبازنما
 هیع( و در نظر20انعه دارد بهمعان، ص یگرااتیعمل یادیك آزمون، بنیكالس هیواق  آن است كه نظر

، ص 3102د به: ترندلر، یاست ببنگر ی  عامل انسانی، ق اوت و تخمیریگ، اساس اندازهییبازنما
( بعر b3112چل، یبم یروان یهاصهیر انگاشت  خصیپذیدر كم زین مكنون هصیخص هی( و نظر03

در  یت ( متمركعز اسعت، ولعیعه، آیعه اگر چه بر پرسعش بگوی  نظریاستوار است. ا یاتینگرش عمل
نهفتعه بتعوان  یاصهیاست كه با فرض وجود خص یایرتصادفیپاسخ غ یافت  الگوهای یت در پینها

ا یع ، واكعنش ی  الگوها، گعزارش، ق عاوت، تخمعیا یدر همه ییل نهایح داد. در تحلیآنها را توض
 یریگشود كه انعدازهیع ادعا می  ترتیشود و به ایار میمع یشیمایپ هصی  خصیگزیجا یپاسخ آدم

ات یععمل»  موارد همچنان یا هر و بلكه محقق شده است. در همیپذامكان یروان یانبارش هصیخص
 است.  یتبا تنها راه ار« صهیهمبسته با خص ینیع

 یریگجهینت

 یگذشت. بعرا یت دكارتید از سد ثنوی، بایروان یهاصهیخص یریگتحقق اندازه یحاصل آنكه، برا
ز تع  و یآن همه چ یانگارانه است كه بر مبناگانهی ییگرا  كار دو راه وجود دارد: راه نخست، مادهیا

تعوان انعدازه گرفعت؛ راه حعل دوم، یز میعن رند، روان رایگیگونه كه ت  را اندازه مماده است و همان
                                              
1. classical test theory 

2. latent trait theory   

3. representational theory  

4. Borsboom  
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تع  و معاده در  یریگز روان اسعت و انعدازهیعآن همعه چ یانگارانه است كه بر مبنعاگانهی ییگراذه 
 یریگست كه معان  تحقعق انعدازهین ی ، گسستیابرروان و ذه  بوده است و بنا یریگقت اندازهیحق

 روان شود. 
نهععاده اسععت، ناچععار اسععت تععا بععه  ییگرااتیععرا بععر عمل خععود یرو كععه مبنععااز آن یسعنجروان

ف یعو تعر ییشناسعا ییگرااتیععملۀ ویكعه بعا شع یانه ت  بسعپرد. جهعانیگراذه  یایشناسیهست
ف، تنهعا در ذهع  یعها( بنعا بعه تعرصعهی  جهعان بخصیعرا اجزاء ایاست؛ ز یذهن یشود، جهانیم

از ذهِ  شخْص بمعا هعو  یعنیست بین یصشخ یاست، ول ی  جهان ذهنیشناسندگان وجود دارد. ا
توان با بعه یرو، م یست( و ه  از ایشخْص مستقل است اما از ذه  شخْص بما هو ذه ، مستقل ن

 ت نائل شد. ینیاز ع یمختلف، به درجات یهاان ذه یم ییگراافت  ه ی یبرا ییهاوهیكار بست  ش
ار یعمع یشیمایپ یصهی، خصینیت عیموقعا یتًا پاسخ، واكنش و ی، نهایسنجروان یهاهیدر نظر

اسعتفاده  یاضیر هیو از چه نظر یاحتما ت ینظر از آنكه شما از چه الگودهد و صر یل میرا تشك
ا ینه یك گزی یدشوار هنمونه، درج یستند. برای  سه گونه خارج نیمشاهده شده، از ا یهاد، دادهیكن

از عملكعرد  یز تعابعیعنعدارد كعه مقعدار آن ن یمسعتقل از آزمعودن یایپرسش، نه فقط ذات و هست
 ی، راهیذهن هگانی  جهاِن یدر آن است كه بتواند در ا یسنجمختلف است. هنر روان یهایآزمودن

هنر نبوده است، البته احتماً  نه تا آن اندازه كعه خعود ید داد كه چندان بیابد و انصا  بایت بینیبه ع
 كند. یادعا م
از جعنس  یكعیزیت علعوم فیعنیع یاست، ولع یا ذهان یت بینیاز جنس عسنجانه ت روانینیع

ك كعوانت ، یعزیاز متعوغالن در ف ید كعه برخعیعنمای  میت مستقل از اذهان است، اگر چه چنینیع
؛ 23، ص 0201، ید بعه: گلشعنیعبشعمارند ببنگر یت ذهنعیعنیاز ع یز مصداقیرا ن یكیزیت فینیع

، بارهعا یعیگراز از ذه یعگر ی( كعه بعرایر علوم اجتماعیسا زیبو ن یشناس(. روان0202، یگاسوام
به به عل  ف یحاصل را برایب ییهاتالش بعه قعول ترنعدلر،  یوتنیع  نیك بگرفتار شدن بعه نفعریزیتش 

است،  اب شدهیكام یآنكه خود بداند، تا حدیها، ب( آزموده بود، ظاهرًا پس از سال00، ص 3102
 زد.ید تا از آن بگریكوشیده است كه ه  از آغاز و همواره میرس ییان به همان جایالبته در پا
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