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چکيده
هاي روانشناختي و تربيتي، ضرورتي ترکيب ميان نظريه

اي در کمين ترکيب اما همواره مخاطره. ناپذير استاجتناب
اين مخاطره عبارت از برآميختن ناهمگن . ها قرار داردنظريه

هاست که خود ناشي از هاي مختلف و چه بسا متخالف نظريهپاره
هاي علمي است پيکر نظريههاي زيرين و نامحسوس دروجود اليه

ترکيب . شودها محسوب ميکه به منزله مفروضات بنيادي آن
هايي که داراي مفروضات بنيادي هاي نظري و عملي نظريهيافته

هايي ناموزون و سرانجام متفاوتي هستند، به برساختن پيکره
شود که از آن به عنوان ترکيب التقاطي ياد ناپايدار منجر مي

هاي اساسي ميان ر اين مقاله سعي بر آن است که تفاوتد. شودمي
ترکيب التقاطي و سازوار مشخص گردد و مراحلي براي فراهم 

به سبب ماهيت تحليلي بحث، . آوردن ترکيب سازوار پيشنهاد شود
روشي که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته روش تحليلي 

زير قابل بيان هاي اصلي تحقيق، موارددر خصوص يافته. است
هاي ترکيب سه شکل از ترکيب التقاطي تحت عنوان: است

در مقابل . التقاطي روشي تبييني، و مبنايي بازشناسي شده است
در اين مقاله، براي انجام . ترکيب التقاطي، ترکيب سازوار قرار دارد

فراهم : ها، مراحل زير پيشنهاد شده استترکيب سازوار ميان نظريه
هاي قابل ها، مشخص کردن نظريهرازبان براي نظريهآوردن يک ف

آزمون ترکيب ا يهاي گزيده شده و بازبينيترکيب، تعديل نظريه
.جديد

ترکيب، التقاط، سازواري، الکاتوش، روش، :هاي کليديواژه
تبيين، مبنا، فرازبان

Abstract
Providing a synthesis of psychological and
educational theories is an inevitable necessity.
However, there is always a risk in doing so. This
risk is consists of combination of incoherent and
contradictory parts of theoeirs due to the
underlying and implicit layers or basic
assumptions of the theories. Combination of
theoretical and practical findings of theories that
have  different  basic  assumptions  leads  to
incoherent and finally shaky structures and this is
what referred to as eclectic combination. In this
article, I have tried to clarify the basic differences
between eclectic and integrated combination and
to articulate the phases needed for providing an
integrated combination. Because of the analytic
nature of the discussion, the method used in this
article is analytic. In this article, three types of
eclectic combination are distinguished under the
rubrics of methodical, explanatory, and
foundational. In contrast to eclectic combination,
there is the coherent combination. This article
suggests three phases for providing a coherent
combination: setting a metalanguage for theories
concerned, deciding which theroies can be
combined, modification of the chosen theoreies,
and reexamining the new synthesis.

Keywords: Combination, Eclecticism,
Coherence, Lakatos, Method, Explanation,
Foundation, Metalanguage
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مقدمه
. وجود داشته استيدر قلمرو علوم انسانيمختلف علميهاهياز نظريوربهرهيبراييهاهمواره تالش

، محدود و ناقص است و يياها به تنههين نظريک از ايها نظر بر آن بوده است که هر ن تالشيدر همه ا
ان يچاره کار در آن جستجو شده است که م. از هستيها نک از آنيهر يهاافتهين حال به يدر ع
ن حال از يبرکنار و در عياهيهر نظريهاتيرد تا بتوان از محدوديصورت پذيبيمختلف، ترکيهاهينظر

مختلف بوده که توسط يهاهيب نظريترکنيدر کميااما مخاطره.خاص آن برخوردار بوديهاافتهي
ن مخاطره عبارت از يا. قرار گرفته استييش مورد شناسايز کم و بيها نهيب نظريمندان به ترکهعالق
يهاهياز وجود اليهاست که خود ناشهيمختلف و چه بسا متخالف نظريهاختن ناهمگن پارهيبرآم

ها محسوب آنياديت که به منزله مفروضات بناسيعلميهاهيکر نظرين و نامحسوس در پيريز
هستند، به يمتفاوتياديمفروضات بنيکه داراييهاهينظريو عملينظريهاافتهيب يترک. شوديم

ب يتوان آن را ترکيب که مين نوع ترکيا. شوديدار منجر ميناموزون و سرانجام ناپاييهاکرهيبرساختن پ
.نموديشود تا بتوان در حد امکان از ابتال به آن خوددارييشناسايرشتيد با دقت بيد بايناميالتقاط

به . ز از نظر دور نمانده استيمختلف نيهاهيان نظريسازوار ميبيدر مقابل، امکان فراهم آوردن ترک
ها و دگاهيسازوار از دييهابيفراهم آوردن ترکي، حاصل کوشش برايبشريهاشهيخ انديک معنا، تاري

