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دوراهه-اثر تصادت اسوههاده شود .م ودار ابوز ت جّوه  1/817از ااو مقاسوگه بوه دسو
آمد که مااد همسو ا

گرگوان در مو رد گ ارههوای سونجههوا عاطهوهبناوان در ارزاواب

مه ن حواوی دوراه هوای ا لوا

بو د .لوازم بوه اوادآوری اسو

کوه جمو آوری آرای

گرگووان و ارزاوواب پااوواا آرا در سووه رانوود مه و ال در حوودود چهووار موواه بووه ط و ل
انجاماد.
دله  ،گرگان

کلیدواژهها :ع اطو ،دوراه های ا لا  ،ت نا
 .1مقدّمه

ع اطووو بوودون ترداوود در تمووام ابعوواد زنوودگ مووا تیثارگوواار بوو ده و بسووااری از
برنامهرا یهای آانودۀ موا را تقو الشوعا رارمو دهنود .حهّو زموان کوه تو جّه نسوگ
بوه حوو ر ترآانوودهای عوواطه در و د نوودارا  ،تصووما گاووریهووای مووا بووه ابو اری بوورای
تجلّوو ع اطووو متگوو

نظاوور شووادمان  ،اتهخووار و رضووااهمندی و ع اطووو منهوو هماننوود

شوو  ،توورت و تیسووو تگووداز موو شوو ند (کلهنوور و لرنوور.)7101 ،0مطالعووات مربوو ب بووه
تیثارگوااری ع اطووو بوور وواوت و تصووما گاووری از جملووه مگاحو

جووااب اسو

کووه از

سووال  7112توواکن ن در حوو زههووای علموو موورتگ  ،سووار صووع دی داشووههانوود (لرنوور 7و
هم وواران .)7105 ،طگاع و اسوو

کووه شووراا مههوواوت ،درجووات مههوواوت از برانلاخهلوو

عواطه را ااجوواد مو کننود .مهو ن حواوی دوراهو ا لووا
ابعادی از ای شونا ه و عواطه موا را بوه چوال

از جملوه شوورااط هسووهند کووه

مو کشوند .در گاشوهه تصو ّر بور ااو

ب د که تنها منط و و ای شونا ه در دوراهو هوای ا لوا

حوو ر دارنود ،اموا بوا و ّت

گوورته مطالعووات عص و شوونا ه  ،جداوودتوورا تق ا ووات بوور حو و ر تعّ وال ع اطووو در
چنووا شوورااط صووقّه موو گاارنوود (داوو ا  .)7100 ،2بووه عگووارت  ،ع اطووو در ابعوواد
مههووواوت زنووودگ اجهمووواع موووا هماشوووه حوووو ر دارنووود و از تاکه رهوووای کلاووودی در
تصووما گاووریهووا و ووواوتهووای ا لووا
تلسهۀ ب روحِ منطو مقو ر کانو

هسووهند .پ و

چنوودان تهوواوت نوودارد کووه پاوورو

باشوا و اوا روانشونات بو ده و بورای ع اطوو جاالواه
1. Keltner & Lerner
2. Lerner, Valdesolo, & Kassam
3. Davis

ت نا
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کوانه

واژهای در مطالعاتمان ائوز شو ا ؛ زاورا ا اوراً حهّو نظراّوه وواوتهوای ا لوا

ناوو در سووااۀ نظراّووههای ع اطووو در حووال تهسووار مجوودد و بووازنلری هسووهند (ولموو ،
7110؛ داروال7110 ،؛ هووورم  7111 ،و کرسووولارد 7111 ،ن وووز در بلنووو ل  ،7100 ،0ص.
 .)00بنووابراا  ،بووا ت جّووه بووه ن و ا ب و دن اا و ح و زه از مطالعووات ،هممنووان زمانووه بوورای
تق ا وووات باشوووهر توووراه بووو ده و انهظوووار مووو رود ااتهوووههای جداووود به اننووود م موووز
دسوهاوردهای ا اور باشوند .موودل هوای مههواوت ناو بوورای ارزاواب برانلاخهلو عوواطه در
تصما گاریها ا لوا

ت سوعه ااتههانود کوه هراو

در ووواوت و تصووما گاری کموو

موو کننوود (رازاوو  .)7118 ،7ا وو از اهوودا

مطالعه ا ار ،پر کردن لی تق ا وات اسو
در مهو ن حوواوی دوراه و ا لووا
بووا ت جّووه ن و

شخصوواه

بوه درک جنگوهای از عمل ورد ع اطوو
اصوول

کوه در زمانوۀ تویثار ع اطوو بور ذهو

وج و د دارد و اان ووه

اننوده

اننووده احهمال واَ چووه تصوومام را

ا ووا م نمااوود .در ح و زۀ مطالعووات ادب و  ،ن وودها و بااوودها و

نگااوودهای بسووااری م و رد تصووما های هرمانووان داسووهان وج و د دارنوود .اا و ن وودها حهّ و
اننوودۀ مووه چووه برداشووه بااوود داشووهه باشوود؛ درحال کووه

گوواه تجوو ا م کننوود کووه

اننووده ابهوودا چال هووای داسووهان را در ذهو
عوواطه  ،شوونا ه و ا لووا
ا لا

و د شگاهسووازی کوورده و س و

بووا شوواکلۀ

وواص وو د بووه درک انقصوواری از بااوودها و نگااوودهای

نائز م آاد (تاماز و هم واران .)7105 ،2بنوا بوه آنموه گههوا  ،شواهد آن هسوها کوه

بسووااری از ن وودها ،توو جّه بووه بناانهووای شوونا ه -عوواطه و تراانوودهای مغوو ی اتووراد
ندارند (جواک ب )7105 ،0؛ بنوابراا  ،مطالعوۀ کنو ن بوا هود
روانشناس ا لوا  ،شونا

و زبوان شو ز گرتو  .در ااو مطالعوه بوا کمو

گرگان و بوا اسوههاده از «ت ناو
مه و ن حوواوی دوراه و ا لووا

واکواوی باشوهر در ح زههوای
گروهو از

دلهو توازی» ،اللو ا شونا ه -عواطه را در واکون
ارائووه و اها داد کووه نشوواندهندۀ رتهارهووای

بوه

اننوودگان

«وظاههگرا» و اوا «سو دگرا» اسو  .ااو اللو کوه بوا ترم لبنودی اجموا نظور گرگوان در
1. Velleman, Darwall, Herman, & Korsgaard cited in Bagnoli
2. Razin
3. Tamir
4. Jacobs

001

او

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

رونوود ت ووامل ت سووعه م اابوود (پوواول7112،0؛ حگاگ و و هم وواران ،)7100 ،م ت انوود

اسهدلال یتری را برای تق ا در اا زمانه تراه آورد.
 .2چارچوب نظری پژوهش
 .1 .2نگاهی اجمالی به نظریههای مربوط به نقش عواطف در تصمیمگیریهای اخلاقی

ع اطوو سووگ

و د از جهووان بووه مهوواهام ت اوه

مو شو ند کووه در تهسووارهای ذهنو

کوورده و اووا مجم عووه مهوواهام را در ذهنمووان برجسووهه نمووااا کووه بووا تصووما های مووا
همخوو ان دارنوود (لوو ئا  ،هاوالانوود و بوورت .)7101 ،7بووهعن انمتال ،هنلووام کووه توورد
عصگان اسو

در تصوما گاوریهوا ،عمل ردهوا و حهّو درک پارامو ن

مهاهام ذهن نظار شو  ،مجوازات ،مسوی لا

و ...رجو

بوه مجم عوهای از

م کنود کوه بوا شوراا م هوو

ه س اس  .هنلام که تردی گرسونه اسو  ،تهواوت مهواها ذهنو مورتگ بوا واا و اور
اا براا

