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چکیده
بهرغم گذشت  051سال از آغاز برنامه اندازهگیری خصیصههای روانی و افزایش كاربستها و اعتبار آن،
هنوز نسبت به امكانپذیری اندازهگیری روانشناختی تردیدهای تغافلناپذیری وجود دارد .بخش عمدهای از
این تردیدها را میتوان با مفهوم تاریخی «ایراد كمیت» ،كه هنوز هم در دو وجه هستیشناختی و
معرفتشناختی ،اعتبار و كارآیی خود را حفظ كردهاند ،توضیح داد .بر مبنای ایراد هستیشناختی كمیت،
كمیتپذیری از ویژگیهای جسم است و نمیتوان آن را به روان كه از لحاظ هستیشناختی به حیطهی
متفاوتی تعلق دارد ،تعمیم داد .مسئله پژوهش حاضر بازشناسی تالش دنبالكنندگان «برنامه روانشناسی
ً
ً
علمی» عموما و اندازهگیری روانشناختی ،خصوصا برای چالش با این ایراد است .شگفت آنكه در نهایت
جویندگان عینیت ،چه بسا بیآنكه بدانند ناچار شدند تا یكی از مهمترین نظامهای فراوری عینیت در علم،
یعنی اندازهگیری ،را بر بنیاد «ذهنگرایی» استوار كنند : ،بررسی تحلیلی پیشینه و مبانی اندازهگیری روانی و
تحلیل انتقادی نوشتارگان مرتبط با آن آشكار میكند كه یعنی اگر چه اتكاء به «نظریه همسانی» به عنوان
ً
شكلی از اشكال «یگانهانگاری مادهگرایانه» راه حلی هستیشناختی است كه عموما علمگرایان در «عالم
ً
نظر» پیشنهاد كردهاند و میكنند ،اما آنچه واقعا و «در عمل» بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانشناختی را
تشكیل میدهد« ،یگانهانگاری ذهنگرایانهای» است كه از طریق رویكرد «عملیاتگرایی» ،بهگونهای نه
چندان آشكار و هشیارانه ،به روانشناسی و علوم اجتماعی وارد شده است.
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مقدمه
امروزه اندازهگیری روانشناختی به شكل گستردهای در بخشهای گوناگونی از جوامع بشعری رواج
دارد ،از آزمونهای هوش و شخصیت گرفته تا سنجش میزان عالقهمندی افراد به یك فراورده غذایی
یا یك برنامه تلو یز یونی .صعر نظر از كژفهمیهعا و سعادهانگاریهای نادانشعورانهای كعه در معورد
اعتبار سنجش روانشناختی در میان غیرمتخصصان وجود دارد ،حتی در بارﮤ
گسترﮤ كاربرد ،دقت و
ِ
ْ
نف ِس اندازهگیری روانی و امكانپذیری و تحقق آن نیز تردیدهای تغافلناپذیری ابراز میشعود ببعرای
نمونه نگاه كنید به ترندلر3102 ،؛ میچل .)3100 ،به دیگعر سعخ  ،امكانپعذیر بعودن انعدازهگیری
خصیصههای روانی ،بر خال آنچه مینماید ،به هیچ روی بدیهی و مورد پذیرش همگعان نیسعت.
مبنای اصلی مخالفان تحقق اندازهگیری روانشناختی مفهومی است كعه در نوشعتارگان مربو عه بعا
عنوان «ایراد كمیت» 0شناخته میشود.
ای ایراد را نخستی بار مخالفان رح فخنر 3برای اندازهگیری روانعی ،در اواخعر قعرن نعوزده
پیش كشیدند ببرای گزارشی قدیمی اما مستوفا و مشهور از ای ایراد نگاه كنید بعه ربرینع 0230 ،،و

برای شرحی جدیدتر میچل ،3112a ،ص  22-21را ببینید) .در تاریخ روانشناسی جدیعد ،آغعاز

تالش برای اندازهگیری روان با نام گوستاو تئعودور فخنعر ب )0001-0010پیونعد خعورده اسعت؛ او
ً
تقریبا بالفاصله پس از انتشار كتاب خود ،اصول روانفیز یك ،ناچار شد تا با مخالفان امكانپعذیری

اندازهگیری روانشناختی و ایراد كمیت به چالشی پایانناپذیر برخیزد بمیچعل ،3112a ،ص -10
)010؛ چالشی كه همچنان میان موافقان و مخالفان امكانپذیری روانسعنجی ادامعه دارد بترنعدلر،

 3112و .)3102
البته مبانی و ریشههای ایراد كمیت از سدﮤ نوزده پیشتر میرود و در وجعه هستیشعناختی آن
با دكارت ب )0191-0921و در وجه معرفتشناختی آن بعا كانعت ب )0012-0132آغعاز میشعود
ببلند و دوسعت كعافی .)0222 ،تحقعق انعدازهگیری روانشعناختی در گعرو غلبعه بعر هعر دو وجعه
هستیشناختی و معرفتشناختی ای ایراد است .موافقان اندازهگیری روانی برای غلبه بر هعر یعك از
ای ایرادها از تأسیس بنیادهایی متناظر ناگز یر شعدند؛ تعالش بعرای غلبعه بعر ایعراد هستیشعناختی
كمیت با تأسیس بنیادی هستیشناختی و برنامهی چالش با ایراد معرفتشعناختی كمیعت ،بعا بنیعان
1. quantity objection
2 Fechner
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نهادن مبنایی معرفتشناختی دنبال گرفته شد.
از آنجا كه ای گزارش به بازنمایی بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی اختصاص دارد ،شعرح
بسندهتر ای وجه از ایراد كمیت ضروری است.
ایراد هستیشناختی كمیت
دكارت در تأمالت خود ب ،0200ص  )010-011تع و روان را بعر حسعع معیارهعایی و از جملعه
تحیز در مكان ،به دو هستی متفاوت و متبای متعلق دانست و به ای ترتیعع آنچعه را كعه بععدها بعه
ثنو یت دكارتی نامبردار شد ،معرفی كرد .چكیده نگرش ثنوی دكارت را میتوان از ای قرار دانسعت
كه تع ْ وجعودی متحیعز 0در مكعان و روان وجعودی نعامتحیز در مكعان اسعت و ایع دو بعه لحعا
خود دكارت ...« ،ذهع یعا روح
هستیشناختی از ه متمایزند و سنخیتی با ه ندارند و به عبارت ِ
ً
[روان] بشر كامال با بدن وی مغایرت دارد» بدكارت ،0200 ،ص  .)010او از سو یی دیگر میعان دو
دسته از و یژگیهای اجسام قائل به تمایز شد؛ تمایزی كه بیشتر با نعام جعان

3ب )0112-0123و

به عنوان كیفیات اولیه و ثانو یه شناخته شده است « .بق نظر دكارت ،شكل و عدد و حركت و مانند
آنها چون بهنحو روش و متمایز در میشوند ،واقعیاند» در حالی كه «كیفیات موسوم به كیفیعات
ً
ثانو یه ،مانند رن ،،بو ،گرما و ع اصو در زمرﮤ صفات اشیاء نیستند» بمقعدم حیعدری،0221 ،
ص  .)012دكارت «و یژگیهای فیز یكعی ،ماننعد بععد ،حركعت و ماننعد آنهعا ،را كمعی و بنعابرای ،
اندازهپذیر در نظر گرفت و و یژگیهای ادراكی ،ماننعد حعرارت ،رنع ،و ...را غیركمعی و بعه همعی

دلیل ،اندازهناپعذیر شعمرد» بمیچعل ،3112a ،ص  .)20و یژگیهعای ادراكعی اشعیاء در حقیقعت
نمونههایی از خصیصههای روانشناختی آدمی هستند و حكمی كه بر آنها بار میشعود در بعاره كعل
دستگاه روان صادق است.
در نتیجه بنا بر دیدگاه دكارت ،ه میان ت و روان و ه میان خصیصههای جسعمانیبفیز یكی)
و خصیصههای روانی تمایز هستیشعناختی برقعرار اسعت .روان و خصیصعههای روانعی بعه لحعا
وجودی ،با ماده و و یژگیهای مادی متفاوتند و روش است كه نمیتوان آنها را به صعفات معادی بو
از جمله كمیتپذیری) متصف كرد .به ای ترتیع ،با ابتناء بر دیدگاه كانت« ،ایعراد هستیشعناختی
1. extended
2. John Locke