يبتواند ساختمان فکريگر، کمتر اتفاق افتاده است که کسيبه عبارت د. مختلف بوده استيهاهينظر
گران را يدين رو، متفکران همواره ساختمان فکرياز ا. خود را تنها و تنها با مصالح خودساخته بنا کند

ن يايزان سازواريم. اندخود اقدام کردهيبنا کردن ساختمان فکريان مصالح آن برايب کرده و از ميتخر
.اس، متفاوت بوده استين قيز بر هميها نآنيداريزان پايها متفاوت و مساختمان

يهاهيان نظريسازوار ميهابيفراهم آوردن ترکيارهايدر نوشته حاضر، نظر بر آن است که مع
يااشارهيعلميهاهين کار، الزم است نخست به ساختار نظريايبرا. رديمورد بحث قرار گيعلوم انسان
م و سرانجام، انواع و قواعد يبپردازيالتقاطيهابيسپس، به بحث در مورد نحوه ظهور ترک. ميداشته باش

ب، دنبال ين مباحث را به ترتيدر ادامه، ا. ميقرار دهيسازوار را مورد بررسيهابيفراهم آوردن ترک
. م نموديخواه

ميعليهاهيساختار نظر-۱
م، بلکه از يانجام دهيعلميهاهيدر مورد ساختار نظرياگستردهيم که بررسيستيآن نيپنجا در يدر ا

روشن از ساختار هر يالزم است تصوريعلميهاهيان نظريب ميبحث در مورد ترکين که برايبابت ا
اي به شارهن کار، به ايايبرا. مير آورن ساختار در نظياز ايريم تصويکوشيم، ميداشته باشيه علمينظر
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.م کرديبسنده خواهيعلميهاهيدر مورد ساختار نظر١مره الکاتوشيدگاه ايد
ستا بلکه يمنفرد و ايهاهيها را نه به صورت نظر، آنيعلميهاهينظردر بحث از ) ۱۹۷۰(الکاتوش 

در . کندياد مي٢»يبرنامه پژوهش«رد که از آن به عنوان يگيا در نظر ميدر حالت فراز و فرود و به نحو پو
د مصون از يبايطيوجود دارد که تحت هر شرايه علميدر نظريي، اجزايان تحوالت برنامه پژوهشيجر
ن يکه در ايعناصر. کندياد مي٣»سخت هسته«ن اجزا به عنوان يالکاتوش از ا. ر و تحول باشدييتغ

يميپرداز با تصمهينظر. شونديميسخت هسته قرار دارند، جزو مفروضات و امور مسلم تلق
د دست ين، بايبنابرا. رديگير در نظر ميناپذ، ابطاليعناصر سخت هسته را به لحاظ تجرب٤يشناختروش

ن که سخت هسته از ابطال به دور باشد، الزم است که ياياما برا. ها به دور باشدشواهد مخالف از آن
ن بخش، به عنوان يالکاتوش از ا. شودها واقعه باشد که در معرض ابطاليکر نظريدر پيگريبخش د

ابطال يرند، به لحاظ تجربيگين بخش قرار ميکه در ايعناصر.اد کرده استي٥»کمربند محافظ«
و ٧يسلبيهارهنمون: قرار دارد٦»رهنمون«در گرو دو نوع يات برنامه پژوهشياما ادامه ح. رنديپذ

. ٨يجابيايهارهنمون

هاهينظريب التقاطيترک-۲
ا يشود که آين سوال به ذهن متبادر ميمتعددند، ايمطرح شده در علوم انسانيهاهين که نظريبه سبب ا

ها اغلب از هين نظريک از اين که هر يتوجه به ا. ه نادرستيدرست و بقيکيا يها درستند هين نظريهمه ا
نهد که يميش رويل سوال مذکور پن پاسخ را در قباياند، اپرداختهيمسائل انسانيبه بررسينيه معيزاو
. ه استفاده نمودياز چند نظريبيا ترکيها هين نظرياز همه ايد بتوان به نحويبا

" مرگ"منتظر «د يکند که باين نکته اظهار مي، با نظر به هميکارل راجرز در قلمرو روان درمانگر
ن يا). ۱۹۶۱،راجرز(م يباش» )زخود راجريمراجع محور(يکين ي، مشتمل بر ايمکاتب روان درمانگر

يآن، مکاتب منفرد روان درمانگريها دارد که طهيان نظريب ميسخن، در واقع، اشاره به ضرورت ترک
. ل خواهند شديزا

، مشاوره و آموزش و يهمچون روان درمانگريعمليژه در قلمروهايها، به وهيب نظريضرورت ترک
شنهاد شده يز پيها نهياز نظريمختلفيهابيو بر اساس آن، ترکپرورش، همواره مورد توجه قرار گرفته 