پررنگتر م گردد و هنلوام کوه در طور اسو  ،تموام م لوات کوه بوا اامنو و

طر مورتگ هسوهند بور وضوعا

احساسو او تویثار موواعه

ذهوو  ،درک ع اطووو ا وو از ابعوواد اصوول توو ان
مقس و

اهنود داشو  .در تیو ری

ذهنوو -عوواطه -اجهموواع اوو

م و ش و د (اوبوورا  2و هم وواران .)7102 ،طگاع و اسوو

توورد

کووه نم ت و انا از کنووار

م ض ع به اا اندازه مهو بهسوادگ عگو ر کنوا  ،زاورا ع اطوو م ت اننود در ا ودامات و
تعّالاّ و هووای روزان وۀ مووا تعاا کننووده باشووند .بووه ع اوودۀ مووارتا هوواتم  ،0همووراه بووا رشوود
تا ا و کو دک احسووات همودل بووا دالووران و درک ا لووا

بووهط ر ه زمووان در او رشوود

کوورده و بووهاا ترتا  ،تراانوودهای شوونا ه بووهط ر مسووه ا بوور پاسوو های عوواطه و
پاس های عاطه بهطو ر نا دآگواه در انهخوا هوای ا لوا

او تویثار م گاارنود (ن وز در

سووات  )7105 ،5کووه دراا ب وا  ،ارتگوواب ا لا اووات بووا ع اطووو م ض و

اصوول اا و موورور

اجمال اس .
1. Powell
2. Lewis, Haviland, & Barrett
3. O’brien
4. Martin Hoffman
5. Suttie

ت نا
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در بررس تعّالاّو هوای ا لوا
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در زنودگ روزانوه ،تق ا وات مهنو ّع از اواسو

ورن

باسووه توواکن ن ص و رت گرتهووه کووه بووهعن انمتال م تو انا بووه مطالعووات مرب و ب بووه منط و
ا لووا

(کلگوور  ،)0101 ،0تعهوود ا لووا

پاهووو  ،)0118 ،2شخصوووا
ا لووا

ا لوووا

(کلگو و دام و  ،)0117 ،7بلو ا ا لووا

(واکوور و

(بلسووو 7115 ،0؛ واکووور و ترامووور )7111،5و ه اّووو

(ل سوول  )7105 ،0اشوواره کنووا  .همانگ نووه کووه گل واً ه و عن و ان کووردا  ،چل و نل

اثرگووااری ع اطووو در ا لا اووات از جداوودترا د د ووههای ذهنو مق ّ ووان اسو  .بنووا بووه
آاس و  ،)7110( 1ع اطووو متگ و

ابلا و

طوور کووردن و راس و پااری را در توورد ات و اا

م دهند .او در آزمااشو بوه ااو نهاجوه رسواد کوه بوا اتو اا
ادرنوود طوورات و زاووانهووای بووال ّهای نظاوور از دسوو

احسوات

شوقال  ،اتوراد

دادن پوو ل در شوورببندی را

بهراحه ب اارند .بنوا بوه آسوم  )7105( 8سواب ۀ تق او در مو رد تویثار ع اطوو منهو بور
تصما گاریهای ا لا

بوه چنود سوال ا اور بوازم گوردد .ن هوۀ ابوز ت جّوه در پوارهای از

اا آزماا ها اا اس

که با ال وا ع اطوو منهو  ،شودّت و تنودی وواوتهوای ا لوا

در شورک کننوودگان اتو اا
اا و وا عا و

اس و

مو اابود (سووادل و پرانو  )7102 ،1کووه بوه گههوۀ آسوم مااوود
و سووازهای ه و در ش و زگاری اا و

کووه ع اطووو ب وهص و رت لاانه و

واوتها و هو منطو ت لاود آنهوا حوو ری تعّوال دارنود .متلواً در مطالعوهای ،گروهو از
مق ّ ان درااتهند که ح

نهرت تو مم بوا انلاو ۀ عموز ،بوه ت لاود وواوتهواا

موو انجاموود درحال کووه اگوور ااوو حوو

بووا انلاوو ۀ ع

ووواوتهووای اور ابووز تو جاه را بووه دنگووال

ابوز گو ل

نشووان و انهعووال همووراه باشوود،

اهوود داش و

(اوگووازا  ،ل و و سووانلر،01

 .)7107در مطالعووۀ دالووری ،چوو م و آندرسوو ن )7102( 00ناوو درااتهنوود کووه عصووگا ،
1. Kohlberg
2. Colby & Damon
3. Walker & Pitts
4. Blasi
5. Walker & Frimer
6. Lapsley
7. Isen
8. Osman
9. Seidel & Prinz
10. Ugazio, Lamm, & Singer
11. Chapman & Anderson
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حهّ شدّت و تندی وواوتهوا را تقو
دروا  ،ن

تویثار ورار مو دهود .وجو د چنوا مطالعوههاا ،

تیمّزبرانلا ع اطو را با ازپا

 .2 .2عواطف و وظیفهگرایی

بووا پاووداا
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علا همنوودی بووه درک باشووهر ع اطووو و توویثار آنهووا بوور تصووما گاریهووا و

وووواوتهوووای ا لوووا

(شووو ارز و کلووو ر0182 ،7؛ ل انسوووها  2و هم ووواران)7110 ،

داوودگاههای جداوودی در تهسووارهای ا لووا
باز ان دادگاههای ت وری کانو

و کلگور

پداوود آمووده کووه راه را بوورای بووازنلری و
بوا مق راو

ع اطوو متگو

و منهو همو ار

سووا ههانوود (موو نا  ،پاوو ارو و باوور .)7111،0مال راوو  )7100( 5بنووا بووه جداوودترا
مطالعووات تلها وو عص شناسوو و درک ا لووا  ،اظهووار موو دارد کووه داوودگاه تلسووه
وظاهووهگراا (اعه وواد بووه اصووال

عمووز) در ح ا وو

تلاشوو بوورای ت جاووه ع لووان

دراات و هووای شووه دی و ب واسووطه عوواطه اس و ؛ بنووابراا  ،نگااوود وظاهووهگراا را صوورتاً
ا

دادگاه ت وری-تلسوه ِ سورد ،بو روح و بوهطو ر والص منطو مقو ر بودانا  .بسوااری

از م عاوو هووای ا لووا
وضووعا

در اتووراد بووه پاسوو هووای احساسوو داا منههوو م شوو ند .ااوو

زمووان رم م دهوود کووه توورد از ن داو

شوووده و ناچوووار مووو گوووردد بهسووورع
تصووما گاووری کنوود .طگاعوو اسوو

و شخص واً درگاوور م عاو

در مووو رد م ضووو عات چووو ن مووور

چووال برانلا
و زنووودگ

کووه در چنووا وضووعاه ت لاوود پاسوو بسوواار سوورا ،

شووه دی ،مسووه ا و شووداد از سوو ی توورد موواک ر دور از انهظووار ناسوو  .مال راوو  ،در
م ااسه با وظاههگراا  ،اعه واد بوه سو دگراا را تو مم بوا تیموز ،احهاواب ،مقاسوگه سوارت
و منهعوو  0و باشووهر مهوویثر از ترآانوودهای شوونا ه و منط وو م دانوود کووه در آن شووخص
بووهطوو ر آگاهانووه از تصووما گاریهووای وو د احسوواتزدااوو موو نمااوود؛ بنووابراا  ،تمووام
ووواوتهووای ا لووا

از سووازههایعوواطه شخصووا

مووا بر ردارنوود و اصو لاً نم تو انا
1. deontology
2. Schwarz & Clore
3. Lowenstein
4. Monin, Pizarro, & Beer
5. Milkoreit
6. cost and benefit

ت نا
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تراانوودهای ت رامووان را از ع اطووو جوودا بوودانا  .از س و ا مال را و  ،در تشووگاه بسوواار
جالو  ،اعه وواد بووه وظاهووهگرااو را بووا اصووطلاح داا و س و دگراا /نهاجهگرااو را بووا تعگاوور
سوورد معرتوو م نمااوود .در بسووااری از م عاوو هووا ،تراانوودهای عوواطه و شوونا ه
شخصووا

بوواه و گوواه همس و ی ه و پا م رونوود .در ا و

د ر ر اب و

نلوواه کل و  ،ن و

تسووهازگر ع اطووو در بسووااری از ووواوتهووا اوور ابووز چش پ ش و اس و  .ن و اک بوورای
ت جاووه اا و مطل و
مطل و

بووه ژان پاوواژه اشوواره کوورده و باووان م و دارد کووه علوواا و ارزشهووای
کووه درون و و مگهن و بووه درک عوواطه اس و

مووا بووا ع و ّتنه

طگاعهاً ،ما هر آنموه را کوه بوه اعهلوای ااو احهورام درونو کمو

گووره و ردهانوود.