111

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /97تابستان 9373

ْ
كمیت» را میتوان ای گونه تعریف كرد« :هر چه كمیتپذیر است ،مادی است و روان مادی نیست
یعنی كمیتپذیر نیست و آنچه كمیتپذیر نیست ،اندازهگیری آن بیمعناست».
َ
توضیح آنكه كمیتپذیری از اعراضی است كه به ماده اختصاص دارد ،یعنی اگر چنعان نباشعد
كه همه موجودات مادی كمیتپذیر باشند ،چنان است كه همه كمیتپذیران ماده هستند .بنابرای ،
ْ
اگر موجودی مادی نبود ،كمیتپذیر نیست؛ روان ماده نیست ،پس كمیتپعذیر نیسعت؛ در نتیجعه
اندازهگیری روان ممك نیست ببلند و دوستكافی ،0222 ،ص .)002
روش است كه برای امكانپذیر كردن انعدازهگیری روانشعناختی ،نخسعت بایعد بعر دوگعانگی
هستیشناختی میان ت و روان چیره شد .اگر ت بماده) و روان دو هسعتی متبعای باشعند ،نمیتعوان
خصوصیت باز جمله امكان و كیفی ِت كمیتپذیری) منطبق بر یكی بیعنی ت  ،ماده) را بعر دیگعری

بیعنی روان) جاری و ساری كرد؛ مگر آن كه پیشتر ،نشان داده باشی كه آن خصوصیت از تأثیر ای

دوگانگی مبراست .به دیگر سخ  ،اگر بخواهی بعه همانگونعه كعه تع را انعدازه میگیعری  ،روان را
ً
اندازه بگیری یا باید ای دو را ذاتا یكی بشماری و یا فرض كنعی كعه ثنو یعت تع و روان بعر ق عیه
اندازهگیری تأثیری ندارد .البته فرض عدم تأثیر ثنو یت ت و روان بر اندازهگیری ،آن اندازه ناپذیرفتنی
واثباتش آن ْ
مقدار دشوار است كه بیان آن تنها برای بیان همه شقوق منطقی گزارﮤ مورد بحث بعهكار
میآید و تاكنون كسی از ای راه نرفته است .زمانی كه ناهمسانی ذاتی و كلی دو مقولعه را پعذیرفتی ،
َ
فرض همسانی میان اعراض و جزئیات آن دو مقوله جایی ندارد.
ِ
امكان اندازهگیری روانشناختی در نخستی گام در گروی آن است كه در مواجهعه
آنكه،
حاصل
ِ
0
هستیشناختی با مسئله یا ق یه ت  /روان ،رو یكردهای مت م دوگانعهانگاری را كنعار بگعذاری و
رو یكردی منطبق بر یگانهانگاری 3اتخاذ كنی  ،به سخ دیگعر ،یعا هسعتی را سراسعر و یكسعر معاده
بدانی یا «ناماده» بمیتوان به جای واژﮤ ناماده اصطالح ذه را گذاشت به شرط آنكه تمامی مبعانی
و تلو یحات و حتی تاریخ و فرهن ،ذه گرایی غربی  -ایدئالیس  -بر آن بار نشود) .به ای ترتیعع،
برای رسیدن به كمیسازی خصیصههای روانی ناچاری در مسیر یگانهانگاری به عنوان معادهگرا یعا
ذه گرا حركت كنی  ،پس میتوان گفت كه تحقق اندازهگیری روانشناختی بعر بنیعاد یگانعهانگاری
استوار است كه ممك است مادهگرایانه یا ذه گرایانه باشد .البته شق دیگعری از یگانعهانگاری نیعز
1. dualism
2. monism
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قابل اشاره است كه آن را یگانهانگاری خنثی 0مینامند باستابنبرگ )3101 3،كه به لحعا اهمیعت،
بیان آن در مجالی مستقل خواهد آمد.
یگانهانگاری مادهگرایانه
چنانكه میتوان حدس زد مادهگرایی یا روایت كمابیش و یعرایش شعده و متواضععانهتر آن ،بیععت
گرایی 2،گز ینهای بود كه ه از آغاز كسانی كه میكوشیدند تا علوم بیعی و بهو یژه فیز یك را آرمعان
علوم انسانی برای عل ْ شدن قرار دهند ،از جمله فخنر ،برگز یدند بمیچعل ،3112a ،ص  01و نیعز
پاورقی ش  1در همان صفحه)؛ البته برینع0230 ،،ب ص  )293تعبیعری از موضع فخنعر عرضعه
میكند كه با نظر میچل ،كه نظری رایج است ،فرق میكند و ضم شكایت از ابهعام فخنعر در ایع
زمینه ،او را همچنان دوگانهگرا میشمارد؛ مطعابق بعا روایعت برینع ،شعاید بتعوان دیعدگاه فخنعر را
«یگانهانگاری روششناختی» 2نامید یا بر نوع سومی از یگانعهگرایی قابعل انطبعاق دانسعت كعه بعه
«یگانهگرایی خنثی» موسوم است ،اگر چه ای مفهوم گاه سیالتر از آنی مینماید كه بهكار آید -نگاه
كنید به استابنبرگ.)3101 ،
ً

به نگرش مادهگرایانه یعا بیعتگرایانعه در مباحعث مربعوط بعه تع /روان معمعو بعا اصعطالح
«جس انگاری» 9اشاره میشود بمك دونالد )0222 1،و آنگاه كه مت م «نظریه همسانی» 1باشد
باسمارت ،)3103 0،مبنای هستیشناختی انعدازهگیری روانشعناختی را تشعكیل میدهعد .بنعا بعر
جس انگاری مبتنی بر نظریه همسانی ،اگر ما ای موض را انتخاب كنی كه چیعزی بعا عنعوان روان
وجود ندارد و هر چه هست ت بجس  ،ماده) است ،دیگر ثنعو یتی بعاقی نمیمانعد كعه انعدازهگیری
روانشناختی را ناممك كند .صورتهای مختلف نظریه همسانی در ایع نگعرش بعا هع اشعترا
دارند كه كیفیات روانی آنها ،صر نظر از د

ت اعتباری زبانشناختی ،بعا كیفیعات مغعزی یكعی
1. Neutral monism
2. Stubenberg
3. naturalism

 .2تعبیر از نگارنده است.

5. physicalism
6. MacDonald
3. identity theory
4. Smart
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هستند و كیفیت روانی كاهشناپذیر به جس بیمعناست .به عبارت دقیقتر ،مطلع ای نیسعت كعه
ً
فرایندهای روانی را میتعوان بعه فراینعدهای مغعزی فروكاسعت ،بلكعه ایع دو اساسعا یعك چیزنعد:
«احساس درد یا دیدن یك شیء یا داشت یك تصو یر ذهنی را در نظر بگیرید؛ بر مبنعای ایعدﮤ كلعی
ً
ً
نظریه همسانی ،ای تجربهها ،دقیقا همان فرایندهایی مغزی هستند نه اینكعه صعرفا بعا فراینعدهای
مغزی همبستگی دارند» باسمارت ،3103 ،تأكیدات با كژنو یسی از اسمارت است) .آرمسعتران،
از مدافعان نامدار و پرشور رو یكرد همسانی ،كه خود آن را «نظریه وضععیت مركعزی» 0میخوانعد،
معرفی موجزی از آن دارد...« :ذه [روان] ،همان دستگاه عصبی مركزی است یا در بیانی ادیبانهتر
ً
ولی نه لزوما درستتر ،ذه [روان] همان مغز است» بآرمستران ،0210 ،،ص .)12
به پشتوانه چنی نگرشی بود كعه فخنعر احسعاس كعرد میتوانعد بعا انعدازهگیری شعدت محعر
فیز یكعی ،شععدت احسععاس را انععدازهگیری كنعد .بععا وجععود انتقععاداتی كعه از زمععان انتشععار «اصووول
روانفیز یك» تاكنون بر فخنعر و اخعال او وارد آمعده ،هعواداران انعدازهگیری روانشعناختی ،یعنعی
ً
تقریبا همه كسانی كه معتقدند روانشناسی علمی كمابیش در مسیر علوم بیعی است ،نه فقط ایدﮤ
اصلی فخنر را پذیرفتند ،بلكه آن را به نحوی غیر انتقادی بمیچل حتی آن را بیمارگونه 3میداند ،نگاه
ً
كنید به :میچل 3112،3111b ،0221،و  ،) 3101تقریبا به سراسر حعوزﮤ روانشناسعی گسعترش
دادند.
البتععه ای ع نی عز گفتععه شععود كععه صععر پععذیرفت مادهگرایان عه یگانععهانگاري بعرای دمی عدن روح
امكانپععذیری بععه انععدازهگیری روانشععناختی كفایعت نمیكنععد .بعرای چنعی كععاری بععه مععادهگرایی
یگانهانگارانه تام و تمام نیاز هست.
َ
توضیح آنكه دوگانهانگاری را به اقسعام جعوهری 2،ع َرضعی 2و گعزارهای 9برابینسعون)3103 1،
ً
تقسی كردهاند .آنچه معمو از دوگانهانگاری مراد میشود و با نام افال ون و دكارت پیونعد خعورده
است ،دوگانهانگاری جعوهری اسعت .دوگانعهانگار َ
عرضعی اگعر چعه در اصعل و نهایعت ،آدمعی و
1 .The central-state theory
2. pathological
3. substance dualism
4. property dualism
5.predicate dualism
6 . Robinson
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ً
متعلقاتش را از یك جوهر بمعمو تنی) میداند ،ولعی معتقعد اسعت كعه دو گونعه ععرض بتنعی و
روانی) وجود دارد كه یكی را نمیتوان به دیگری فروكاست بدوگانهانگاری عرضی بسا كه مفهعومی
نادقیق و مجادلهانگیز باشد – نگاه كنید به سیرل -3113 0،اما در اصل مطلعع تفعاوتی نعدارد) .در
نگاه دوگانهانگار گزارهای ،آدمی سراسر در جوهر و عرض از ت اسعت ،ولعی زمعانی كعه گزارههعای
مربوط به انسان را بكاو ی در تحلیل نهایی به دو نوع گزاره تحو یلناپذیر به یكعدیگر خعواهی رسعید
كه یك دسته از ت و دیگری از روان خبر میآورند بمانند نظرات فعودور 3و دیو یدسعون 2بعه نقعل از
رابینسون. )3103 ،
مطلع در اینجاست كه دوگانهانگاران جوهری و گزارهای ،هرچنعد آنگعاه كعه از لحعا موضع
هستیشناختی دستهبندی میشعوند ،در گعروه یگانعهانگاران معادهگرا جعای میگیرنعد بزیمعرم