1. Lakatos, I.
2. research programme
3. hard core
4. methodological decision
5. protective belt
6. heuristic
7. negative
8. positive



...هاي هاي سازوار و التقاطي در نظريهتركيب

8080

قرار ينظر و نقادمورديها، به درستهيب نظريمعطوف به ترکيهاگونه تالشنياما آنچه در ا. است
. هاستهيان نظريناهمخوان ميهابيگرفته، فراهم آوردن ترک

از .اندز قائل شدهيتما»integration«و »eclecticism«ان دو اصطالح ين اساس، ميبر هم
با يو. ز سازديگر متمايکدين دو مفهوم را از يده است اينام برد که کوش) ۲۰۰۴(١زييتوان از ليجمله م

کند که واژه يآکسفورد، اشاره ميسيبر اساس فرهنگ انگل) ۲۰۰۰(٢شناسانه هالندرزواژهياستناد به بررس
»eclecticism« که واژه يدر حال،»يزيجدا کردن چيضمنينش است با معنايند گزيآفر«ناظر به
»integration«به صورت يزيفراهم آوردن چيضمنيند همراه کردن است با معنايآفر«از يحاک
. است»نينويادهيک کل و پدي

به نحو غالب به قلمرو»eclecticism«ها، هالندرز بر آن است که ن واژهيازاييهان داللتيبا چن
يشتريبيبا ژرفا»integration«که يها دارد، در حالهينش فنون مطرح شده در نظريها و گزروش

ل، ين دليبه هم. گر استيکديها با هياز همراه کردن خود نظريکه به آن داللت دارد، حاک
»eclecticism«جه به ها، بدون توشهيها و انددهيختن ناهمگن اياشاره به برآميبه طور غالب، برا

يها و مبانشهيها با توجه به راشاره به همراه کردن آنيشتر برايب»integration«ها و آنيمبان
ب يترک«ز ياق، در نوشته حاضر نين سيبر هم). ۲۰۰۱،نگزيتل(کار رفته است ه ها بهماهنگ کننده آن

از نوع دوم يميره به مفاهاشايبرا»ب سازواريترک«از نوع نخست و يمياشاره به مفاهيبرا»يالتقاط
.ه کار رفته استب

سطوح التقاط-۳
ن اساس، سه يبر ا. و در سخت هستهينيي، در مدار تبيدر مدار عمل: شودميالتقاط در سه سطح انجام 

، و »ينييالتقاط تب«، »يو فنيالتقاط روش«نيها را تحت عناوگونه از التقاط قابل ذکر است که آن
. م کرديذکر خواه»ييالتقاط مبنا«

a.يو فنيالتقاط روش
ها و دهد که روشين نوع از التقاط رخ ميايهنگام. دهديرخ ميگونه نخست از التقاط در مدار عمل

که ياوند دهندهيپيهاب شوند، بدون توجه به رشتهيه با هم ترکيا چند نظريبرآمده از دو يهايفناور
ن يا. ه برقرار استيو سخت هسته همان نظرينييبا مدار تبهيهر نظريهايها و فناوران روشيم

رد و يگياست که از سخت هسته سرچشمه ميجابيو ايسلبيهاوند دهنده، همان رهنمونيپيهارشته
.ابديي، بسط ميمدار عمليعنين مدار، يتا آخر

1. Lees, J.
2. Hollanders
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شتر يرواج ب. ا دانستههيان نظريميب التقاطين گونه ترکيترجيتوان رايرا ميو فنيالتقاط روش
، يچون روان درمانگرييهااست که در رشتهياروزمره گستردهيازهايگونه از التقاط به سبب ننيا

اندرکاران عمل را به دگرگون کردن هر چه کنند و دستيل ميمشاوره و آموزش و پرورش خود را تحم
ها و شگان را به انتخاب روشيعمل پش، ين گرايا. خوانندينظر فراممورديهاتيزتر موقعيآمتيموفق

ييها و فنون و کارااما محدود کردن توجه به خود روش. دهديمختلف سوق ميهاهيان نظريفنون از م
ز توجه يو سخت هسته نينييها با مدار تبان آنيوند دهنده ميشود که به روابط پيها، مانع از آن مآن
يهاشوند، علقهيه جدا مينظريکر اصليکه از پيشده هنگامها و فنون انتخاب روش. مبذول شوديکاف

که از يها و فنونن، روشيبنابرا. کننديه حفظ ميو سخت هسته مربوط به نظرينييخود را به مدار تب
مذکور، با يهااند، به سبب حفظ علقهگر قرار گرفتهيکديبرگرفته شده و در کنار يمختلفيهاگاهيجا
. ب استيترکين همان وجه التقاطيدارند و ايگر ناهمخوانيکدي

) ۱۹۹۵(١تزيشنهاد برکوويتوان در پيرا م) يياز نوع محتوا(يب التقاطيگونه ترکنياز ايانمونه
از يبيده است ترکيکوش»کامليت شخص اخالقيترب«در اثر خود تحت عنوان يو. مالحظه نمود