کنود حهو کورده و از آن

پاروی م کنا .
 .3 .2عواطف ،اعتقاد به سودگرایی و نتیجۀ عمل

0

در روانشناسو  ،رگ وۀ شخصوواه «س و دگرا» دارای ته وور پوواارش طوور بووهمنظ ر ااجوواد
نهاجه بههر برای اکتراو

اتوراد اسو  ،بوهطو ریکوه در م عاو

رتوواه گووروه حوودا ز ارجقاوو

آسوا زا ،رتواه عمو م بور

پاوودا م کنوود (موو ل و دی الاوو ارا -سوو زا .)7111 ،7ااوو

دادگاه در چند سال ا ار مو رد واکواوی د او روانشناسوان ،عصو شناسوان و علا وهمنودان
بووه حوو زۀ روانشناسوو ع اطووو وورار گرتهووه اسوو  .بنووا بووه چوو ا و مووا ،)7100( 2
ساسووه های درک عوواطه بخشوو از ووواوتهای ا لووا
آنها را در دوراه های ا لوا

هسووهند و نم توو انا حووو ر

ان وار کنوا ؛ بنوابراا  ،منطو سو دگرااانه ناو

و د مهویثر از

ع اطو اس  .الگهّه ،بنا به داودگاههای ا اور ،بااود بلو اا کوه ماوز اتراطو بوه سو دگراا
ارتگاط بوه درک تورد از واص بو دن او

م عاو

نودارد .هممنوا تمااوز اتراطو تورد

به مقاسوگۀ سو د و زاوان گواه ارتگواب تنلواتنل بوا بامواری روان-جامعوهسوها ی او دارد
(گلووو  ،ک لووو ا ،لووواار و گراهوووام و داهووو  .)7101،0کووو انال  5و هم ووواران

( )7111در

1. consequentialist utilitarianism
2. Moll & de Oliveira-Souza
3. Choe & Min
4. Glen, Koleva, Lyer, Graham, & Ditto
5. Koenigs
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آزمااش درااتهنود کوه آسوا

بوه بخو
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 VMPFCمغو  0کوه کنهورلکننودۀ عو اطه نظاور و

شرم و پشامان از گناه اسو  ،ماو ان پواارش عواطه را بوه طورز ابوز ملاحظوهای در ااو
باموواران کوواه

م دهوود و چنووا باموواران در شووراا تصووما گاری عموودتاً ووواوتهوواا

س و دگرااانه و کنهوورلشووده کووه از بخ و

 DMPFCمغ و صووادر م گووردد ،ارائووه م دهنوود.

همسوو بووا کوو انال  ،سوواناسووها  )7102( 7اعه وواد دارد کووه در اوو

باتوو

اجهموواع  ،مووا

ه زمووان از دو ساسووه شوونا ه اسووههاده موو نمووااا  .ساسووه اوّل ساسووهم
ب و واسووطه و
واکوون

دج و ش ب و ده درحووال کووه دوم و بووا تیمّ وز و درنووگ نسووگ

نشووان م دهوود .هوود

دکووار،
بووه شووراا

او از تعگاوور دو ساسووه  ،م ااسووۀ رگووههای شخصوواه

«وظاههگرا» و «س دگرا» اا «نهاجوهگرا» اسو

کوه از ابعواد شونا ه موا مقسو

مو شو ند.

جودول ذاووز تموواا واژگو هووای ااو دو ساسوه شوونا ه -ادراکو را در چنوود مو رد باووان
م دارد.
جدول  .1تفاوت دو سیستم ادراکی وظیفهگرایانه و سودگرایانه
سیستم ادراکی وظیفهگرا

سیستم ادراکی سودگرا

واکن دهنده عاطههمق ر

حسا گر س د و زاان

درک شه دی و ب برنامه

طراح برنامه جه

س د و انهها

کنهرل شخص به ما ان پااا

کنهرل شخص به ما ان بالا

پردازش ترااندهای ذهن ب واسطه و ب تلاش

پردازش ترااندهای ذهن با تیمز و تلاش

سرع
ا دام از روی انلا ۀ آن و
تعّالاّ

بخ

درنگ
دج ش

 VMPFCمغ

ا دام با مقاسگه رابطۀ علّ -معل ل
تعّالاّ

بخ

 DMPFCمغ

 .4 .2چند نمونه از مطالعات اخیر محقّقان ایرانی

ااتهههای جداود در حاطوۀ روانشناسو نشوان م دهنود کوه آنموه موا بوهعن ان ع اطوو
متگ

و منهو مو دانا  ،کارکردهوای مهنو ّع در ج امو مههواوت داشوهه و ال امواً بوهتنهاا
1. ventromedial prefrontal cortex
2. Sunstein

ت نا
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 ،بود ،بازدارنوده و اوا پاشورت دهنوده ناسوهند .بوهعن انمتال ،کرمو -نو ری ،0تراهوان

و

مطالعووه ترهنل و  -ااس و سووع کردنوود تووا تهوواوت عمل وورد و

و تراس و  )7102( 7در ا و
کوواراا ع اطووو متگوو

و منهوو را در دۀ جامعووه ااووران و سوو ئد بررسوو کننوود .ااوو دو
و تردگوورای رب و هسووهند .نهاج وههووا

جامعووه ،نم نووهای از ترهنگهووای جم و گرای شوور
حووو اک از آن بووو د کوووه بوووا ع اطوووو متگووو

و رضوووااهمندی از زنووودگ و شووو تاا

(پاشوورت ) دانشووج اان سوو ئدی رابطووۀ متگوو

بر وورار بوو د درحال کووه ع اطووو منهوو و

پاشرت

در ماان دانشج اان ااران از رابطۀ متگ

بووا درنظرگوورته نظراّ وۀ کلگوور

بر ردار ب دند.