2،

 ،3111ص ،)009اما یگانهانگاری آنها برای تأسیس اندازهگیری روانی كفایت نمیكنعد .بعه دیگعر
سخ  ،دوگانهانگاران عرضی و گزارهای نیز اگر چعه در اصعل یگانعهانگارانی معادهگرا هسعتند ،ولعی
همچنان نمیتوانند بو نباید بتوانند) كه اندازهگیری روانشناختی را بپذیرند ،یعنی صر درآمدن در
صععف یگانععهانگاران مععادهگرا ،ت ععمی نخواهععد كععرد كععه مبنععایی بعرای امكانپععذیری انععدازهگیری
روانشناختی فراه آورده شود .بسا مادهگرایانی كه در جایگاه دوگانعهانگار عرضعی یعا دوگانعهانگار
گزارهای قرار میگیرند و به دلیل همی جایگاه ناگز یرند تا دسعتك بعه لحعا نظعری ،انعدازهگیری
اض
روانشناختی را ناشدنی فرض كنند؛ زیرا بنا بعه تعریعف« ،كمیتپعذیری» را نمیتعوان بعر اععر ِ
تحو یلناپذیر به ت یا گزارههای نامخبر از ت  ،بار كرد.
البته مبنای اصلی برای تحقق اندازه گیری روانشناختی ،یگانهانگاری است نه مادهگرایی ،یعنی
ما میتوانی اندازهگیری روانشناختی را بر یگانهانگاری ذه گرایانه 9نیز مبتنی كنعی و بنیعاد نیعز بعه
همان استواری پابرجا باشد.
ً
درست است كه در عال واقع و تحقعق ،دنبالكننعدگان برنامعه روانشناسعی علمعی ،عمومعا و
ً
اندازهگیری روانشناختی خصوصا بیشتر به یگانهانگاری مادهگرایانه متمایل هستند ،ولی آنچعه آنهعا
1 . Searle
2. Fodor
3. Davidson
4 . Zimmerman
5. Idealistic monism
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را مجاز میكند تا چنی عمارتی بنا كنند ،یگانهانگاری و نه مادهگرایی است .بازنو یسی روانشناسی
ً
بو بلكه علوم انسانی) بر مبنای سرمشق علوم بیعی ،برنامهای بپروژهای) اساسعا مادهگرایانعه بعوده
است؛ اما ای سخ آنگاه درست است كه رو یكرد غالع در میان دستاندركاران ای برنامعه منعاط
ً
باشد .اما اگر مبنای حقیقی پروژه مناط باشد باینكه پروژه منطقا بر چه اساسی مبتنی است) ،اساس
و بنیاد ،یگانهانگاری است نه مادهگرایی وتفاوت ای دو باینكه مبنای برنامهای معادهگرایی باشعد یعا
یگانهانگاری) بسا كه از « ربععد المشعرقی » بگعذرد؛ زیعرا میتعوان همعان عمعارت را را بعر بنیعادی
نامادهگرایانه بذه گرایی) ساخت .جالع اینكعه چنعی اتفعاقی رخ داده اسعت .یعنعی انعدازهگیری
ً
روانشناختی ،كه بخشی از پروژهی علمیسازی روانشناسی است ،اساسعا بعر مبعانی ذه گرایانعه
خود پروژه ،مبنایی مادهگرایانه دارد .به دیگعر سعخ ،
استوار شده است ،هر چند وانمود میشود كه ِ

دستاندكاران برنامه روانشناسی علمی آنگاه كه میكوشند تا بنیادهعای فلسعفی و مفهعومی چنعی
برنامهای را پایهریزی كنند ،یكسره مادهگرا هستند ،ولی آنگاه كه تالش میكنند تا یكعی از مه تعری

ابزارهای چنی برنامهای باندازهگیری) را فراه آورند ،یكسره ذه گرا میشعوند .بعاز هع بعه بیعانی
دیگر ،هواداران پروژﮤ روانشناسی علمی ،آنگاه كه مبنایی برای استوار كردن ذهنیعت پعروژه بمبعانی
فلسفی روانشناسی علمی) جستجو میكنند ،تا ب دندان مادهگرا هستند و آنگعاه كعه مبنعایی بعرای
ِ
تأمی عینیت پروژه بكمیسازی) لع میكنند ،تا مغعز اسعتخوان ذه گعرا میشعوند و ایع البتعه
دار یگانهانگاری است ،اما
عجع است .خالصه ،ای كود بروانسنجی) اگر چه هستی خود را وام ِ
اگر ذه گرایی نبود به ای حد از رشد و رعنایی نمیرسید بالبته اگر رسیده باشد).
یگانهانگاری ذهنگرایانه
چنانكه در سطور پیشی گفته آمد ،امكانپذیری اندازهگیری روانشناختی ،در گروی اتخعاذ نعوعی
ً
موض یگانهانگارانهی هستیشناختی است كه لزوما به مادهگرایی منحصر نیسعت؛ ذه گرایعی ببعه
مثابه مصداقی از نامادهگرایی) نیز به صورت نظری میتواند چنی مقصودی را َ
برآورد.
در یگانهانگاری مادهگرایانه گفته میشد؛ اگر روان در اصل همان تع باشعد ،آنگعاه بعا مبعانی و
روشهای اندازهگیری ت بكه صحت و كارآمدیشان مسجل اسعت یعا چنعی انگاشعته معی شعود)
میتوان روان را نیز اندازه گرفت .در یگانهانگاری ذه گرایانه نیز استد ل همی اسعت :اگعر تع در
اصل همان روان باشد ،آنگاه با مبعانی و روشهعای انعدازهگیری تع بكعه صعحت و كارآمدیشعان
مسجل است یا چنی انگاشته می شود) میتوان روان را نیز اندازه گرفت.
مسعلط هستیشعناختی انعدازهگیری
علت عمعدﮤ آنكعه ذه گرایعی تعاكنون بعه عنعوان راه حعل
ِ
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خصیصههای روانی ،دستك به صورت هشیارانه مطرح نشده اسعت بگزارشعی از شعكل احتمعا