از يبيبه ترکي، ويت اخالقيدر بحث از ترب. هم آوردفرايت اخالقيو تربيمختلف اخالقيهاهينظر
رات مطلوب در ييجاد تغياي، برايشنهاد ويبه پ. کنديانه اشاره ميگراانه و شناختيرفتارگرايهاروش

ر در استدالل ييجاد تغياياستفاده کرد و برا٢انه پرورش منشيکرد رفتارگرايتوان از رويميرفتار اخالق
.ه کولبرگ بهره گرفتيز نظرتوان ايمياخالق

ز است يآم، تعارضييو مبنايشنهاد به لحاظ عملين پياظهار کرده است، ا) ۲۰۰۱(نگز يکه تلچنان
ه شده توسط يتوصياز رفتار اخالقيروي، به پييتوان از فرد انتظار داشت که از سويرا در مقام عمل نميز

ت و رفتار دست بزند ينسبت به آن موقعيشخصيانتخابگر، بهيديانه بپردازد و از سويقواعد اقتدارگرا
. کولبرگ استيشناختکرديرويکه مقتضا

تز يشنهاد برکوويپيمطرح شد، وجه التقاطيه علميکه از ساختار نظريريم بر اساس تصوياگر بخواه
يهاو سخت هستهينييتبيشنهاد را در مدارهاين پيتعارض در ايهاشهيد ريم، بايرا مشخص کن

برحسب يل رفتار اخالقيکرد پرورش منش، تشکيدر رو. ميمذکور جستجو کنيتيرساز دو نوع روش تربيز
را برحسب يکه کولبرگ، رفتار اخالقيشود، درحالين مييتبياز قواعد قدرتمند سنت اجتماعيرويپ

گونه و بدون هرن صورتين، به هميين دو نوع تبيا. کندين مييدرک، استدالل و انتخاب خود فرد تب
به عالوه، با نظر به سخت . درنيتوانند به صورت سازوار در کنار هم قرار گيش و کاهش، نميافزا

در . شوديگر آشکار ميکديها با آنياساسيهاز تفاوتيه مذکور نيدهنده دو نظرليتشکيهاهسته

1. Berkowitz, M.
2. character education
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که در سخت يد، در حالشويف ميتعريرويپگريت منش، اخالق به منزله ديکرد تربيسخت هسته رو
. ف شده استيتعرياخالقيجه داوريدر نتيرويه کولبرگ، اخالق به منزله خودپيهسته نظر

يخود، انسجاميجابيو ايسلبيهاه، با رهنمونيان بسط نظريها در جرن سخت هستهيک از ايهر 
با نظر به . ز هستندينيعمليهاها و روشنييرنده تبياند که در برگکر خود فراهم آوردهيدر پ

ف خود از اخالق و به تبع يبه جز تعريفيها تعارهين نظريک از اي، سخت هسته هر يسلبيهارهنمون
د يبر حسب سخت هسته مورد نظر کولبرگ، نبا. کنديخارج ميرا از عرصه نظر و بررسيآن، رفتار اخالق
به جز خود يزيد اخالق مطلوب را در چيخود فرد جستجو نمود و نبايبه جز داوريزياخالق را در چ

به . ن نمودييو اقتدار آن تبيرونيبيفرد را بر حسب عامليد رفتار اخالقين، نبايلحاظ نمود و بنابرايرويپ
به يزيد اخالق را در چيرا دارد که نباين رهنمون سلبيانه ايکرد رفتارگراينحو مشابه، سخت هسته رو

را بر حسب يد رفتار اخالقين، نبايگران جستجو کرد و بنابرايديز اجتماعيآماقتدارياز رفتارهايرويجز پ
ه، ير بسط نظريار از مسيرون کردن اغيبا بيسلبيرهنمون ها. ن نمودييتبيرويگرپيبه جز ديزيچ
. کنديميسازنهيه را زميکر نظريو انسجام پيش هماهنگيشاپيپ

ن انسجام را ي، ايگريز به گونه ديها نن سخت هستهيز اک ايهر يجابيايهاگر، رهنمونيدياز سو
آن است که شواهد يح داده شد، در پين توضيش از ايکه پ، چنانيجابيرهنمون ا. آورديفراهم م

ن يبر هم. ها با سخت هسته هماهنگ کندر آنيا تعبير ييکننده سخت هسته را با توسل به  تغابطال
ها را چنان روبرو شود، آنياز قواعد اخالقيروياز خودپيحاکيبا شواهدانه يکرد رفتارگراياساس، اگر رو

يانباشند و دست باال، خود، گواه تازهيرويگرپيه دير خواهد کرد که دست کم عليا تعبير خواهد داد ييتغ
فرد در مورد »ياحساس درون«ان، ين رو است که رفتارگراياز هم. محسوب شونديرويگرپيديبرا