و تعاووا سووط ح مههوواوت بوورای ووواوت ا لووا ،

مارزااوو و هم وواران ( 001 )0212دانشووج ی د هوور و پسوور دانشوولاهِ وو ارزم را موو رد
آزماا

رار دادند .هود

آنهوا ااو بو د کوه تهواوت اثرگوااری ع اطوو متگو

وجوودان را در سووط ح مههوواوت ووواوتهای ا لووا
عاموز (وجودان ،ع اطوو متگو
بوورای ووواوتهووای ا لووا

بسوونجند و ن و

و منهو و

ه و زمووان اا و سووه

و ع اطوو منهو ) را ناو مشوخص نماانود .آنهوا سووط ح
در نظوور گرتهنوود کووه بووه ترتاوو

«پا عرت و » اووا همووان سووط ا و

عگووارت ب دنوود از سووط

و دو در نظراّ وۀ کلگوور  ،سووط «انهظووارات دوس و اه»،

سووط «نسووگا هووا و برابووری بووا تووردی» ،سووط «وجوودان و اص و ل اجهموواع » و بالووا ره
سط «پَساعرت » .آزمو نهوای بوه کوار گرتهوه شوده ناو عگوارت ب دنود از «پرسشونامۀ پون
عامل گوردون« ،»2م اوات تجربوۀ متگو

و منهو « ،»0آزمو ن تقو ل ا لوا

«موا .»5آنهوا بوه

اا و نهاجووه رسووادند کووه وجوودان ،تموواا ی را در سووط ح مههوواوت ووواوتها بووه وجوو د
نم آورد .در ااو ماوان ،ن و

ع اطوو منهو بسواار پررنوگ بو ده و باشوهرا تمواا را در

سط ح مخهلو واوتها ااجواد م کورد .ا و از نهواا جالو
اتوورادی کووه در سووط چهووارم ووواوت ا لووا

تق او آنهوا ااو بو د کوه

طگ هبنوودی م شوودند از بالوواترا ماووانلا

ع اطووو منه و بر و ردار ب دنوود .بنووا بووه ت جاووه مارزاا و  ،تنهووا گووروهِ انوودک از اتووراد بووه
1. Kormi-Nouri
2. Trost
3. Gordon's Five-Factor Questionnaire
4. Positive and Negative Experience Scale
5. Ma’s Moral Development Test
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سط چهوارم وواوت ا لوا

م رسوند .ااو اتوراد از بالواترا ماو ان درک نوابرابریهوا و

کاسه ها بر ردارند و بالطگ با
در ا
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نشان م دهند.

از دالران به اا ام ر واکن

تق ا بناوادی ،سوجّادی ( ،)0210پژوهشولر حو زه ،بوا اسوهناد بوه دا اود هاو م

ع اطوو را بووه دو گوروهِ «ملوواا -آرام» و «تنود-شووداد» دسوههبنوودی مو نمااوود و ع اطووو را
در هوور سووم کووه باشووند تقوورکآتوورا  ،منشووی درونوو و بوو واسووطۀ و تیثارگوواار در
ووواوتهووا دانسووهه و زنوودگ اتووراد را ج لانلوواه ع اطووو م دانوود .او پ و
مه ن دان  ،دس

ااته انسوانهوا بوه رتهارهوای عواطه را منگعو

و به اا نهاجه م رسد که در نظراّوۀ مواهگ پرسوه
اسه ارند و نه بر «م ات
انسووان کووه پرسووه

از کن وواش در

از تطورت معرّتو کورده

ناو  ،گواه ارزشهوا بور پااوۀ ع اطوو
کوه حهّو در والواترا حالوات

ع ز عملو » .تعگاور او ااو اسو

ج ئوو از آن اسوو  ،عشوو و ع اطووو بااوود در بالوواترا سووط

رارگرتهه و نلرش مگهن به س د و زاان چندان ارزش ندارد.
 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح پژوهش

تق ا و حاضوور ،در گووراا

روانشناس و زبووان ،بووا اسووههاده از ت نا و

سهتوازی» کوه تق ا و پامااشو -اکهشوات اسو

«دله و کلاسووا

(ب ل داود و هم واران ،)7100 ،0صو رت

گرتهووه اسوو  .بنووا بووه گوورا  ،)7100( 7در چنوود سووال ا اوور اسووههاده از دلهوو تووازی در
تق ا های آم زش رونو تراوانو داشوهه ،زاورا ابلاو

بالواا در پا بانو  ،حوز مشو ز،

مشو هوای جداود دارد .ت ناو

دلهو توازی و اوا چندرانودی ،2در

وض اسوهانداردها و
حا

 ،روش تق ا ترکاگ (کاه -کمّ ) ،با چنود رانود اوا تواز بسواار هدتمنود اسو

بوورای پ و بووردن بووه اجمووا نظوور گرگووان در م ض و ع

کوه

وواص از ابلا و هووای تق ا و

ب  ،بوهواژه ،در سوط تقصوالات ت مالو بر و ردار اسو

(اس الم سو

کووران .)7111 ،0همس و بووا نظوور گوورا ( ،)7100تق او حاضوور بووا انهخووا

 ،هوارتم و
ت نا و

دله و ،

1. Boulkedid
2. Green
3. round
4. Skulmoski, Hartman, & Krahn

ت نا
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سووه هوود

001

عمووده را موود نظوور وورار داد -0 :رسووادن بووه اجمووا نظوور گرگووان در ن وو

ع اطو و پا بان رتهوار دورگوه شخصواه وظاهوهگرا و سو دگرا؛  -7رسوادن بوه روشو
بوورای کموو کووردن ووواوت کاهوو گروه و از گرگووان؛  -2بالووا بووردن پااوواا و روااوو
تق ا .
 .2 .3شرکتکنندگان

در تق ا هوای دلهو  ،معم لواً ،حوو ر پون توا ده تورد گوره اوا مهخصوص بورای کوز
تراانوود بسوونده اس و
پنلاس

(لووا 0180 ،؛ اوبان و

و هم وواران .0)7100،اا و تق ا و از نووه گووره/

اع از سه مشواور روانشناسو مسول بوه زبوان انللاسو و شو

مودرّت دانشولاه

در رشووهههای آم و زش زبووان انللاس و از دانشوولاههای آزاد اسوولام مشووهد و تهووران بوورای
جم آوری دادههوا بهوره بورد .ااو نوه نهور مهشو ز ب دنود از پون مورد و چهوار زن کوه در
تاصله سن  25تا  01سال رار داشهند.
 .3 .3ابزارهای پژوهش

برای اجرای دله دو پرسشونامه مو رد اسوههاده ورار گرتو  .پرسشونامهای «بواز-پاسو »
که برای بار اوّل بهصو رت حوو ری بوه نوه گوره ارائوه گرداود و «پرسشونامهای بوا طاوو
لا وورت هه گانووه» کووه بوور اسووات ت اتوو

گرگووان تنظووا شوود .هممنووا دو نرماتوو ار

« »EXCELو « »SPSSنا در تقلاز دادهها م رد اسههاده رار گرتهند.
 .4 .3مدّت زمان اجرا

از اص ل اوّلاۀ دلهو  ،تاصولهگوااری زموان بوهمنظ ر اعطوای ترصو

بوازنلری پاسو ها

به شرک کنندگان اس  .اص لاً دله  ،روشو زموانبر و ناازمنود بوه صوگر بو ده و بور اسوات
ت رار اسه ار اس  .مراحز ااو تق او ناو حودوداً در مودّت چهوار مواه و در سوه تواز کوه
در دله با عن ان راند مرس م اس  ،ت ماز گرداد.