ً

ناهشیار آن در پی خواهد آمد) آن است كه در تاریخ تفكر غرب ،ذه گرایی در كعل بعا عقلگرایعان
همخوانی بیشتری داشته تا با تجربهگرایان و اهل عل  ،از جمله میراثهایی كه از نیاكان تجربهگرای
خود بردند ،یكی همی بیعنایتی به ذه گرایی بوده است؛ مباحثاتی ه كعه در میعان متعهعدان بعه
ً
نگرش علمی جریان دارد ،معمو ِله مادهگرایی و علی ِه ذه گرایی است .چنانكه از مباحثات مبتنی
بر «نظریه بستگی علی» ،0رد ذه گرایی را مراد میكنند .بنعابر نظریعه بسعتگی علعی هعر رخعداد
فیز یكی علتی فیز یكی دارد و آن علت نیز معلول علتی فیز یكی است و شعما هعر قعدر هع كعه ایع
علتهای مؤخر را بكاو ید از دایرﮤ جهان فیز یكی خارج نخواهید شد؛ به دیگر سخ  ،زنجیرﮤ علعل
یك رخداد فیز یكی ،همواره در درون دایرﮤ امور فیز یكی بسته میشود بكعی  ،0202 3،ص  .)21از
سوی دیگر ،گفته شده است كه عل  ،تعهدی هستیشناختی 2به واقع گرایی دارد ،بعه ایع معنعا كعه
ً
نهایتا باور دارد كه هستیهای مستقل از ذه  ،واقعی هستند؛ زیرا تا چنی نباشد «واقعیت داشعت »
نظریههای علمی موضوعیت نخواهد داشت بچاكراوارتی )3102 2،و از آنجا كه «عدم اسعتقالل از
ذه » مخرج مشتر انواع ذه گرایی را تشكیل میدهعد بپعری 9بعه نقعل از :بعراون ،0200 ،1ص
 )029بنابرای  ،ذه گرایی و نگرش علمی چندان با ه سازگار نمینمایند.
با ای همه ،صر نظر از خدماتی كه ذه گرایی به عل كرده است ،معلعوم نیسعت كعه نگعرش
ً
كامال ذه گرایانه تطبیق دهد ببرای نمونه ،بنگرید بعه :موهعانتی1،
علمی نتواند خود را با رو یكردی
 0202و نیز گاسوامی .)0202 0،در مورد نظریه بستگی علی نیز میتوان گفعت كعه ایع نظریعه در
ً
نهایت اگر توفیقی داشته باشد ،رد دوگانعهانگاری اسعت نعه ذه گرایعی؛ زیعرا كسعی تعا واقععا بعه
هستیهای غیرمادی باور نداشته باشد ،به مرزبندی علی نیازمند نخواهد شد و در غیر ای صورت،
نظریه بستگی علی از نوعی همانگو یی فراتر نمیرود.
1. causal closure theory
2. Kim
3. ontological commitment
4. Chakravartty
5 . Perry
6. Brown
7. Mohanty
8. Goswami
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در هر حال ،مقصد ای بخش از ای نگاشته نشان دادن شواهدی از وابستگی جدی اندازهگیری
روانشناختی به ذه گرایی است؛ وابستگیای كه به د یل پیشگفته علیالقاعده نباید چندان علنی
و هوشیارانه باشد .برای ای كار ،ذكر مصطلحاتی از عل اندازهگیری ضروری است :خصیصعههای
پیمایشی و انبارشی.
خصیصههای پیمایشی و انبارشی
هر امری واجد خصایصی اسعت و خصیصعهها را از حیعث انعدازهگیری بعه دو دسعته پیمایشعی 0و
ً
انبارشی 3باحتما منطبعق بعر كمیعات قعار و غیعر قعار در فلسعفهی اسعالمی ،بنگریعد بعه :عالمعه
با بایی ،0322 ،ص  )040تقسی میكنند .خصیصههای پیمایشی آن دسته از خصیصهها هستند
ً
كه و یژگی افزایشپذیری 2در كمیات آنهعا بعه نحعوی آشعكار اسعت كعه میتعوان آن را مسعتقیما بعا
دستكاری انعدازههای متفعاوتی از آن كمیعت مشعاهده كعرد ،ماننعد عول بدرازا) و جعرم .در معورد

خصیصههای انبارشی ،مانند دما و زمان ،ای و یژگی وجود ندارد بمیچل ،0224a ،ص )44؛ البته
از مفهوم پیمایشی /انبارشی ،معنای واحدی را با تعاریف متفاوتی مراد میكنند كعه تعریعف میچعل
برای بحث حاضر مناسعتر است.
برای اندازهگیری یك خصیصه فیز یكی انبارشی ،باید یك خصیصه فیز یكی پیمایشی پیعدا كعرد
كه تغییرات اندازه در آن ،با تغییرات اندازه در خصیصه انبارشی مورد نظر ،به نحوی خاص همبسعته
ً
باشد؛ «به نحوی خاص» ،شرح مبسو ی دارد كه فعال در ای بحث به آن نیاز نیست و میتوانی آن
را به «وجود تناظر یك به یك به صورت مستقل» خالصعه كعرد .حاصعل آنكعه تغییعرات در انعدازﮤ
ً
كمیت خصیصه پیمایشی باید مستقال و به صورت تناظر یك به یك ،با تغییعرات در انعدازﮤ كمیعت
خصیصه انبارشی همبسته باشد .ای خصیصه پیمایشعی را در اینجعا خصیصعهی پیمایشعی معیعار
نامگذاری میكنی  .چنانكه برای اندازهگیری دما ،از تغییر در میعزان انبسعاط فلعز جیعوﮤ موجعود در
محفظه شیشهای دماسنج ،كه با اندازه و ترتیع مشخصی تعبیه شده است ،استفاده میشعود .میعزان
انبساط فلز جیوه با آن حج و ترتیع معی به یك اندازﮤ استاندارد از ول كه برحسع فارنهایت یعا
1. extensive
2. intensive
3. additivity
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سلیسیوس اندازهگیری میشد  ،مبنای اندازهگیری دما در نظر گرفته میشود .به زبان سعاده تغییعرات
در اندازﮤ دما آنگاه اندازهگیری شد كه توانستند با شیوهای معتبر و آزمونپذیر آن تغییرات انبارشی را
به تغییراتی پیمایشی بتغییر در اندازﮤ ول یا در بیانی دقیقتر تغییر در چگالی) مرتبط كنند و نشعان
دهند كه میان ای دو تناظر یك به یك برقرار است بمیچل ،0224a ،ص .)91-91

در ای ع مطلععع تردی عدی نیسععت كععه خصیصععههای روان عی ،اگععر قابععل انععدازهگیری باشععند،
خصیصههایی انبارشی هستند؛ بنابرای  ،امكان اندازهگیری مسعتقی آنهعا وجعود نعدارد .پعس بعرای
ً
اندازهگیری هر خصیصه روانی باید یك خصیصه پیمایشی معیار پیعدا كنعی  .برخعی اصعو چنعی
كاری را امكانپذیر نمیشمارند و برخی نیز آنچه را نظریهپردازان انعدازهگیری روانعی در ایع زمینعه
كردهاند ،وافی به مقصود نمیدانند بسینت مونت3103 0،؛ ترندلر 3112 ،و  )3102كه شعرح ایع
همه ،خارج از حدود ای نگاشته است؛ اما آنچه در اینجا برای نگاشتنش مجال هست ،ای مطلعع
است كه نظریهپردازان اندازهگیری روانشناختی ،برای یافت خصیصههای پیمایشی معیار ببسعا بعی
آنكه خود بخواهند و بلكه بیآنكه خود بدانند) به دامان باگر نگو یی به دام) ذه گرایی افتادهاند.
استیونس 3كه میچل او را همراه با فخنر دو شخصعیت «پیعلپیكر» 2عرصعه انعدازهگیری روانعی

میشمارد بمیچل ،0224a ،ص  ،)011یكی از اثرگعذارتری چهرههعای روانشناسعی ،بعهو یژه در
حیطه اندازهگیری است .در معرفعی او همعی بعس كعه بعیش از نعی قعرن اسعت كعه تعریعف او از
ً
اندازهگیری تقریبا در همه درسنامههای معتبر سنجش روانی در زبان انگلیسعی ،تعریعف اسعتاندارد
است بمیچل ،0221 ،ص )211؛ در درسنامههای معتبر فارسی زبان نیز ،چنانكه میتوان حعدس

زد ،وضعیت همی گونه است؛ برای نمونه ،تعریف هعوم ب ،0210ص « :)9انعدازهگیری قواععدی
است برای اختصاص اعداد به اشیاء ،افراد یا رو یدادها به منظور كمی ساخت خصیصههای آنها» را
مقایسه كنید با تعریف استیونس ب ،0221ص « :)111انعدازهگیری عبعارت اسعت از :اختصعاص
ً
اعداد به اشیاء یا رخدادها بر حسع قواعدی .میچل ب )3111روانسنجی را علمی شعدیدا بیمعار و
دچار «اختالل تفكر روششناختی» 2میداند و استیونس را بعه د یعل و علعل متععددی و از جملعه
1. Saint-Mont
2. Stevens
3. giant
4. methodological thought disorder
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همی تعریف از عوامل اصلی ایجاد و ابقای ای بیماری میشعمارد كعه بیعان آن ،شعرح بخشعی از
ِ
رخنه در بنیاد معرفتشناختی اندازهگیری روانی خواهد بود.
اما آنچه به ای بحث مربوط میشود ،میراث دیگری است كه استیونس در پردازش و انتقعال آن
سه چشمگیری داشته است كه امروزه نیز ،با وجود فراز و فرود بسعیار ،كمعابیش در سراسعر علعوم
رفتاری ،استفاده میشود و آن مفهوم تعریف عملیاتی 1است.
عملیاتگرایی
استیونس تعریف عملیاتی را از رو یكردی با نام «عملیاتگرایی» 3كعه بعریجم  ،2فیز یكعدان برنعدﮤ
جایزﮤ نوبل ،در سعال  0231معرفیكعرده بعود ،اخعذ كعرد بمیچعل ،0224a ،ص  .)012دیعدگاه

