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 المللنیبتجربی در روابط  یپردازهینظر
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 چکیده

ده یار موورد ووجوه بوو، به طور خاص، بسالمللنیبروابط  رشتهآنچه در علوم اجتماعی، به طور عام، و در 

 فلوت دانمومنداا ایون، موورد  یپردازهینظراین نظریه، یعنی  یریگشکلنظریه است اما فرایند ساختن یا 

ود ی اخوتف  نظور وجوو آ از آا بین دانممنداا علوم اجتماع یپردازهینظرحوزه بوده است. در رابطه با 

نظریوه  اایگراوجربوه، کنندیمر را نظریه وصو یپردازهینظرگرایاا آ از علم و  اندازچمم کهیحالدارد، در 

اسخ به ایون سولا  پژوهش حاضر در صدد پ نظرهاتف اخاین  مفحظه. با دانندیمرا مسبوق بر مماهده 

صورفا   یپردازهیونظراسوت یوا  ریپو امکاا المللنیبوجربی در دیسیپلین روابط  یپردازهینظرآیا است که 

اموری  الملولنیبدر روابوط  یپردازهیونظرامری انفسی است؟ در پاسخ مدعای پوژوهش ایون اسوت کوه 

 یهاافتوهی. در باب داردیموجربی را الزم  یپردازهینظرکه  یامسئلهت، روشمند و نیز مبتنی بر واقعیت اس

نظریوه خوتم  وجربی فرایندی است کوه از ممواهده آ واز شوده و بوه یپردازهینظرپژوهش باید گفت که 

 نوهیزم واکتموا   نوهیزم مرحلوهشود و در این فرایند مراحل مختلفی وجود دارد که به طوور کلوی دو می

وبیوین چرایوی  واجزاء واقعیت موورد مطالعوه  رابطهوجربی در صدد وبیین  هینظر. ردیگیمبر داوری را در 

برخووردار اسوت  یکننودگینیبشیپقانوا یا قوانین مبین واقعیت است. همچنین نظریه از قدرت کرد عمل

و بور مبنوای  فتوهنیوز فراوور ر ینویبشیپاز وبیین و  وواایم. در نهایت شودیمکه با ووسل به قیاس ممکن 

هش حاضور موجود به سناریونویسی و وجویز راهبردهای مقتضی پرداخت. در این راستا، هد  پژو هینظر

لوم را ع، و به وبو،، یپردازهینظراین است وا با استفاده از روش ورکیبی ووصیفی و وحلیلی، فرایند پیمرفت 

 .از مماهده وا وجویز ووصیف و وبیین کند
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 مقدمه