1. Lynn & Eubank

008

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

 .5 .3روند اجرا

ا

دالور از اصو ل مهو روش دلهو  ،ناآشونا بو دن اتوراد شورک کننده بوا ا ودالر و

بو نووام بو دن پاسو ها در طو ل تراانود جمو آوری نظرهووا اسو
کووه بووه حووا
تق ا کم
تگعووا

(باسو وهم اران)7105 ،

0

تیثارپووااری اتووراد شوورک کننووده از ا وودالر و بالووا بووردن رواا و و پااوواا
م کنود .ااو اثرپوااری را بوا عنو ان «پداودۀ هالوهای» مو شناسوا کوه نو ع

ِ شوونا ه  7در گههل هووای چندجانگ وۀ حو و ری اس و

(چ وری .)7100،2بووهط رکلّ ،

مراحووز ذاووز در اجوورای تق ا و دله و حاضوور دنگووال گردا ود کووه منطگ و بووا ت صوواّههای
روششنا ه اسه ارت ،شامداسم و روک )0181( 0اس :
 رانوود اوّل :در ااوو رانوود ،سوواالهاا «بوواز-پاسوو » در ا هاووار شوورک کنندگان وورار
م گاوورد (هسوو و سوونه رد)7111 ،5؛ بنووابراا  ،شوو
بهصو رت تاا شوده بورای تر او
رار گرت ؛ و از آنوان در اسو

پرسوو

اوّلاووۀ «بوواز-پاسوو »

بوه بوارش ت ووری در ا هاوار گرگوان /پنلاسو ها
و د را بوا اامازهوای

شود توا پاسو های م هو

مسهعار به مق ّ ارسال نمااند؛
 سووازههای اصوول  0اووا مهوواها کلاوودی در پاسوو های م هوو

گرگووان بووه شووا ۀ

ت صوواه

کدگووااری شووده (هدلانوود دواوو  )7102 ،1و توو اتر ااوو مهوواها کلاوودی

درمجم

پاس ها م رد شمارش رار گرت ؛

 هممنووا  ،بنووا بووه شووا ۀ مهووداول در دله و کلاسووا  ،ا و
سازههای کلادی تهاه شد (اس الم س

ن ش وۀ مهه و م مهنوواظر بووا

.)7111 ،

1. Basu
2. hallo effect or cognitive bias
3. Cherry
4. Stewart, Shamdasami, & Rook
5. Hsu & Sanford
6. key constructs
7. Hedlund-de Witt

ت نا
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 رانوود دوم :پاس و های کدگووااری شووده و ن ش وۀ مهه و م کلادسووازهها بوورای گرگووان
ارسال شد تا م ات

و نظورات و د را در مو رد کماّو

و اوا مخالهو

کلاودسوازهها

و تعداد آنها در پاس ها از طرا ااماز اعلام کنند؛
 پو

از دراات و

پاس و های جداوود ،مقاسووگات آموواری لووازم بوورای ت سووعه پرسشوونامۀ

جداد در دور س م اعمال گرداد.
 راند سو م :پرسشونامهای بوا طاوو لا ورت هه گانوه تنظوا و بورای درااتو

نظورات

مجدداً به گرگان ارسال گرداد؛
 پاس های مرب طه م رد تج اهوتقلاز آماری م هو

رار گرت .

 .4یافتههای پژوهش

در دور اووا رانوود اوّل ،سوواالهای «بوواز-پاسوو » ذاووز بووهصوو رت تاا شووده در ا هاووار
گرگووان وورار گرتوو

تووا در ترصوو

م هووو به اننوود بووارش ت ووری وو د را در موو رد

دوراهوو ا لووا  ،رتهووار احهمووال دورگووه شخصوواه «وظاهووهگوورا» و «سوو دگرا» و ن وو
ع اطو ارائه دهند .لازم به اادآوری اس

کوه سواال کوه در مو رد هوز طراحو شوده ،بنوا

بووه پاشووانۀ مطالعووات  ،از م ض و عات اس و
نم ده و اتراد را به دو تا
ا

 آاووا ا و
متگ

کووه

«وظاههگرا» و «س دگرا» ته ا

 از نظر شما دوراه ا لا
دوراه ا لا

اننوودۀ مه و ن را دچووار چووال
م کند:

چاس ؟

چه تیثاری بر تصما گاری ترد م گاارد؟

دوراهو ا لووا

برانلا اننوودۀ ع اطووو شووما اس و ؟ (بووهعن انمتال ع اطووو

و منه )

 اگر ااً باور داشوهه باشواد کوه بودی ،ت نهسوه ،بود اسو
آاا حاضور م شو اد بوا دانسوه اان وه در او
گ انه اس

مرت

م عاو

و بااود از آن اجهنوا

کورد،

دوراهو عموز هوز بههورا

هز ش اد؟

 چه دسهه ع اطه در تردی که معه د اسو
اس

عوواطه

برانلاخهه م ش د؟

بودی تو نهسوه و تقو

هور شورااط بود

011
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 د ر م رد تردی کوه دارای ااو ذهناو
اکترا و
اکترا

اسو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

کوه بههورا عموز آن اسو

باشوود چووه م و انداشوواد؟ آاووا چنووا تووردی م عا و

کوه بوه نهو

هووز را و ه و بووه نه و

باشد کمهر منه ارزااب م کند؟

در اا بخ

حودود  11طعوه پاسو و اوا در اصوطلاح «پروت وز» جمو آوری شود .در

اا  11پروت وز ،کلادسوازهها و اوا مهواها کلوان بوه شوا ۀ ت صواه کدگوااری 0و جودول
ت صوواه مهنوواظر بووا ک ودها تها وه گردا ود؛ بنووابراا بوورای رت و مش و ز رواا و و پااوواا در
نهاا که عمدتاً هنلوام ترجموه از او

زبوان بوه زبوان دالور رم مو دهود ،کلّاوۀ پاسو ها و

کدگووااریهووا بووه زبووان انللاسوو صوو رت گرتوو  .بنووا بووه روال دلهوو  ،گرگووان ،در
نم نووهگاری هدتموودار ،7معم ل واً جمعو هسووهند کووه مق ّ و آنهووا را ح و زۀ مرب طوۀ کارآموود
مو پنوودارد (اکانو  ،تالس و ن و کو ل .)7111 ،2شوورک کنندگان ااو تق ا و ناو از مدرّسووا
دانشوولاه در گووراا

آم و زش زبووان انللاس و و مشوواوران روانشناس و مسوول بووه زبووان

انللاسوو (اتووراد بووا سووط پاشوورتهه) هسووهند .پاسوو های شوورک کننوودگان و کدگووااری
ت صاه کلادسازهها در پا س

«الوو» ارائوه شوده اسو  .بوه جودول ت صواه ذاوز ت جّوه

نماااد:
جدول  .2درصد کلید سازههای کلان در نظرات خبرگان
نام کد

درصد بهت را
در  11پروت ز

سختی

تردید

ناخوشایندی

ناتوانی

بافت

احساس

سودگرا/مثبت

وظیفه گرا /منفی

05

07

1

0

0

25

02

05

در جوودول بالووا ،ته ا و

مهوواها کلووان/کلادسووازهها ،صوورتاً ،بوور اسووات اشووارۀ ص ورا

گرگووان بووه چنووا عنوواوا و اصووطلاحات ص و رت گرتهووه اس و ؛ بنووابراا م و بانووا کووه
عم م گرگوان بوا باشوهرا تو اتر و درصود ( )%25725بوه حوو ر ع اطوو متگو
در تصما گاری هنلام دوراه های ا لوا

و منهو

اشوارهکردهانود .ااو نهاجوه بوا مطالعوات جداود
1. descriptive coding
2. purposive sampling
3. Akins, Tolson, & Cole

ت نا
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مرب ب بوه دوراهو هوای ا لوا

010

و ع اطوو کوه در پاشوانه بوه آن اشواره کوردا  ،مطاب و

دارد .در مرتگوۀ بعوود ،سووخه تصووما گاری و نلوواه «وظاهووهگرا» ت و مم بووا ع اطووو منه و بووا
 ،%05نلووورش «سووو دگرا» مگهنووو بوووه نهاجوووه عموووز بوووا ت راووو
نا شووااندی م عا هووا بووا  %1و نوو
اادآوری اس

باتوو

م عاوو

که اطّلاعوات جودول بالوا ،تنهوا ،جهو

و در پااووان رانوود دوم تنهووا پوو

 ،%02ترداووود بوووا ،%07

بووا  %0وورار م گارنوود .لووازم بووه
آگواه اوّلاوۀ گرگوان آمواده گرداود

از تیااوود کلادسووازهها و بازشووماری ااوو مهوواها ت سوو

گرگووان ،پرسشوونامهای بوورای رانوود آ وور (سوو م) توودوا شوود .در کنووار ااوو اطّلاعووات
ت صاه  ،ن شۀ مهه م ذاز نا به گرگان ارائه شد.