بریجم را میتوان در زمرﮤ نظریههای مربوط به معنعا دسعتهبندی كعرد .او همگعام بعا نگرشهعای
اثباتگرایانه 2اوایل قرن بیست كوشید تا شیوهای متفاوت برای تعریف مفاهی بیابد ،شیوهای كعه تعا
آنجا كه ممك است «آغشتگیهای متافیز یكی» را از مفاهی ببهو یژه فیز یكی) بزداید .برای نمونعه،
ً
در فیز یك نیوتنی ،هر مادهای ذاتا « ول» دارد و بنابرای  ،میتوانی بگو یی كه عول از و یژگیهعای
ذاتی ماده است .معنای دیگر ای سخ آن است كه ول ،در عال خعارج« ،واقع » شعده و از فعرد
ادرا كننده مستقل است.
بر مبنای عملیاتگرایی ،دیگر نباید مانند فیز یكدانهای پیشی  ،مفاهی فیز یكی را با ارجعاع بعه
خصیصههای فیز یكی تعریف كرد ،بلكه معنای یك مفهوم فیز یكی را باید مجموعه عملیاتی دانست
كه ما برای شناخت آن مفهوم انجام میدهی  .به ای ترتیع « ،ول یك شیء خصیصهای نیست كعه
ً
آن شیء ذاتا و بهگونهای مستقل از ما دارای آن باشد بمانند امتعداد آن شعیء در ف عا) ،بلكعه عول
شیء عملیاتی است كه ما برای اندازهگیری آن شیء انجام میدهی ببرای نمونه ،آن شیء را محاذی
خط كش قرار میدهی ) بهمان)؛ به بیان بریجم « :منظور معا از یعك مفهمعوم در نهایعت چیعزی
نیست جز مجموعهای از عملیات؛ یعنی معنای هر مفهوم عبارت است از مجموععهای از عملیعات
مرتبط با آن» بگری  ،0223 ،ص .)322
1. operational definition
2. operationalism and operationism
3 Bridgman
4. positivistic

بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی

شما میتوانید ول یك مداد را با خطكش اندازه بگیرید ،ولی تعیی مسافت میان زمی تعا معاه
مستلزم «عملیات هندسی» پیچیدهتری است ،همچنی اگر بخواهید فاصله یك جت جنگنده را بعا
دستگاه رادار بخشی از آن است؛
خودتان محاسبه كنید ،از مجموعه «عملیاتی» استفاده میكنید كه
ِ

«عملیاتی» كه برای تعیی فاصله میان دو ات هیدروژن در مولكول آب ،معورد نیعاز اسعت مسعتلزم
تجهیزات و محاسبات ،باز ه  ،پیچیدهتری است .حال پرسش اینجاست كعه آیعا ایع چهعار دسعته
عملیات به یك خصیصه واحد اشاره میكنند یا در حقیقعت سعخ از چهعار «نعوع» عول اسعت
مفروضات اندازهگیری مداد با مفروضات اندازهگیری فاصله كرات متفاوت است .برای نمونه ،وقتی
عول خطكعش بعا جابعهجایی آن تغییعر
از خطكش استفاده میكنید ،مفروض شعما آن اسعت كعه ِ

نمیكند ،در تعیی مسافت ماه تا زمی  ،مفروضات هندسه اقلیدسی اضافه میشوند؛ تعیی

ول بعا

استفاده از رادار مبتنی بر ای مفروض است كه امواج الكترومغنا یسی با سعرعتی ثابعت و در خعط
مستقی حركت میكنند؛ در مورد تعیی فاصله میان ات ها ،مفروضات و محاسبات آنقعدر پیچیعده
ً
هستند كه به معنای دقیق كلمه اصال معلوم نیست كه فاصلهی میان دو ات بیعنی ول) قابل ترجمه
بیان به زبان روزمره باشد .حاصل كالم اینكه ،ما نه یك خصیصه واحد و مستقل به نام ول ،كه بعه
تعداد روشها و عملیات متفاوتی كه برای اندازهگیری ول ،قابل احصاء و ابداع است ،ول داریع
َّ
محصل كالم بریجم است بگعری ،0223 ،
و قس علیهذا در مورد دیگر خصایص فیز یكی؛ ای
ص .)322
پیشنهاد بریجم بهسرعت در روانشناسی تحت نفوذ رفتارگرایی به عنوان مبنایی برای تعریف و
اندازهگیری متغیرهای روانشناختی قرار گرفت و از آن زمان تاكنون ،بعاوجود مخالفتهعای فزاینعده
ببرای دو نمونه معرو از ای مخالفتها بنگرید به :لیهعی 0201 ،و گعری  )0223 ،همچنعان بعه
حی عات خععود ادامععه میدهععد بعنععوان اصععلی نگاشععته گععری  ،شععكایت و حی عرت توأمععان او را از
ْ
«جانسختی» - 0ص  -200ای رو یكعرد بعه خعوبی معلعوم میكنعد :دربوارﮤ شویاطین اسووور ای
فناناپذیر.)3
در روانشناسی ،تعریف عملیاتی یك متغیر مجموعه فعالیتهایی است كه «پژوهشعگر ،بعرای
اندازهگیری یا دستكاری متغیر انجام میدهد ...و بر دو دسعته [اسعت...]-0 ،سنجشعی... ،كعه از
1. tenacity
2. Of Immortal Mythological Beasts
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ریق آن شیوﮤ اندازهگیری متغیر معلوم و مشعخص میشعود[...مانند تعریع ِف] موفقیعت تحصعیلی

[...به]...معدل نمرهها و [ ]-0آزمایشی [كه در آن] نحعوﮤ دسعتكاری متغیرها...مشعخص میشعود
[مانند تعری ِف] تشو یق[...بهوسعیله] توضعیح اینكعه چگونعه آزمودنیهعا تشعو یق شعدهاند بد ور،

 ،0322ص .)22-24

بعرای سععهولت در بحععث میتععوان گفععت كععه در انععدازهگیری یعك خصیص عه روان عی از ری عق
ً
عملیاتگرایی ،عموما از دو رو یكرد متفاوت استفاده میشود كه مبنعای واحعدی دارنعد و در اصعل
متفاوت نیستند.
جعوه پاسعخ 0یعا
وجعه عینعی از و ِ
در رو یكرد اول ،خصیصهی روانی بر مبنای اندازﮤ یك یا چند ِ

واكنش 3همبسته با آن خصیصه اندازهگیری میشود .به سخ دیگر ،تعریف عملیاتی یك خصیصعه
ِ
ِ
تظاهر عینی ارادی یا غیر ارادی مالزم بعا آن خصیصعه .بعرای نمونعه ،عصعبانیت را
از:
است
عبارت
ِ
ات متععددی دارد كعه
بهعنوان یك خصیصه روانی در نظر بگیرید ،ای خصیصعه ،وجعوه یعا تظعاهر ِ
ممك است عینی یا غیر عینی بذهنی) باشند؛ یعك حعس درونعی چعه بسعا ْ
كالمناپعذیر ،تغییعر در

ضربان قلع ،گرایش به آسیع رساندن به فرد یا چیزی كه ما را عصبانی كرده است و ...حس درونی
همراه با عصبانیت ،یك وجه یا تظاهر ذهنی ولی افزایش ضربان قلع ،وجه یا تظاهری عینی اسعت.
شدت صدای او را در هنگام صعحبت كعردن» مبنعا
حال اگر برای تعیی میزان عصبانیت یك فردِ « ،

قرار دهی  ،آنگاه فرض میشود كه توانستهای  ،عصبانیت را به صورت عملیاتی تعریف كنی و اندازه
بگیری  .به همی ترتیع ،مقدار سرخوشی یك بیمار سرخوش بهیپومانیایی) 2را با مسافتی كه او در
ساعت بیداری ی میكند یا مدت زمانی كه او در ول یعك سعاعت بعه صعحبت كعردن
ول یك
ِ

مشغول است ،میتوان اندازه گرفت.