 1650علوم اجتماعی به عصر روشونگری در بعود از  یریگشکلدر معنای علمی، واریخ 

اجتمواعی وحوو   یهادهیوپدعلموی  مطالعهو از این دوراا وا کنوا  گرددیممیفدی باز 

 اجتمواعی مختلوف در چوارچوب یهادهیوپد مطالعوهشگرفی یافته است. از طر  دیگر 

علوم اجتمواعی  یهاشاخهمختلف علوم اجتماعی صورت گرفته است. یکی از  یهارشته

سمی، به سوا  راست که آ از آا، به عنواا یک دیسیپلین آکادمیک  المللنیبروابط  رشته

 یهادهیوپدروابوط بوین واحودهای دولتوی و  یردولتوی و  مطالعهو به  گرددیبرم 1919

 .پردازدیم المللنیب، در محیط هاآابه  بخشنیوعالمللی معلو  یا بین

خام و ووصیف  یهاداده، علم فراور از گردآوری المللنیبدر علوم اجتماعی و روابط 

پیمورفت علموی فوراروی از ووصویف  الزموهمماهدوی است و  یهاگزارهدر قالب  هاآا

 یهاهیونظراسوت کوه بوه  1«یپردازهیونظر»س، صر  و مبادرت به وبیین و بور ایون اسوا

مورد ووجوه بسویاری قورار گرفتوه  المللنیبروابط  رشته. آنچه در شودیممختلف منتهی 

 یپردازهیونظربوده است و به فرایند  یشناختروش، و حداکثر مباحث 2«نظریه»است خود 

ات روابوط منکر ضرورت ووجوه بوه نظریو ووااینمووجه بسیار کمی شده است. هرچند 

شد اما ومرکز صر  بر یک سری نظریات، به عنوواا یوک بسوته و یوا داده، دو  المللنیب

موجب ایسوتایی  یشناختمعرفت عرصهداشته باشد: از یک طر  در  وواندیمپیامد منفی 

 یهایهسوتنیوز  فلوت از  یشوناختیهست عرصوهشده و به وب، در  المللنیبعلم روابط 

علم روابط  عرصهنه را به دنبا  خواهد داشت. بنابراین آنچه در خارج از دید نظریات که

و یا سواخته شودا  یریگشکلنیازمند ووجه است فرایندی است که حاصل آا  المللنیب

ایون  شوودیم. اما سلالی که مطور  شودیمگفته  یپردازهینظریک نظریه است که به آا 

است یوا  ریپ امکاا المللنیبین روابط وجربی در دیسیپل یپردازهینظراست که آیا اساسا  

 یپردازهیونظراسوت؟ آیوا  پردازهینظرصرفا  امری انفسی و بسته به شخص  یپردازهینظر

بومی در روابوط  یپردازهینظرمبنای  وواندیم، الممو عام یپردازهینظروجربی، عفوه بر 

 قرار گیرد؟ المللنیب

                                                           
1. Theorizing 

2. Theory 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

در  یپردازهیونظر»ضر ایون اسوت کوه در پاسخ به سلاالت فوق، مدعای پژوهش حا

نیازمند قودرت  ، عفوه به اینکه انفسی والمللنیبعلوم اجتماعی، و به طور خاص روابط 

کوه  یامسوئلهخفقه و وخیل اسوت، اموری روشومند و نیوز مبتنوی بور واقعیوت اسوت، 

وجربوی  یپردازهیونظر، یالمومولعام جنبوه. فراور از داردیموجربی را الزم  یپردازهینظر

اسوت و در ایون جهوت،  الملولنیببوومی روابوط  یپردازهیونظربرای  بخشجهینتمبنایی 

 .کندیماجتماعی و واریخی را فراهم  نهیزم یهایبودگخاص مفحظه

و ووصویف و وبیوین  یسنجامکاابر این اساس، هد  پژوهش حاضر این است وا به 

بپوردازد. در ایون جهوت از روش  ملولالنیبروابوط  رشتهوجربی در  یپردازهینظرفرایند 

ورکیبی ووصیفی و وحلیلی استفاده شده است، بدین صورت که به ووصیف آنچه در بواب 

و نظریه، پرداخته شده است.  یسازمفهوم، از مماهده گرفته وا یپردازهینظراجزاء فرایند 

 ارائهو  یپردازهینظراجزاء فرایند  رابطهفراور از ووصیف اجزاء، از آنجا که مقتضای وبیین 

رویکردی بدیل در این زمینه انتزاع از واقعیات مماهدوی است، بور روش وحلیلوی وکیوه 

. بر این اساس، پژوهش حاضر از دو بخش کلی وموکیل شوده اسوت: در بخوش شودیم

پرداخته شده و بخوش دوم، کوه بخوش  یپردازهینظراو  به وعریف نظریه و ومییز آا از 

 نوهیزم»، در دو قسومت اصولی الملولنیبدر روابط  یپردازهینظر اصلی پژوهش است، به

 ، اختصاص دارد.2«داوری نهیزم»و  1«اکتما 

 

 پیشینه پژوهش. 1

در زمینه نظریه پردازی در روابط بین الملل انجام شده است، از آا متعددی  یهاپژوهش

و جکووبی،  )جاکوارد«سوازی و مود  پردازی هینظر یهامهارت»کتاب به  وواایمجمله 

 سوویف) «فکووری یهوواقالب و مبووانی: الملوول بووین روابووط در پووردازی نظریووه»و  (1395