نمودار  .1نقشۀ مفهومی کلیدسازهها

در راند دوم ،با ارسال دادههای اوّلاوه ،از گرگوان در اسو
مخاله

د را در م رد کلاد سوازهها اعلوام کورده و سو

شود توا ابهودا م ات و

 ،و د ،بوه بازشوماری سوازهها

ا وودام نماانوود .هووام مخووالهه در موو رد کلادسووازههای اوّلاووه صوو رت نلرتوو
ت ات ِ بازشماری کلادسازهها ماوان نوه گوره /پنلاسو
بووا ارزاابووان در بازشووماری هشوو

اوا

و ضوورا

مقاسوگه شود .بورای مقاسوگۀ پااواا

کلادسووازۀ اصوول « ،ضوورا

آلهووای کرا نوودر » و

017
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«ضوورا

کاپووای تلووا » م و رد اسووههاده گرت و  .گووز از مقاسووگۀ ضوورا

ابهوودا درصوود ت اتوو ماووان نووه پنلاسووا
جهوو جهوو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

در بازشووماری هشوو

و اووا دوبووهدو 0مقاسووگه گرداوود .از  17جهوو

دوبهدوی ارزاابان در حدود  %10728به دس

آلهایکرا نوودر ،

کلادسووازه بهصوو رت

تصووما  7ماووانلا ت اتوو

آمد که م دار ابز گ ل اس .

جدول  .3توافق دوبهدوی ارزیابان
متوسط درصد توافق دوتایی

%107281

 nکدگذار

1

 nمورد

8

 nتصمیم

17

هممنووا م وادار ابووز گو ل آلهووای کرا نوودر
برای  17جه

تصما ماان ارزاابان به دس

 1717و کاپووای تلووا

معووادل  1710نا و

آمد (کارلها.)0118،2

جدول  .4مقادیر آلفای کریپندرف
ضریب آلفای کریپندرف

 nتصمیم

***Σcocc

***)Σcnc(nc - 1

17170

17

55

181

جدول  .5مقادیر کاپای فلیس

پو

ضریب فلیس کاپا

توافق مشاهدهشده

توافق پیشبینیشده

17101

17100

17000

از تیااوود کلادسووازه ها و حصو ل اطمانوان از پااوواا مقاسووگات در رانوود دوم ،بوورای

راند س م ،پرسشنامهای با نه گو اره اصول و طاوو لا ورت هه گانوه تودوا گرداود .ااو
پرسشوونامه ،صوورتاً ،بووه ت صوواو عمل وورد احهمووال دو تاوو
«س و دگرا» م پردا و

شخصوواه «وظاهووهگرا» و

و ش ودّت س و گاری عوواطه آنووان را در گووال دوراه هووای ا لووا
1. pairwise agreement
2. decisions
3. Carletta

ت نا
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نشووان م و داد .پرسش ونامۀ حاضوور نا و ت س و ااماووز بوورای شوورک کنندگان ارسووال شوود تووا
توا  ،1بهمن لوۀ باشوهرا ماو ان

هرا

از گ ارهها را از  ،0بوهمن لوۀ باشوهرا ماو ان مخالهو

م ات

 ،رتگهبندی کننود .بنوا بوه پاشوانه ،نهاجوهگرااو نو ع از سو دگراا اسو ؛ بنوابراا

بوورای وضوو ح اصووطلاحات ،مجوودداً ت ضوواق در موو رد «وظاهووهگرااان» و «نهاجووهگرااان»

0

در آ وواز پرسشوونامه ارائووه شوود .بووه گ ارههووای ذاووز کووه ترجم وۀ پرسشوونامه اصوول هسووهند
ت جّه نماااد .پرسشنامه اصول بوه زبوان انللاسو اسو

کوه در پا سو

« » ارائوه گرداوده

اس :
 دوراه ها شرااط ممل از بار عاطه هسهند؛
 گووروه وظاهووهگوورا ،در حالوو

مهوورب ،م ت انوود باشووهرا ماوو ان نا شووااندی را از

دوراه پا آمده تجربه کند؛
 گووروه نهاجووهگرا ،در حالوو

مهوورب ،م ت انوود کمهوورا ماوو ان نا شووااندی را از

دوراه پا آمده تجربه کند؛
 گووروه وظاهوووهگرا ،در حالوو
نا شااند از

مهووورب ،کمهوورا ماووو ان کنهوورل را در دوراه هوووای

د نشان م دهند؛

 گوووروه نهاجوووه گرا ،در حالووو
نا شااند از

مهووورب ،باشوووهرا ماووو ان کنهووورل را در دوراه هوووا

د نشان م دهند؛

 گروه وظاههگرا ،دوراه ها را برانلا اننده حداکتر ع اطو منه درم اابند؛
 گروه نهاجوهگورا ،در حالو

مهورب ،دوراه هوا را برانلا اننوده حودا ز ع اطوو منهو

درم اابند؛
 گوووروه وظاهوووهگرا ،در حالووو

مهووورب ،دوراه هوووا را در حوووداکتر سوووخه بووورای

تصما گاری درم اابند؛
 گوووروه نهاجوووهگرا ،در حالووو

مهووورب ،دوراهووو هوووا را در حووودا ز سوووخه بووورای

تصما گاری درم اابند.

1. consequentialists

مطالعات زبان و ترجمه
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ااووو بوووار بووورای بررس انسجام درون پرسشووونامه و هممنوووا پاااا با ارزاابان از
«ضرا

همگسهل درون طگ های» 0کووه مناس و

بوورای پرسشوونامههای طاووو لا وورت اس و

(اوبرسوواک  )7111 ،7اسووههاده گرداوود .بوورای ااوو رانوود ،از «ضوورا
طگ های بوا مودل (ارزاوا

× گو اره)» و «آنو ای دوراهوه بوا اثور تصوادت » 2اسوههاده گرداود.

بنا به لندرز ،)7100( 0تصادت به انهخوا
لووا

همگسووهل درون

تصوادت اتوراد اشواره نودارد بل وه ااو مودل ،بور

همگسووهل درون طگ ووهای بووا موودل اثوور ثابوو  5،زمووان بووه کووار موو رود کووه

پا ترضهای زار بر رار باشند:
 بنا به ماهاّ

دادههای کاه پنز ،0اشهگاه اندازهگاری باشهری ابز تص ّر باشد؛

 ارزاابووان تنهووا گووروه ک و چ

از جامع وۀ گرگووان را تش و از م دهنوود و وورار اس و

نه اا حاصز از نظرات ااشان به جامعۀ ب ر تر تعما داده ش د؛
 تنها ا

گروه از ارزاابان در سراسر تق ا به ارزااب م پردازند؛

 تعداد مهغارهای کاهو انودک اسو
گ و اره و نووه ارزاووا

(در تق او حاضور تصوما گاریها مربو ب بوه نوه

مقاسووگه م و ش و د درحووال کووه در تق ا ووات بووا جامع وۀ آموواری

ب ر تر نهاا باشهری ابز تص ّر اس )؛
اا مدل راه برای کنهرل ار ا ن ا ه  1احهمال در دادههای تق ا اس .
به نهاا بهدس آمده در جدول  0ت جّه کناد:
جدول  .6ضریب همبستگی درون طبقهای در ارزیابی پرسشنامه
آمارههای پایایی

ضریب کرونباخ آلفا

تعداد گزارهها

17817

1

م ادار مهناظر ضرا
ICC

همگسهل درون طگ های

فاصله اطمینان %55

مقادیر آزمون F

1. intraclass correlation coefficient
2. Uebersax
3. Two-Way ANOVA Random Effects Model
4. Landers
5. Fixed Effect Model
6. panel
7. heterogeneity

ت نا
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همبستگی درون

015

کرانه پایین

کرانه بالا

مقدار

df1

df2

sig.