استیونس در رو یكرد عملیاتگرایانهاش بعه انعدازهگیری بعر واكعنش افتراقعی 2آزمعودنی تأكیعد
ات» منتج به تعریف عملیاتی ،افتراق است .برای نمونه ،در
میكند .به نظر او
عمل اصلی در «عملی ِ
ِ
شیوهای كه او برای اندازهگیری اندازﮤ احساس بلندی صدا 9استفاده میكرد ،عملیاتی كه برای افتراق
1. response
2. reaction
3. hypomanic
4. discriminatory reaction
5. loudness

بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی

میان مقادیر متفاوت بلندی صدا توسط آزمودنی انجام میشد بتظاهر عینی ارادی) ،اندازﮤ احساس
بلندی صدا را تعیی میكرد .از آزمودنی خواسته میشد تا صدایی را بشنود بصدای مبنعا) و سعپس
درجات مربوط به بلندی صدا را بهگونهای تنظی كند كه بلندی آن ،نصف بلندی صدای مبنا باشعد.
به ای ترتیع «...پاسخ آزمودنی كه میگو ید بلندی ای صعدا نصعف بلنعدی آن صداسعت »...بعه

عنوان مبنایی برای اندازﮤ احساس بلندی صدا در نظر گرفته میشد بمیچل ،0224a ،ص .)012

وجه
وجه عینی پاسخ آزمودنی و یا بر مبنای ِ
دقت شود كه در رو یكرد اول ،اندازهگیری بر مبنای ِ
عینی واكنش آزمودنی است .منظور از وجه عینی پاسخ ،تظاهرات ارادی همبسته با خصیصه است،
مانند صحبت كردن ،انتخاب گز ینه درست یا غلط و ....منظعور از وجعه عینعی واكعنش ،تظعاهرات
غیرارادی همبسته با خصیصه است ،مانند تپش قلع ،تعرق و ...میعان تظعاهرات ارادی و تظعاهرات
غیرارادی همبسته با خصیصه ،تفاوت ظریفی وجود دارد كعه چنانكعه خعواهی دیعد توجعه بعه آن را
ات عینی ارادی همبسته با خصیصه مورد نظر
توجیه میكند .غالع آزمونهای روانی بر مبنای تظاهر ِ

ساخته میشوند.

در رو یكرد دوم ،خصیصه روانی بر مبنای «كاربندیهای ِاعمال شده و یا موقعیتهعای عینعی»

همبسته با آن خصیصه تعریف میشود .برای نمونه« ،استرس» آزمودنی را با انعدازﮤ شعدت جریعان
الكتریكیای كه در معرض آن قرار میگیرد ،انعدازه میگیرنعد .در اینجعا بعهجای واكعنش یعا پاسعخ
آزمودنی ،یك یا چند موقعیت بیرونی همبسته بعا خصیصعه ،مبنعای انعدازهگیری عملیاتگرایانعه را
تشكیل میدهد.

به ای ترتیع ،میتوان گفت كه در روانشناسی از دو رو یكرد عملیاتگرایانه بعرای انعدازهگیری
یك خصیصه روانی كه خصیصهای انبارشی است ،بهره میبری  .رو یكرد اول از دو روش و رو یكرد
ً
ً
دوم از یعك روش بجمععا سعه روش) تشعكیل شععده اسعت .در روانشناسعی معاصعر ،تقریبعا همعه
اندازهگیریها بر یكی از ای سه روش انطباق دارد:
تظاهر عینی ارادی همبسته با خصیصعه بعه عنعوان خصیصعه پیمایشعی معیعار :ماننعد
 )0تعیی
ِ

مسافت پیموده شده در یك ساعت بهعنوان معی ِار اندازهگیری میزان بیقراری یك بیمار آسیمهسر0؛

تظاهر عینی غیرارادی همبسته با خصیصه به عنوان خصیصه پیمایشی معیعار :ماننعد
 )3تعیی
ِ
1. agitated
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میزان رسانایی پوست در اثر تعریق  0GSRبه عنوان معیار اندازهگیری اضطراب؛
 )2تعیی موقعی ِت عینی همبسته با خصیصه به عنوان خصیصه پیمایشعی معیعار :ماننعد بهعای

جوایزی كه آزمودنیها دریافت میكنند بهعنوان معیار برای اندازهگیری میزان تشو یق).

در اینجا پیش از ادامه بحث ،اشاره به مطلبی شاید خالی از فایده نباشد و آن اینكه گعاه بعه نظعر
میرسد كه اشتیاق میچل برای نقد روانسنجی بر دقت و انصا او ،بهو یژه در مواجهه با استیونس،

اثر گذاشته باشد .برای نمونه ،او ب )0224aدربارﮤ عملیاتگرایی ،چنان صحبت میكند كه گعو یی

مسئولیت ورود ای نگرش به روانشناسی تنها بر عهدﮤ استیونس بوده است؛ برای نمونعه ،در معورد
ً
نقش تولم و هال و اسكینر 3سكوت مطلق پیشه میكند كه بعهواق كعامال معنعادار اسعت بگعری ،
 ،0223ص  .)321همچنی شرحی كه از رو یكرد استیونس بیان میكند بهگونهای است كعه انگعار
عملیاتگرایی او چیزی بیش از تكیه بعر «ق عاوت دروننگرانعهی آزمعودنی» نیسعت بهمعان ،ص
 012-013و  .)011برای نمونه ،در صفحه  012مینو یسد «از نظر [پژوهنده] عملیاتگرا [منظعور
میچل ،استیونس است] ،همی كه  ...به آزمودنی آموزش داده شود تا ق عاوتش را در معورد وجعود
نسبت [میان مقادیر مختلف محر احساس شده] بیان كند ،میتواند معا را بعه یعك مقیعاس نسعبی
برساند» بتأكیدات افزوده شده است) .چنی مینماید كه تأكید او بر ارجاع كمابیش انحصاری بعه
ً
خط زمانی كارهعای) اسعتیونس بنگاشعته شعده در سعال  0221بعا نعام
یك مقاله نسبتا قدیمی بدر ِ
مقیاسی برای اندازهگیری یك مقدار روانشناختی :بلندی صدا) ،چندان مطابق بعا بی رفعی علمعی
نباشد .درست است كه استیونس در آن نگاشته ،در میان شیوههای سهگانه عملیاتگرایی ،بر تظعاهر
تظاهر
عینی ارادی – تحت عنوان افتراق -تأكید دارد و درست است كه تظاهر عینی ارادی ببرخال
ِ
مقصعود او« ،پاسعخ
عینی غیرارادی) گاه در ظاهر به ق اوت 2نزدیك میشود ،اما روش است كعه
ِ
افتراقی آزمودنی» است ،نه «ق اوت آزمودنی» و تفاوت میان ای دو ،تفاوت میان دو نحلعه فكعری

متعععارض اسععت؛ شععاید بتععوان گفععت كععه تمععام شععور و هیجععانی كععه بععریجم بععا معرفعی مفهععوم
ً
عملیاتگرایی در روانشناسانی مانند استیونس و هال و اسكینر برانگیخت ،به دلیل آن بود كه ظاهرا
راهی برای تمایز میان ای دو بق اوت دروننگرانه/پاسخ رفتاری) یافته شده بود ببگعذری از اینكعه
1. galvanic skin response
2. Tolman, Hall, Skinner
3 judgment

بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی

ً
آیا چنی راهی واقعا یافته شده بود یا خیر) .البته به جز میچل دیگرانی نیز هستند كه معتقدند تمعایز
ً
استو ینس میان پاسخ افتراقی و ق اوت چندان مبنایی ندارد؛ معثال زمعانی كعه پعرات 0،اسعتیونس و
ً
برین ،را در زمرﮤ «نودرونگران» 3قرار میدهد ،ظاهرا همی نظر را داشعته اسعت بگعری ،0223 ،
ص .)210
از سوی دیگر ،میچل نه تنها در معرفی رو یكعرد عملیاتگرایانعه اسعتیونس ،از دقعت و انصعا
فاصله میگیرد ،بلكه آن را چنان وا مینماید كه اگر كسعی از جزئیعات پژوهشهعای روانشعناختی
مطل نباشد ،با خواندن ای بخش از نگاشته او بعید نیست كه در ای گمان غلط بیفتد كعه تعریعف
عملیاتی به نوعی «خودگزارشدهی» 2آن ه نه به معنای پاسعخ افتراقعی اسعتیونس كعه بعه معنعای
ق اوت دروننگرانهی رونتی 2،محدود میشود ببیعان میچعل  ،0224aص  012 -011را مقایسعه
كنید با ریبس -اینستا.)3112 9،
با ای همه ،اگر از ای تأمالت بگذری  ،سخ میچل در باب بنی ِاد ذه گرایانعه عملیعاتگرایی،
پذیرفتنی است:
«یكسره گفتهاند كه عملیاتگرایی ،تجربهگرایی و بلكه تجربهگرایی ناب است ...ولعی واقعیعت
ْ
معدار
آن است كه با تجربهگرایی واقعیتستی ِز بركلعی بیشعتر مناسعبت دارد تعا تجربعهگرایی واقعیت ِ
ً
بیعی بیشتر دانشمندان .دقیقا همانگونعه كعه بركلعی میپنداشعت كعه واقعیعت ،سعاخته ادراكعات
ً
ماست ،عملیاتگرایان نیز واقعیتهای علمی را كامال سعاخته و پرداختعه مجموععهای از عملیعات