دهقانی «)مبانی فرانظری نظریه اسفمی روابط بین الملل»، و مقاالوی از جمله (1392زاده،

 عبدخودائی،«)نظریه پردازی اسوفمی روابوط بوین الملول یهاستهیبا( »1389فیروزآبادی،

( 1392عبدخودائی،«)نظریوه اسوفمی خألروابط بین الملل و  یهایوئور» (،1395جمالی،

                                                           
1. Context of discovery 

2. Context of justification 
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( اشواره 1394ممویرزاده، «)ساختاری نظریه پردازی ایرانی در روابط بین الملل یهانهیزم»

 کرد

ین بوبه بحث نظریه پردازی در روابوط  پرداختن صورت گرفته، یهاپژوهشعلی ر م 

ط بین الملول و سیاسوت خوارجی الملل همچناا عرصه ای ج اب برای متخصصین رواب

. در ایون باشدیم و عملی که روابط بین الملل عرصه پویایی و وحو  وئوریک است، چرا

این حا   کفسیک روابط بین الملل است، با یهابحثمیاا نظریه پردازی وجربی یکی از 

و ماهیت آا وجود نودارد، ایون پوژوهش علوی ر وم  هاشاخصهبحث منسجمی در باب 

با پزوهش های صورت گرفتوه از ایون وجوه وموایز برخوودار اسوت کوه بوه  هایهمسان

 .پردازدیمبازخوانی مجدد نظریه پردازی وجربی و آخرین وحوالت آا 

 

 المللنیبدر روابط  یپردازهینظرو  یشناسروش. تعریف و تمایز مفاهیم اصلی: نظریه، 2

، بوه طوور خواص، المللنیبط رواب رشتهیکی از ممکفت علوم اجتماعی، به طور عام و 

ین مفاهیم اکاربرد  جهینتکه در  یاگونهاختفط معنایی مفاهیم کلیدی این رشته است، به 

موخص ممختلف، عمف  وفکیک این مفاهیم و کمیدا مرز  یهاتینووسط دانممنداا، با 

در  لمللانیب دشوار شده است. فراور از این، دانممنداا علوم اجتماعی و روابط هاآابین 

داده و  آثار خود به اشتباه فرایندهای علمی مستقل را وحت فرایندهای علمی دیگور قورار

 .اندکردهرا ویره  هاآامرزهای 

دو ممکل  المللنیبدر علوم اجتماعی و روابط  یپردازهینظربه طور کلی در رابطه با 

دا فراینود اساسی وجود دارد: از یک طور  ووجوه زیواد بوه نظریوه باعوث مافوو  مانو

 یپردازهیونظراز  ییهابخش مطالعهشده است و از طر  دیگر قرار دادا و  یپردازهینظر

بورای  یامقدموهباعث شده است وا برخی فرایند روش پژوهش را  1«یشناسروش»وحت 

، نظریوه و یشناسروشبین سه مفهوم  وواایمرسیدا به نظریه فرض کنند. بر این اساس 

 گ اشت. وفاوت یپردازهینظر

 

 

                                                           
1. Methodology 
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 المللنیبدر روابط  یپردازهینظر. تفاوت نظریه و 2-1

 کرد: به موارد زیر اشاره وواایم یپردازهینظردر رابطه با وفاوت نظریه با 

فرایندی مموتمل بور آ واز، میانوه و پایواا، یوا از منظور  یپردازهینظر. در حالی که 1