مقدم بر يد به رشته علت و معلوليندانسته و برآنند که باين کافييتبيخود خواسته امور را براانتخاب 
کننده نييز است و نه تنها تبيآممذکور، توهمين بدان معناست که احساس درونيا. رفتار توجه نمود

. دا شده استيدر فرد پين توهميد که چرا و چگونه چنيد دين است و باييست، بلکه خود محتاج تبين

b.ينييالتقاط تب
ها افتهيا يها نييان تبيگونه از التقاط، منيدر ا. دهديرخ مينييدر مدار تبيب التقاطيگونه دوم از ترک

هر يهانييان تبيکه به ارتباط مياما هنگام. رديگيب صورت ميه ترکيا چند نظرين مربوط به دو يو قوان
د يآيناهمگن فراهم مياگر مجموعهيه توجه نشود، بار ديد آن نظره با سخت هسته مربوط به خوينظر

.گر قرار خواهند گرفتيکديز در کنار يآمتعارضينيها و قواننييتبکه در آن
يشناسفراهم آوردن روانيکه براييهاتوان در تالشيرا ميب التقاطيگونه ترکنياز ايانمونه

شه يم موجود در انديده است بر اساس مفاهيکوش) ۱۳۶۴(ينيحس. صورت گرفته مالحظه کردياسالم
دهد که يشنهاد نشان مين پيايبررس. شنهاد کنديت پيدر باب شخصيشناختروانياهي، نظرياسالم
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يليبه صورت تفصين بررسيا. شده استيطراحياز نوع ساختارينييتبيه مذکور بر اساس التقاطينظر
ن قرار دارد که در نظر بوده يين التقاط از آن رو در سطح تبيا. )۱۳۸۲يرباق(است هآمديگريديجادر

آن فراهم آورد و يماريو حاالت سالمت و بيت آدمين تحوالت شخصييتبيبراينظرياست چارچوب
م يم مفاهيتنظيبرايد، به منزله ساختاريفرويتيه شخصياست که نظرياز آن رو از نوع التقاط ساختار

.د استفاده قرار گرفته استمورياسالم

c.ييالتقاط مبنا
ناسازوار يازهياز التقاط، آمگونهنيدر ا. دهديها رخ ما سخت هستهييگونه سوم از التقاط در نقاط کانون

ن قصد که سخت هسته يبه ا،رديگيه صورت ميا چند نظريمختلف از دو ياان عناصر سخت هستهيم
مورد نظر يب در سطح مبانياز آنجا که در نوشته حاضر، ترک. ها فراهم گرددآنيبه جايواحد و کامل

مختلف يهاف گونهيز در ردين نوع التقاط نياما ا. ندارديز ضرورتينييست، بحث در باب التقاط مبناين
ابند، ييخود ميکه آن را در حوزه عالئق پژوهشيخود مهم است و کسانيالتقاط، قابل ذکر و در جا

.اسب است که به آن بپردازندمن

هاهيب سازوار نظريترک-۳
گر، نظر يبه عبارت د. ان آمده استيها سخن به مآن١ب سازواريها، از ترکهينظريب التقاطيدر برابر ترک

يد، از وحدتيب جديترکيب نمود که اجزايبا هم ترکياها را به گونههيتوان نظريبر آن است که م
.مختلف نباشديهاناهمخوان مجموعهيهادن پارهيباشد و تنها حاصل کنار هم چک برخوردار يارگان

ب سازوار را از جمله يل ناممکن بودن ترکيدل.مناقشه همراه بوده استها باامكان تركيب سازوار نظريه
ب يرکتقابل يهاهيان نظريم٢يا فرازبانين کار فراهم آوردن زبان مشترک ياند که الزمه ان دانستهيا

است که از ياز جمله کسان) ۱۹۶۰(٣نيکوا. را فراهم آوردين فرازبانيتوان چنيکه نمياست، در حال
اس يق«که از يز هنگامين) ۱۹۷۰(٤کوهن. گر سخن گفته استيبه زبان ديبانزيريترجمه ناپذ

م يتوان به پارادايمم را نيک پارادايد، بر آن است که واژگان يگويعلم سخن ميهاميپارادا٥»يريناپذ
دانست که در معنا با يد از نوع مشترک لفظيها را باان آنيواژگان مشترک ميگر ترجمه نمود و حتيد

ا ييريناپذترجمهياستدالل کرده است، ادعا) ۱۹۷۴(٦دسونيويکه داما چنان. هم متفاوتند

1. integration
2. metlanguage
3. Quine
4. Kuhn
5. incommensurability
6. Davidson
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وجود يادعايو. هاستان آنيميکها، خود، متضمن وجود حد مشترميا پارادايها هينظريريناپذاسيق
عالوه بر دو اصل (ييگراتجربهين اصل جزمير را به منزله سوميناپذاسيق١»يمفهوميهاطرحواره«