علمی به حساب میآورند» بمیچل ،0224a ،ص.)011

ای توصیف در مورد هر سه شكل عملیاتگرایی صادق است؛ زیرا آنچعه جعایگز ی خصیصعه
ً
پیمایشی معیار شده است ،در هر سه معورد ،معاهیتی ذاتعا ذهنوی دارد ،اگرچعه درجعه عینیعت آنهعا
متفاوت است .البته عملیعاتگرایی ایعرادات بسعیاری دارد تعا آن انعدازه كعه آن را نگرشعی منسعوخ
ً
شمردهاند؛ مثال پرسیدهاند كه از بیشمار ،عملیات و موقعیتهای عینی همبسته ،كعدام یعك بعرای
ً
معیار قرار گرفت مناسعتر اسعت اساسعا آیعا گعز ینش از میعان مجموععهای بعا بینهایعت ع عو،
1. Pratt
2. neo-introspectionism
3 .self-reporting
4. Wundtian
5. Ribes-Inesta
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امكانپذیر است بچان)3112 0،،؛ ایرادهایی از ای دست از جمله رخنههایی هسعتند كعه بنیعاد
معرفتشناختی اندازهگیری روانی را سست كردهاند و شرح آن خواهد آمد ،اما آنچه در ای نگاشعته
اهمیت دارد ،نشان دادن بنیاد ذه گرایانه عملیاتگرایی به عنوان یكعی از مقومعات هستیشعناختی
روانسنجی است.
چنانكه بیان شد ،در رو یكعرد عملیعاتگرایی بعرای انعدازهگیری خصیصعه روانعی كعه معاهیتی
انبارشی دارد از :الف) تظاهرات عینی ارادی؛ ب) تظعاهرات عینعی غیعرارادی؛ ج)موقعیع ِت عینعی

همبسته با آن خصیصه ،به عنوان خصیصه پیمایشی معیار استفاده میشود.
آنچه ذه ْ بنیادی عملیاتگرایی را تا حدی نهان میدارد ،وصعف عینعی در تععاریف پیشگفتعه
است؛ اگر تعریف عملیاتی یك متغیر عبارت باشد از :تعیی عملیات عینعی همبسعته بعا آن متغیعر،
دیگر سخ از بنی ِاد ذه گرایانه چه وجهی دارد پاسخ آن است كه ذهنی ،در ذه گرایعی در مقابعل
عینی نیست ،بلكه در مقابل واقعی است .چنان نیست كه جسعتجوی عینیعت مخعتص واق گرایعان

باشد ،همانگونه كه عینیتی كه پدیدارشناسان در پی آن هستند ،یعنی عینیت بی ا ذهانی 3،عینیتعی
ً
اساسا ذه گرایانه است بنگاه كنید به :دورانتی .)3101 ،2روش است كعه عینیع ِت عملیاتگرایعان
ً
نیز عینیتی ذه گرایانه است بظاهرا ای مطلع از همان آغاز برای بریجم آشكار بوده است ،نگعاه
كنید به :میچل ،0221 ،ص ) 211؛ زیرا خصیصه مورد اندازهگیری ،هستیای بیرون از ذه اندازه
ِ
گیرنده ندارد و عملیاتگرایی شیوهای است برای آنكه ذه های مختلف بتوانند بر نحوهی تعی ایع
درون ذه  ،به توافق برسند .به هر اندازه كه ایع توافعق حاصعل شعود ،عینیعت نیعز حاصعل
هستی ِ
میشود ،البته منظور از توافق در اینجا ،ه گرایی ناشی از نوعی قرارداد نیسعت؛ منظعور هع گرایعی
وجوه غیر شخصی ذه های مختلف است.
ِ
ً
هنگامی كه میگو یی مسجد شیخ لطفالله زیباست ،دقیقا منظورمان از زیبایی چیسعت اگعر
تنها زید مسجد شیخ را آن ه فقط در هنگام غروب آفتاب ،زیبعا احسعاس كنعد ،ایع زیبعایی یعك
خصیصه ذهنی/شخصی خواهد بود .اما اگر افزون بر زید ،عمعرو و بكعر و هعزاران نفعر دیگعر و در
موقعیتهای مختلف آن را زیبا احساس كنند ،دیگعر نمیتعوان زیبعایی مسعجد شعیخ لطفاللعه را
1. Chang
2. inter-subjective objectivity
3. Duranti

بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی

ً
صرفا امری ذهنی /شخصی دانست .با مقایسه گعزارش هعزاران نفعر در موقعیتهعای مختلعف ،در
حقیقت متغیرهای شخصی را از تجربه تماشای مسجد حعذ معیكنی و بعه خصیصعهای از ایع
مسجد میرسی كه با واژﮤ «زیبا» بیان میشود .در ای صورت ،دیگر زیبایی ای مسعجد ،اگعر چعه
ذهنی است بو همواره ذهنی خواهد ماند) ،ولی عینی است .به دیگر سخ  ،زیبعایی مسعجد شعیخ
وجعوه غیعر شخصعی تجربعه
لطفالله عینی است؛ زیرا میتوان نشان داد كه در كعانون هع گرایعی
ِ

وجوه
ذه های مختلف از زیبایی قرار دارد .تنها راه تشخیص یك اثر هنری واقعی شاید آن باشد كه ِ
ً
شخصی تجربه زبیایی را از ادرا آن حذ و جدا كنی و ای كاری است كه معمو چند قرن ول
میكشد.
در هر حال ،روانشناسان از بطع عملیعاتگرایی شعیوههایی را اسعتخراج كردهانعد كعه معدعی
ِ
وجوه غیر شخصی خصیصههای روانی نزدیك شوند و از ای ریعق
هستند به مدد آنها میتوانند به ِ
ً
آنها را اندازهگیری كنند .آنها از عینیتی كه ظاهرا فراچن ،آورده بودند تا آن اندازه شادمان شعدند كعه
فراموش كردند ای عینیت ،ذه گرایانه است .بیگمعان ،ذه سعتیزتری رو یكعرد بعه روانشناسعی،
ر
رفتارگرایی بوده و رفه آنكه ایع تحفعه از بع و بنیعاد ذهنعی بعملیعاتگرایی) هع ارمغعان دوران
رفتارگرایی است ،ارمغانی كه هنوز پس از نی قرن سپری شدن آن دوران خوش ای نحله ،همچنعان
پابرجا و استوار است بگری .)0223 ،
در اندازهگیری فیز یكی ،خصیصه انبارشی یك خصیصه واقععی اسعت و صعر نظر از توانعایی
آدمی برای یافت یك شیوﮤ معتبر و روا برای اندازهگیری آن ،وجود دارد و از ذه ادرا كننده مستقل
است .بخش مهمی از اعتبار و روایعی انعدازهگیری آن هع  ،منعوط بعه اسعتقالل انعدازهگیری از فعرد
اندازهگیرنده است .اما در عملیاتگرایی ،خصیصهها نه در عال خعارج و مسعتقل از انسعان كعه در
عال درون و ساخته آدمی هستند.
در نگرشی كمابیش عوامانه بكه دامنه آن به ععوام محعدود نمانعده اسعت) عینیعت ،همعواره بعه
واق گرایی و از آن بدتر به مادهگرایی و جس انگاری منحصر میشود و ه از ای روست كه تعهد به
عل را گاه با تعهد به مادهگرایی ه تراز میشمارند .در حالی كه شعرط بنیعادی حصعول عینیعت در
دانش بچه در علوم تجربی و چعه در سعایر دانشهعا) ،اسعتقالل دانسعته از ذهع داننعده در هنگعام
دانستگی است؛ شر ی كه برای احراز آن مادهگرایی و/یا نامادهگرایی ضرورتی ندارد.
ً
واقع آن اسععت كععه میتععوان بععا انععدكی مسععامحه ،عملیعاتگرایی را بنیعاد واحععد تقریبععا تمععام
رو یكردهای مقبول بعه انعدازهگیری روانعی دانسعت ،یعنعی روانسعنجی را میتعوان مجموععهای از
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نظریهها ،قوانی و روشها برای اندازهگیری یك خصیصه از ریق اندازهگیری موقعیتها/تظعاهرات
روانی عینی ببیشتر ارادی و گاه غیرارادی) همبسته با آن خصیصه تعریعف كعرد .بعرای نمونعه ،همعه
تالشهای نظری و عملی روانسنجان برای دسعتیابی بعه «روایعی» ،0چیعزی بعیش از تعالش بعرای
3
ات
حصول «عینیت» مندرج در تعریف پیشی نیست و مسئله «اعتبار» به انتخاب موقعیات/تظاهر ِ
ً
واقعا همبسته باز میگردد.