پایوانی ایون فراینود  1تاندهسوسیستمی دارای ورودی، پردازش و خروجوی اسوت، نظریوه 

 است؛

گفوت کوه  ووواایمزیربنا است و نظریه روبنای آا. بر ایون اسواس  یپردازهینظر. 2

 ، است؛شودیممحسوب  یپردازهینظرحاوی ب ر نظریه که محصو  نهایی  یپردازهینظر

، به عنواا یک فرایند، پویا و سیا  است اما نظریوه، بوه عنوواا یوک یپردازهینظر. 3

به طور بنیادی زنده است، نظریه  پردازییهنظراگر  رونیازایده، ثابت و متصلب است. پد

 است؛ 2مرده پردازییهنظریک 

و پورجنبش اسوت،  3سورزندهو  ابودیینمپایواا  گاهچیه یپردازهینظر. در حالی که 4

زبواا یوا یوک  5زبواا مکتووباز افکوار در دروا یوک  یامجموعه 4منجمد کردانظریه با 

 ؛چسبدیم 7اشیصوروبند و همواره در این شودیم، از قبیل ریاضیات، ممخص 6ادیننم

ر دروا ، ومرکز بر نظریه باعوث هودایت ممواهده و در  دیشناختمعرفت. از بعد 5

متعدد و  یهاکانا  وواندیم یپردازهینظر، در حالی که ووجه به شودیمیک کانا  خاص 

 متنوعی را پیش روی ما بگماید؛

ارهوا و ، بوا مود نظور قورار دادا موورد قبول، یوک نظریوه ابزیشناختروشاز بعد  .6

ای و و او را از ابزارهو دهودیمممخص و محدودی را در اختیار محقق قورار  یهاروش

ما به ابزارها و  یابیدستباعث  وواندیم یپردازهینظر، اما کندیمدیگر محروم  یهاروش

 د؛نوین، متعدد و متنوع شو یهاروش

، نظریوه باعوث وحدیود شناسانهروش، به وب، ابعاد معرفتی و یشناختیهست. از بعد 7

خاصی شوده و او را از دیودا  یهایهستو  هادهیپدرخدادها،  مماهدهبه  گرمماهدهدید 

                                                           
1. Outcome 

2. Dead theorizing 

3. Playful 

4. Freezing 

5. Written language 

6. Symbolic language 

7. Formulation 
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و ابزارهای نظریوه اسوت  هاروشکه خارج از دسترسی  ییهایهستو  هادهیپدرخدادها، 

ووسوط  شودهمماهدهممکن است باعث سوءوفسویر از مووارد  محروم کرده و فراور از آا

 شود؛ گرمماهده

و  هادهیوپد. بر اساس ابعاد فرانظری پیموین، برخوورد نظریوه بوا ممواهده و در  8

 جدید سه حالت دارد: یهایهست

جدیود را نادیوده بگیورد و بوا  یهایهسوتو  هادهیپدرخداداها،  وواندیمالف. نظریه 

را مصونوعات  هواآارا انکوار کورده و فراوور  هواآایمینی خود اهمیت وأکید بر مواض، پ