برآورد واحد

17021

17711

17151

17185

8

00

.111

برآورد مه س

17817

17017

17100

17185

8

00

.111

طبقهای

از و اص ضوورا

همگسووهل درون طگ ووهای اا و اس و

با ارزاابان ،انسجام درون گ انووههووای اوو

کووه علوواوه بوور پاااا بارون و

پرسشوونامه را مشووخص م سووازد .در ااوو

پرسشوونامۀ نووهگ و ارهای« ،آلهووایکرونگووام» 0معووادل ضوورا

همگسووهل درونگروه و اعن و

 1/817اس و  .اا و م وودار نشووان موو دهوود کووه تمووام سوواالات پرسشوونامۀ توودوا شووده از
همگسووهل بالوواا در حاطۀ م رد بررس بر ردارنوود .هممنا در جوودول توو

 ،ضوورا

همگسووهل درون طگ ووهای و ماوو ان ت اتوو با ارزاابان بووا تاصوولۀ اطمانووان  15درصوود در
کرانوههاا

7

از  1/017توا  ./100بوا م وودار بورآورد مه سو برابور اسو  .بوه عگوارت داراو :

برآورد مه س = .ICC =1/817ااو م ودار نشواندهنودۀ بالوا بو دن پااواا و اوا ت ات ماوان
ارزاابان اسوو ؛ بنووابراا اسووههاده از ااوو سوونجههای عوواطه در آزماا هووای مربوو ب بووه
دوراه هووای ا لووا

بووا روا ووردی کووه در اا و پرسشوونامۀ روششناسووانه ترسووا گرداووده

م رد تیااد نه نهر گره مشارک کننده در اا تق ا اس .
 .5بحث و نتیجهگیری

تق اوو حاضوور روا ووردی بانارشووههای دارد کووه موو ت انوود در ح زههووای تلسووهه،
روانشناس و و اووا زبانشناس و را جووای بلاوورد .اگوور نلوورش کووانه بووه م ل وۀ وظاهووهگراا ،
زمان بر پااوۀ منطو و ع لاناو

صور

بو ده اسو ؛ چنوا داودگاه در مطالعوات رو بوه

ت امووز امووروزی جاالوواه ک رنووگتری دارد (گوورا  .)7111 ،بوورع
گورا

 ،همسوو بووا ادعووای

و هم واران ( )7118و بوا اسوههاده از نظورات نوه گوره در ااو تق او  ،درمو اووابا

کووه جاالوواه ابعوواد شوونا ه و عوواطه شخصووا
دنگالهرو تق ا وات کاهو رو بوه ات ااشو اسو

مووا پررنووگتر اسوو  .ااوو مطالعووه ناوو
کوه در ااو حو زه صو رت م گارنود .بنوا
1. Cronbach's Alpha
2. lower bound; upper bound
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بوه ت صواۀ کلانللود ،7100( 0ص ،)001 .در حو زۀ مطالعوات نو ا کوانه ا و از وظووااو
پژوهشوولران امووروزی ت صوواو شووراا عوواطه -روانوو اسوو
تصوومام ا لووا

تر اوو

کوورده و اووا از آن برحووار موو دارد .بووه همووا دلاووز انجووام

مطالعووات بانارشووههای نوو ا در ت صوواو پداوودهها ،حهّوو بووا
موو شوود ،حووائ اهمّاّوو

کووه شووخص را بووه اتخوواذ
ازآنمووه زمووان تصوو ّر

اسوو  .همسوو بووا کلانللوود ،مووا ناوو از مووواما و پاشوونهادهای

کواربردی مطالعووه ا اوور بووه چنوود مو رد اشواره نمووااا کووه مو ت اننود در تق ا هووای آانووده
م رد اسههاده رار گارند:
 ع اطووو عموودتاً بووا ابعووادی نظاوور والووان
برانلاخهلوو اتووراد در آن م عا هووا مقوو

و اووا نا شووااندی م عا هووا و ماوو ان
زده موو شوو ند (ه رسوول و کووارپنهر،7

)7100؛
 اا پرسشنامه که بنا بوه آرای گرگوان تودوا گرداوده ،و د م ت انود تیکاودی باشود
بوور اسووههاده مق ّ وا از اب ارهووای سوونجهای نظاوور م اووات دو طاه و پانووات( 2طاووو
ع اطووو منهوو  +طاووو ع اطووو متگوو ) و م اوواتهووای سووه عووامل (والووان ،
برانلاخهلو و نا شووااندی )0کووه ا اووراً در مطالعووات ارزاوواب بووار ع اطووو متگو
منه مه ن و داسهانهای ا لا

و

م رد اسههاده رار م گارند؛

بنووا بووه پاشووانه و ت صوواوهای تراه شووده ت س و

گرگووان ،رویآوردن و اووا پرها و از

تصووما های دشو ار م ت انوود راشووه در شوواکلههای شوونا ه و عوواطه رگووههای شخصوواه
آنها داشوهه باشود .بوه عگوارت  ،تق ا وات جداود بور تعاموز شونا
(اسه رب

 ،5انلا ههوا و ع اطوو

و کلو ر )7111 ،0صوقّه م گاارنود .اجموا نظور گرگوان تق او دلهو حاضور

ناو تیکاودی بور حوو ر ع اطوو متگو

و منهو در تصوما ها و انلا ههوای ا لوا

اتوراد

1. Kleingeld
2. Horslen & Carpenter
)3. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS
4. valence, arousal and unpleasantness
5. cognition
6. Storbeck & Clore

ت نا
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از بووا

اسو ؛ بنووابراا شااسووهه اس و  ،مق ّ ووا بووا

بووه ارزاوواب مالهووههای عوواطه در

پرسشنامههای مهداول مگادرت نمااند؛
مطالعووات بانارشووههای مهوویثر از تلسووهه ،روانشناسوو شخصووا
تق ا وو

ووو ب را بوورای علا همنووودان بووه پوووژوه

بهعن انمتال ،در مطالعوات ادبو  ،سونّ

و اووادگاری ،زمانووههای

و نظراّووهپردازی ااجووواد م کننووود.
و چوال هوای ا لوا

تقلاوز شخصوا

م ت انود

بووا اسووههاده از مطالعووات کاه و و ت صوواه و اجمووا آرا گرگووان ،پاشووانۀ و ب را بوورای
نظراّ وهپردازی ااجوواد کنوود؛ بنووابراا  ،بووا ت جّووه بووه جوواابا های هماشوول ح زهشوونا ه ،
شوااد لووازم باشود بخشو از مطالعوات ادبو ناو بوه پووژوه موداری روی بااورنوود) لو ئر،0
.)7111
با عناا

به بق

تو

و بوا ت جّوه بوه دسوهاوردهای نو ا در حو زۀ عصو شناسو و

روانشناس  ،حوو ر ع اطوو در تصوما گاریهوای ا لوا
شوونا ه

ار ابووز چش پ شوو اسوو  .در

و بوهط رکلّ کلّاوۀ تراانودهای

انوودن مهوو ن حوواوی دوراهوو ا لووا ،

انندگان گواه بوا همسو ا بوا ا و از دو روا ورد وظاهوهگراا و اوا سو دگراا و بنوا
بووه شوواکلههای شوونا ه و عوواطه از شخصووا
نگاادها در دوراه ها ا لوا

منقصووربهترد وو د بووه درک بااوودها و

مو رسوند .بوداه اسو

کوه چنوا ااتهوههاا بااود مود نظور

مق ّ ووا و نظراووهپووردازان کووه صوود طوورح پرسشوونامههای جداوود و اووا نظراّووهپردازی در
زمانۀ تصما گاریهای ا لا