ن مورد موافق است که ين در ايدسون با کوايويد. مورد انتقاد قرار داده است) نيمورد نظر کوايجزم
گونه ها و رد هران آنين ميتباجود ندارد، اما ها وان زبانيترجمه ميبرايقين و دقيقواعد مع

. دانديرا قابل قبول نميريپذترجمه

ب سازواريمراحل انجام ترک-۵
هاهينظريک فرازبان برايفراهم آوردن . ۵,۱

ب شوند يکه قرار است با هم ترکييهاهينظريبرايا زبان مشترکين است که فرازبان يگام نخست ا
کند، يميات مختلف بازينظريهاان پارهيميسازواريدر برقراريازبان، نقش مهمن فريا. فراهم شود

.ابنديبيات تنها در کنار هم قرار خواهند گرفت بدون آن که همجوشين پاره نظرين صورت، اير ايدر غ

بيقابل ترکيهاهينظرمشخص کردن. ۵,۲
،ب مورد استفاده قرار خواهند گرفتيترکياها که براز آنييها و اجزاهين است که نظريگام دوم ا

. رنديا فرازبان مورد توجه قرار گيسخت هسته يسلبيهاد رهنمونين گام، نخست بايدر ا. مشخص شود
ها ممکن است از ابتدا کنار از آنييهاا بخشيها هياز نظري، برخيسلبيهان رهنمونيبر حسب ا

به طور مثال، . رقابل رفع نسبت به فرازبان هستنديو غياديبنن که در تعارض يگذاشته شوند، به سبب ا
، مانع از آن ين عنصر، بنا به رهنمون سلبيمطلق باشد، اياخالقيهااز عناصر فرازبان، ارزشيکياگر 

يهاکه رهنمونيهنگام. انتخاب شودياخالقيهانگر در باب ارزشتينسبياهيخواهد بود که نظر
ا ييشنهاديبا سخت هسته پيرقابل رفعيکه در تعارض کامل و غييهاهيانجام نظراعمال شد، سريسلب

.خواهند مانديباق،ستنديفرازبان ن

هاهيب نظريمشخص کردن نوع و سطح ترک. ۵,۳
ک ين که يبا نظر به ا. انتخاب شده پرداختيهاهيب نظرين نوع و سطح ترکييد به تعين گام بايادر

و يها، بر حسب دو نوع ساختارهين نظريب ايمختلف قرار گرفته است، ترکيهاهيظرفرازبان، در راس ن
ن است که يگر، تصور بر ايبه عبارت د. خواهد بوديين مطرح شد، از نوع محتوايش از ايکه پييمحتوا

و در گريکديها در کنار از نوع مکمل بودن است و آنياگر، رابطهيکديانتخاب شده با يهاهيرابطه نظر

1. conceptual schemes
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يبشريهادهيدر مورد پديترن جامعييفرازبان که مانع از بروز التقاط است، به تبيپرتو انسجام بخش
. خواهند پرداخت

قابل . ب مورد نظر خواهد بوديها نسبت به هم، در سطوح مختلف ترکهيرابطه مکمل بودن نظر
را فرازبان مذکور، يستفاده خواهند شد زب ايترکي، برايو عملينييها در دو سطح تبهياست که نظرذکر

. رنديطه آن قرار گيخود، در حيو عملينييها در سطوح تبهياست که قرار است نظرياخود، سخت هسته
اعمال يصورت نخواهد گرفت، هر چند برايبيها، ترکا سخت هستهييگر، در سطح مبانيبه عبارت د

و ينييرا سطوح تبيها توجه داشت زد به سخت هسته آنيها، باهينظريو عملينيير در سطوح تبييتغ
، يو عملينيي، در هر دو سطح تبيبه هر رو. افته استياق سخت هسته بسط يبنا به سبک و سيعمل
.رنديگينظر قرار ممکمل موردياها در رابطههينظر

ب، به ينحوه ترکنياز نخست). ۲۰۰۱،نگزيتل(ها به سه نحو قابل تصور است هينظريليرابطه تکم
يک، به بررسيکه هر ييهاهيب، نظرين نوع ترکيدر ا. اد شده استي١»يافق«ا ييب عرضيعنوان ترک

٢بزيگمثال،ای بر. رنديگيمورد توجه قرار م،اندپرداختهياز امور انسانينياز عرصه معياا جنبهيبعد 

ه کولبرگ در يرا با نظر٤ير اساس همدلبيدر مورد تحول اخالق٣هافمنهيده است نظريکوش) ۱۹۹۱(
ه يو نظريتحول اخالقي، جنبه عاطفين که همدليبا توجه به ا. ب کنديترکياخالقيباب تحول داور
.  خواهد بوديب افقيترکيب مذکور، نوعيقرار داده است، ترکيآن را مورد بررسيشناختکولبرگ، جنبه