برای نمونه« ،مقیاس اضطراب كتل» 2بدادستان و منصور )0201 ،را در نظر بگیرید كه مشتمل
بر  21گو یه بمانند وقتی بچه بودم از تاریكی میترسیدم) است و آزمودنی باید در برابعر هعر گو یعه،
ً
ً
یكی از گز ینههای بتقریبا همیشه) ،بگاهی اوقات) و بتقریبا هیچوقت) را كه بیشتر معر وضععیت
اوست ،انتخاب كند .فرض آن است كه پاسخهایی كه آزمودنی به ای  21پرسش بگو یه) میدهعد،
با خصیصهای كه آن را اضطراب مینامی  ،آن اندازه همبستگی دارد كه میتوان بهواسطه اندازهگیری
ً
آنها بمثال با شمردن) ،اضطراب را اندازه گرفت .در واق كتل باید با روشهای مختلف نشعان دهعد
ً
ً
كه  21گو یهی او واقعا با اضطراب همبسعته اسعت و نعه بعا خصیصعهای دیگعر بمعثال افسعردگی).
موفقیت كتل در ای كار به معنای آن است كه آزمون او «اعتبار» دارد؛ یعنی او در انتخاب تظاهرات
روانی همبسته با اضطراب درست عمل كعرده اسعت .همچنعی كتعل بایعد نشعان دهعد كعه پاسعخ
ً
آزمودنیها از حا ت یا حوادث تصادفی و كال عوامل خطا آن اندازه مبراست كه میتعوان گفعت تعا
حد قابل قبولی دقیق و پایاست .در ای صورت ،میگو یی كه آزمون كتعل واجعد «روایعی» اسعت،
یعنی معلوم میشود كه ای مجموعه تظاهرات روانی ارادی بیعنی پاسعخهای آزمعودنی) بهگونعهای
عینی با اضطراب همبسته است .مقیاس اضطراب كتل را كه با «روش انعدازهگیری تظعاهرات عینعی
روانی ارادی همبسته با خصیصه» ساخته شده را میتوان مسعطورهای از اغلعع آزمونهعای روانعی
دانست.
در حقیقت میتوان ادعا كرد كعه در حعال حاضعر ،در پهنعه علع روانشناسعی انعدازهگیری رخ
نمیدهد؛ مگر آنكه یكی از سعه روش عملیعاتگرایی یعا تركیبعی از آنهعا مبنعای كعار باشعد ،یعنعی
«اندازهگیری یك خصیصه روانی از ریق اندازهگیری موقعیتها یا تظعاهرات عینعی ارادی یعا غیعر
1. reliability
2. validity
3. cattle anxiety scale

بنیاد هستیشناختی اندازهگیری روانی

ً
ارادی همبسته با آن خصیصه» مبنعای ،تقریبعا ،همعه اقعدامات روانسعنجانه اسعت و تفعاوت میعان
رو یكردهای روانسنجی ،تفاوت در شیوﮤ احراز شرایط «عملیات» است و همگان ،گفتعه و ناگفتعه،
بر چهارچوب عملیاتگرایی اتفاق نظر دارند .قی ِد «گفته و ناگفته» از آن روسعت كعه نظریعهپردازان

روانسنجی و شارحان آنها بسا كه ای دعوی را نپذیرند كه اندازهگیری روانشناختی بنیعادی ،یگانعه
بآن ه بنیادی نه چندان استوار) دارد .اما آیعا میتعوان یعك رو یكعرد روانسعنجانه را نشعان داد كعه
صر نظر از آنكه بر كدام مبانی ،مفروضات و یا الگوهای ریاضی مبتنی باشد ،برای كمیسعازی از
نقطه غیر از پاسخ ،واكنش یا موقعیت همبسته آغاز كند
امروزه ،نظریعه كالسعیك آزمعون 0،نظریعه خصیصعه مكنعون 3و نظریعه انعدازهگیری مبتنعی بعر
بازنمایی ،2بدنه اصلی فعالیت كمیسازی روانشعناختی را تشعكیل میدهنعد ببرسعبوم.)3119 ،2
واق آن است كه نظریه كالسیك آزمون ،بنیادی عملیاتگرایانعه دارد بهمعان ،ص  )20و در نظریعه
بازنمایی ،اساس اندازهگیری ،ق اوت و تخمی عامل انسانی است ببنگرید به :ترندلر ،3102 ،ص
 )03و نظریه خصیصه مكنون نیز در كمیپذیر انگاشت خصیصههای روانی بمیچل )3112b ،بعر
نگرش عملیاتی استوار است .ای نظریه اگر چه بر پرسعش بگو یعه ،آیعت ) متمركعز اسعت ،ولعی در
نهایت در پی یافت الگوهای پاسخ غیرتصادفیای است كه با فرض وجود خصیصهای نهفتعه بتعوان
آنها را توضیح داد .در تحلیل نهایی در همهی ای الگوها ،گعزارش ،ق عاوت ،تخمعی  ،واكعنش یعا
پاسخ آدمی جایگز ی خصیصه پیمایشی معیار میشود و به ای ترتیع ادعا میشود كه انعدازهگیری
خصیصه انبارشی روانی امكانپذیر و بلكه محقق شده است .در همه ای موارد همچنان «عملیعات
عینی همبسته با خصیصه» تنها راه ارتبا ی است.
نتیجهگیری
حاصل آنكه ،برای تحقق اندازهگیری خصیصههای روانی ،باید از سد ثنو یت دكارتی گذشت .بعرای
ای كار دو راه وجود دارد :راه نخست ،مادهگرایی یگانهانگارانه است كه بر مبنای آن همه چیز تع و
ماده است و همانگونه كه ت را اندازه میگیرند ،روان را نیعز میتعوان انعدازه گرفعت؛ راه حعل دوم،
1. classical test theory
2. latent trait theory
3. representational theory
4. Borsboom
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ذه گرایی یگانهانگارانه است كه بر مبنعای آن همعه چیعز روان اسعت و انعدازهگیری تع و معاده در
حقیقت اندازهگیری روان و ذه بوده است و بنابرای  ،گسستی نیست كه معان تحقعق انعدازهگیری
روان شود.
روانسعنجی از آنرو كععه مبنععای خععود را بععر عملیعاتگرایی نهععاده اسععت ،ناچععار اسععت تععا بععه
هستیشناسیای ذه گرایانه ت بسعپرد .جهعانی كعه بعا شعیوﮤ عملیعاتگرایی شناسعایی و تعریعف
میشود ،جهانی ذهنی است؛ زیرا اجزاء ایع جهعان بخصیصعهها) بنعا بعه تعریعف ،تنهعا در ذهع
ْ
شخص بمعا هعو
شناسندگان وجود دارد .ای جهان ذهنی است ،ولی شخصی نیست بیعنی از ذه
ِ
ْ
ْ
شخص بما هو ذه  ،مستقل نیست) و ه از ای رو ،میتوان با بعه
شخص مستقل است اما از ذه
كار بست شیوههایی برای یافت ه گرایی میان ذه های مختلف ،به درجاتی از عینیت نائل شد.
ً
در نظریههای روانسنجی ،نهایتا پاسخ ،واكنش و یا موقعیت عینی ،خصیصهی پیمایشی معیعار
را تشكیل میدهد و صر نظر از آنكه شما از چه الگوی احتما تی و از چه نظریه ریاضی اسعتفاده
كنید ،دادههای مشاهده شده ،از ای سه گونه خارج نیستند .برای نمونه ،درجه دشواری یك گز ینه یا
پرسش ،نه فقط ذات و هستیای مسعتقل از آزمعودنی نعدارد كعه مقعدار آن نیعز تعابعی از عملكعرد
جهان یگانه ذهنی ،راهی
آزمودنیهای مختلف است .هنر روانسنجی در آن است كه بتواند در ای
ِ
ً
به عینیت بیابد و انصا باید داد كه چندان بیهنر نبوده است ،البته احتما نه تا آن اندازه كعه خعود
ادعا میكند.
عینیت روانسنجانه از جنس عینیت بی ا ذهانی است ،ولعی عینیعت علعوم فیز یكعی از جعنس
عینیت مستقل از اذهان است ،اگر چه چنی مینمایعد كعه برخعی از متعوغالن در فیز یعك كعوانت ،
عینیت فیز یكی را نیز مصداقی از عینیعت ذهنعی بشعمارند ببنگریعد بعه :گلشعنی ،0201 ،ص 23؛
گاسوامی .)0202 ،روانشناسی بو نیز سایر علوم اجتماعی) كعه بعرای گریعز از ذه گرایعی ،بارهعا
تالشهایی بیحاصل را برای تشبه به عل فیز یك بگرفتار شدن بعه نفعری نیعوتنی بعه قعول ترنعدلر،
ً
 ،3102ص  )00آزموده بود ،ظاهرا پس از سالها ،بیآنكه خود بداند ،تا حدی كامیاب شده است،
البته در پایان به همان جایی رسیده است كه ه از آغاز و همواره میكوشید تا از آن بگریزد.
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