دارند ،رار بلارد.
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 کُدگذاری پاسخ های راند اوّل:»پیوست «الف
First round: Survey questions for brainstorming, with 9 expert panelists among
psychologists and psycholinguists to collect some key macro-concepts/ constructs.
1. What is a dilemma?
o Only two ways are available in a dilemma. You should decide either to
choose the first way or the second (hesi) that is you are allowed to
choose only one way out of the two possibilities.
o One doesn’t know what to do in a dilemmatic situation since it is
difficult to choose between the bad and the worse (exact wording,
i.e., “between either of the evils”). (hesi , dif, emo, unpleasant)
o A dilemma is a difficult situation in which you have to choose only one
of the two ways possible (dif). It is of course different from an
ordinary situation since you feel you are trapped and under great
unpleasant pressure. (emo, unpleasant)
o A dilemma is a situation where you don’t know what the best way is.
You know it is not easy for you to decide (hesi, dif)
o It is difficult to choose either of the ways (dif), one way out of two
o A dilemma is confusing hard situation in which you will suffer the
consequence of your choice of one of the two possibilities.(dif, emo)
o As the word shows, a dilemma consists of two separate, sometimes,
opposite ways that make a person use his brain for a while (hypo)
o A dilemma happens when you ask yourself if you should do something
or not to do it ……just like Hamlet who had involved in such a
situation. It is disturbing of your peace of mind (hesi, emo)
o A dilemma is a situation when are forced to choose only one way out
of the two, but not in an ordinary way. For example, you may be
required either to accept or decline an invitation. It is not a dilemma.
A dilemma is “a tense case” (exact wording). (hesi, dif)
2. How does a dilemma affect one’s decision making?
o It is not easy for sure (dif). Your emotions and your thoughts are
deeply engaged (emo, logic).
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o It makes me stop thinking for a while. Perhaps it is unpleasant. Not
easy. (hesi, unpleasant)
o It is difficult to choose a logical way out of the situation(dif)because
the one you choose may be against your true desire (unpleasant,
conflict)
o It takes time for me to decide as such situations are rather difficult (hesi,
dif)
o My mind stops working and it is difficult to choose between two
apparent harsh decisions (hesi , dif , tense)
o It is difficult to decide because these dilemmas are usually of the type
that affect your feelings. (dif, emo)
o This difficulty of decision making is one of the characteristics of
dilemmas because get stuck between your feelings and your logic.
(emo , dif, hesi)
o It is difficult because the situations are unpleasant.(dif, unpleasant)
o A dilemma disturbs your feelings, but I think it depends on the type of
the situation as well. (emo, context)
3. Does a dilemma arouse your emotions in terms of negative or positive emotions?
How does it?
o It does. Sometimes you hate your situation and do not do anything
(emo, deon-nega)
o It is not such a situation you could like or decide in. Therefore, it is
emotion based. (emo, deon-nega)
o Yes. And because of that you don’t know what to do. (emo, hesi)
o I don’t know what you mean by positive emotion. I think I do not like
a situation where I cannot decide easily. So, I think it arouses my
negative emotions. (hesi , emo, unpleasant, dif)
o Emotion is a factor in that. Yes. It affects one’s emotions. (emo)
o Yes, it affects one’s emotions in a negative way. (emo, unpleasant)
o Yes, but I say to myself there is no way out and I have to be logical.
(emo, hypo-positive)
o It think yes , some people even lose their courage and will not act in
any of the ways ( emo, deon-nega)
o For me, personally, it wouldn’t be easy. It does. (dif, emo)
4. What kinds of feelings are aroused in such a person with the belief that evil is evil
under any circumstance?
o Fear, depression , negative feelings (deon-nega, emo)
o Hatred(deon-nega, emo )
o Negative emotions (deon-nega, emo)
o Hesitation and anger perhaps (deon-nega, hesi)
o I think negative emotions (emo, deon-nega)
o Negative feelings (deon-nega, emo)
o Just negative (deon-nega, emo )

082

... دله تازی در تیااد الل ی ارزااب داسهانهای

ت نا

o Pressure, negative feelings (deon-nega, emo)
o Negative emotions (deon-nega, emo)
5. A person strongly believes that murder is evil in itself and it should be avoided at
any cost. Can he bring himself to commit murder in a dilemmatic situation even
when it is the best possible choice?
o I do not think so. (deon-nega)
o Such a question. No in that case, I cannot. (deon-nega)
o Perhaps, I would do .It depends on the situation. I don’t know now.
(hypo- posi)
o I wish I am not forced to do, but sometimes you cannot control a
situation even if you believe in something.(hypo-posi)
o I would hate such a dilemmatic situation. No. (deon-nega, emo )
o If I had such a belief, I would avoid murdering someone. (deon, nega)
o I think you should have also named the victim. If that person is an
enemy why not then.(hypo-posi)
o Yes , someone of such a belief avoid doing murder .(deon-nega)
o He wouldn’t have done the murder .(deon-nega)
6. A person’s mentality is that let’s do what is the best for all. Can such a person
find, for example, murder situation less negative or even positive?
o Yes, when it is for the others’ benefit (hypo-posi, emo)
o More positive, less negative since the person is doing something for
all (hypo-positive, emo)
o Yes (hypo-posi, emo)
o Yes, for him the burden of the situation is less (hypo-posi, emo)
o It should be so (hypo-posi, emo)
o That helps a person to justify his action. yes (hypo-posi, emo)
o Such a belief reduces the severity of murder decision for him (hypoposi, emo)
o I think he or she finds it less negative (hypo-posi, emo)
o Yes. Of course, it would be much easier for him to commit murder for
the benefit of all others. (hypo-posi, emo)

 پرسشنامۀ راند سوم.»پیوست «ب
Please determine the degree of your agreement with the 9 items on the 7-point scale
Likert scale. The questions concern two groups defined in the following:
o The believers of the motto that “an evil act is evil in all situations” are
called deontic group
o The believers of the motto that “the best action is the one that benefits
the majority of people” are called consequentialist group, or
consequentialists.
1= The lowest level of agreement (LST);
4= Medium level of agreement and 7=
The highest level of agreement (HST)

 شمارۀ اول،دورۀ پنجاه و چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

080

Main statements

LST

M

HST

1. Dilemmas are emotion-laden situations.
2. In their most devoted state, the deontic
group can experience the greatest amount of
unpleasantness facing dilemmas.
3. In their most devoted state, the
consequentialists can experience the least
degree of unpleasantness facing dilemmas.
4. In their most devoted state, the deontic
group show the least control in unpleasant
dilemmas.
5. In their most devoted state, the
consequentialists have greatest degree of
control in dilemmas.
6. In their most devoted state, the deontic
group find dilemmas the most arousing of
negative emotions.
7. In their most devoted state, the
consequentialist group find dilemmas the
least arousing of negative emotions.
8. In their most devoted state, the deontic
group find dilemmas the most difficult for
decision-making
9. In their most devoted state, the
consequentialist group find dilemmas the
least difficult for decision making.
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دربارة نویسندگان
،ااشووان

و ح زۀ پژوه

ویدا دهناد اسووهاداار گروهِ زبان انللاس و دانشوولاه ناشوواب ر اس و
.مطالعات روانشناس زبان م باشد

و ح زۀ پژوه

آذر حسینی فاطمی دانشاار گروه زبان انللاس دانشلاه تردوس مشهد اس
. مطالعات روانشناس زبان م باشد،ااشان

،ااشان

و ح زۀ پژوه

 اسهاد گروه زبان انللاس دانشلاه تردوس مشهد اس،بهزاد قنسولی
.مطالعات روانشناس زبان م باشد