کار ه ، خود، به دو معنا بيب عموديترک. ده شده استيمنا٥»يعمود«ا ييب، طولين نحوه ترکيدوم
ياک به عرصهياست که هر ييهاهيان نظريب مي، ترکيب عمودياول، مراد از ترکيدر معنا. رفته است

ها، هيگونه نظرنيان ايب ميرود که با ترکيب، انتظار مين ترتيبه ا. توجه نموده استياز تحول آدم
گونه نياز ايانمونه. رديرا در برگياز امور آدميمختلفيهان عرصهييد که تبيفراهم آيترر کامليتصو
ييگراو شناختييرفتارگرايهاهيان نظريب ميمالحظه نمود که ترکييشنهادهايتوان در پيب را ميترک

يبراييان است که رفتارگريشنهادها مورد نظر بوده، اين پيآنچه در ا). ۱۹۸۱،ترزيپ(اند را مطرح نموده
يه کولبرگ، براياز نوع نظرييگراکه شناختيمناسب است، در حاليدر دوران کودکيتير تربيتداب
. رسديقابل توجه به نظر ميدر دوران نوجوانيتير تربيتداب

يمختلف علوم انسانيهامربوط به رشتهيهاهيان نظريب مي، ترکيب عموديدوم از ترکيدر معنا
) ۱۹۹۲(٦و همکارانبارکو.پردازديميامور انسانيبه بررسينيک در سطح معيهر مورد نظر است که

، ين امور انسانييتبين است که برايمقصود آنان ا. کار گرفته انده را بيب عمودين مفهوم از ترکيا

1. horizontal
2. Gibbs, J.
3. Hoffman, M.
4. empathy
5. vertical
6. Barkow, J. & et al.



...هاي هاي سازوار و التقاطي در نظريهتركيب

8686

يعيب با علوم طبيدر ترکيبلکه علوم انسانياز علوم انسانيمختلفيهاممکن است الزم باشد رشته
زان جرم، الزم است در سطوح مختلف، از ين مييبه طور مثال، در خصوص تب. رنديمورد استفاده قرار گ

مز ياس، جين قيهمبر. استفاده شودياسيو سيشناخت، جامعهيشناخت، روانييايميوشيک و بيمطالعات ژنت
.وردفراهم آيت اخالقيدر مورد تربيان رشتهيبيدگاهيده است ديکوش) ۱۹۸۵(رست 

ده شده يگزيهاهيل نظريتعد. ۵,۴
ا فرازبان، به يد يد با توجه به سخت هسته جديب انتخاب شدند، بايقابل ترکياههيپس از آن که نظر

سخت هسته مورد توجه قرار يجابيايهانجا رهنمونيدر واقع، در ا. ا پرداختههين نظريل در ايجاد تعديا
. شونديها آشکار مهينظريعمليهاا روشيها افتهيدر ييهاليجاد تعديرند که به صورت ايگيم

در حالت اول، . تواند به دو صورت انجام شوديده شده، ميب برگزيترکيکه براييهاهيل نظريتعد
. جاد شوديه ايدر نظرييرهاييممکن است الزم باشد تغ

ا کارکرد يها افتهيدر مورد ير متفاوتير و تفسيشود بلکه تعبياعمال نميرييدر حالت دوم، تغ
ر ييتغيبرايها و فنونرفتارگرا روشيهاهيبه طور مثال، نظر. شوديها مطرح مهينظريعمليهاروش

ها و فنون، ن روشيممکن است ا. اندمورد آزمون قرار دادهيها را به لحاظ تجربشنهاد کرده و آنيرفتار پ
با سخت هسته ياسالميهاشهيکه فرازبان برگرفته از اندب انتخاب شوند، اما از آنجا يترکيبرا
ر ير و تفسيها و فنون ناهماهنگ است، الزم خواهد بود که متناسب با فرازبان، تعبن روشيرساخت ايز

ز يانسان ن«: ن عنصر وجود دارديانه، ايدر سخت هسته رفتارگرا. ها مطرح شوددر مورد آنيمتفاوت
بر . »قرار دارديطيمحيکننده عوامل علنيير تعيدر معرض تاثيور انفعالر جانوران، به طيهمچون سا

ن يمطرح شده و هم»شدنيشرط«، مفهوم ييک رفتارگرايم تئورين اساس است که در مفاهيهم
. ز قرار گرفته استيانه نيها و فنون رفتارگراش فرض روشيمفهوم، پ

انسان به طور "ل که ين قبيانسان مطرح است از ادر مورد يگر، در فرازبان، عنصر متفاوتيدياز سو
اسالم يم انسان شناختين خود، متناسب با مفاهيو ا" قرار دارديطيمحير عوامل عليفعال در معرض تاث

تواند قابل قبول يشدن ميک شرطين اساس، نه مفهوم تئوريبر ا. استيار آدميو اختيدر باب آزاد
ر و ي، تعبد در مورد هر دويدانست بلکه بايها و فنون عملض روشش فريتوان آن را پيباشد و نه م

از خالل يطيعوامل محيگذاررير، تاثير و تفسين تعبيبر حسب ا. متناسب با فرازبان فراهم آورديريتفس
کنند ي، رفتار فرد را شرطيطيست که عوامل محين نين، چنيبنابرا.ابدييم فرد تحقق ميو تصميآگاه

ن امکان يدهد، با حفظ ايتن ميرگذارين تاثيبه ايها، به نحور آنيافتن از تاثييمن آگاهبلکه فرد، ض
. رش آن تن بزنديتواند از پذيکه م

شود، به يها مکه از آنينير نويتوان برحسب تعبيانه را ميها و فنون رفتارگران اساس، روشيبر ا
.ه کار گرفتب بيدر ترکيطور هماهنگ
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ديب جديآزمون ترکايينيبازب. ۵,۵
ب صورت گرفت، ي، ترکيو عملينييها در دو سطح تبهيان نظرينظر، ماساس فرازبان موردکه بريهنگام

ان، الزم است به يدر پا. افته استيم، تحقق يديناميآن را شبه برنامه پژوهش،نيش از ايدر واقع، آنچه پ
ا بلنديتواند به صورت کم دامنه ي، ميينهايابين ارزيا.ميها بپردازهيد از نظريب جديترکيينهايابيارز

. م کردياد خواهيو آزمون ينيب، به عنوان بازبيها، به ترتدامنه انجام شود که از آن
ان يا ميث که آين حيگر از نظر گذراند، از ايد را بار ديب جديد ترکي، باينيا بازبيکم دامنه يابيدر ارز

. برقرار شده استيمناسبي، سازواريو سطح عملينييتب بر آن، در سطح تبمتريهاهيفرازبان و نظر
سته شود و يکجا و در کل نگريد ين، به صورت تکه تکه انجام شده، اکنون بايشيآنچه در مراحل پ

ان يا گسست مييکه ناهماهنگيدر صورت. ردين مجموعه مورد توجه قرار گيمناسب در ايهماهنگ
در يريگميار تصميرفت و معيتوان آن را پذيمترتب بر آن مالحظه نشود، ميهاهيفرازبان و نظر

.چون آموزش و پرورش قرار دادهميعمليهاعرصه
قرار داد تا يسنجدر معرض نکتهيشتريد را با دقت بيب جديد ترکيا آزمون، بايبلند دامنه يابيدر ارز

ب ياظهار کرده است، در مورد ترک) ۲۰۰۱(گز نيکه تلچنان. ن گردديآن معيو عدم استوارياستوار
، آزمون، ناظر به يدر مورد مبان. ها، آزمون مربوط به هر قسمت، متناسب با خود آن خواهد بودهينظر

ن آزمون در يا. مختلف برگرفته شده استيهاهياست که از نظريا انسجام عناصرييسنجش سازوار
ب در سطح ينجا ترکين گفته شد، در ايش از ايکه پنرا چنايست زيخصوص بحث نوشته حاضر الزم ن

برگرفته شود ياسالميهاشهياز اندياا سخت هستهيست، بلکه نظر بر آن بوده است که مبنا ينيمبان
.   ش فراهم خواهد بوديشاپيآن، پيکه سازوار

. ن خواهد بودييبدر حوزه تياهيه مرکب، همانند آزمون هر نظرينظرينيياما آزمون در باب بخش تب
مورد مطالعه و يهادهيه در مورد پدينظريکنندگنيين، بر اساس قدرت تبييها در حوزه تبهيآزمون نظر

ه ين، آزمون نظريبنابرا. هاستدهين پديايآتيهاتيآن نسبت به حاالت و وضعينيبشيز قدرت پين
مفرد، يهاهياز نظرکيسه با هر يآن در مقاينيبشين و پيين خواهد بود که قدرت تبيمرکب به ا

.مشخص گردد
ن جنبه در يز همچون آزمون ايه مرکب نينظريو فناوريا روشييسرانجام، آزمون در سطح عمل

جاد يب شده، در ايها و فنون ترکثر بودن روشؤو مين آزمون، کارآمديار ايمع. مفرد استيهاهينظر
شنهاد شده، نسبت يها و فنون مرکب پا روشيه شود که آد در مقام عمل مالحظيبا. رات مطوب استييتغ

.ا نهيبرخوردارند يشتريبيرگذاريو تاثيمفرد، از کارآمديهاهيها و فنون نظربه روش
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.ي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمينيت علم ديهو). ۱۳۸۲(، خيباقر
.مشهدي، دانشگاه علوم پزشکياسالمينشناساصول روايمقدماتيبررس). ۱۳۶۴(.ا. ا.، سينيحس
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