 نظریات رقیب، برای هژموا شدا، برشمارد؛ ساخته یرواقعی 

از  لهیوسونیبدبه اصوفحات موضوعی و وودافعی روی بیواورد و  وواندیمب. نظریه 

 شدا خود در مناظرات نظری جلوگیری کند؛ یاهیحاش

با اصفحات  یرموضعی و طراحی سازوکارهای  وواندیمج. در بهترین حالت نظریه 

 ناخوانده را فراهم کند؛ یهایهستو  هادهیپدجدید امکاا مماهده و در   یامماهده

با اصوفحات  یرموضوعی امکواا  وواندیمیک نظریه، در بهترین حالت،  کهیحالدر 

شدا  یاهیحاش لهیسونیبدو رخدادهای جدید را فراهم کرده و  هادهیپدمماهده و در  

امکواا ممواهده و در   یپردازهیونظرخود را برای مدوی به وعویق بیندازد، با ووسل بوه 

 سیا  وجود دارد؛ یهایهستو  هادهیپدرخدادها، 

آا، بوه وبو،  یکننودگنییوب. دشورای وطبیق نظریه با هستی متحو  و کاهش قدرت 9

ر حوالی اسوت کوه بوا ووسول بوه . ایون دشوودیمآا  ینویبشیپمنجر به کاهش قودرت 

در شورایط متحوو   ینویبشیپنظریات جدید، امکواا  یریگشکل، و به وب، یپردازهینظر

 ؛شودیمجهانی فراهم 

 :شودیم. نظریه به دو صورت باعث وحدید پیمرفت علمی 10

. ایون در کنودیمالف. نظریه پیمرفت علم را در یک کانا  و مسویر خواص محودود 

متعودد  یهاکانا مسیرها و  زمااهمرفت علمی خطی نبوده و به طور حالی است که پیم

پیمرفت علمی را سیستمی در حوا   وواایمبرای آا قائل بود و فراور  وواایمو مختلفی 

 وکامل دید؛
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

بووین و مهسووتند، خووود را  یپردازهیوونظرمحصووو  نهووایی  هاهیوونظرب. از آنجووا کووه 

، مقاوموت ابل وحو  و پیمرفت علم، در ورای خودو در مق نندیبیممطلق  کنندهینیبشیپ

 ؛کنندیم

 :شودیمبه دو صورت باعث پویایی و پیمرفت علمی  یپردازهینظربرعکس 

ت علموی را مسیرهای متعدد و متنووع پیمورف وواایم یپردازهینظرالف. با ووسل به 

 م علمی شود؛سیست جانبههمهباعث وکامل  وواندیم یپردازهینظرپیمود. از طر  دیگر 

علم در  یک فرایند متحو  منعطف است باعث پیمرفت یپردازهینظرب. از آنجا که 

 ؛شودیمورای نظریات متصلب موجود 

 رشوته. در نهایت باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم، در علوم اجتماعی و در 11

شده است، به  ومرکز بسیاری بر نظریه، و در حالتی بهتر مناظرات نظری، المللنیبروابط 

. در مقابل دانندیم« نظری یارشته»را  المللنیبروابط  رشتهکه دانممنداا اساسا   یاگونه

 الملولنیبروابوط  رشوتهدر علوم اجتماعی و  یپردازهینظراین امر باعث  فلت از فرایند 

بووه عبواروی اگور وووفش علموی را مرکوب از سووه عنصور بودانیم، یعنووی از  شوده اسوت.

برویم، ونها به دو عنصر آخر به درسوتی  1به نظریه و از آا به آزمایش نظریه ازیپردیهنظر

ووجه شده و عنصر او  نادیده گرفته شوده اسوت. ایون  فلوت پیامودهایی جودی بورای 

 ,Swedbergاز داشوته اسوت )برگرفتوه  پردازییوهنظرظرفیت دانممنداا اجتمواعی در 

2012: 4, 14- 15; Langley, 1999: 691- 710; Folger & Turillo, 1999: 742- 

758; Freese, 1980: 187- 212; Durrheim, 1997: 625- 647.) 

 

 یپردازهینظر. تفاوت روش پژوهش و 2-2

در علوووم  پردازییووهنظرو  2«روش»نووامتوازا  ووسووعهپووس از جنووگ جهووانی دوم شوواهد 

اا علووم اجتمواعی دانممند یشناسروشهستیم: در رابطه با  المللینباجتماعی و روابط 

. بور ورانودمهارتکمبسیار الیق هستند اما در روش استعما  نظریه به طور نسبتا  زیوادی 

مقاالت کاربردی زیادی هسوتند در حوالی  یرندهدربرگاین اساس است که مجفت اصلی 

 معمو  است. ورکمکه مقاالت وئوریک مطلوب 

                                                           
1. Testing of theory 

2. Method 
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 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 
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روش پوس از جنوگ  ووسوعه هواسوط، بوه پردازییهنظریکی از علل سبقت نظریه بر 

به عنواا بخموی از روش مطور  شوده  پردازییهنظرجهانی دوم، این است که بخمی از 

وجوود دارد ووا در موورد  1است. در این زمینه، گرایموی میواا طرفوداراا سواخت نظریوه

صحبت کنند. پیامد این امر گرایش به ومرکوز بور روش در وحقیقوات  2«نظری یهاروش»

اسوت. ایون نتیجوه، بوه  4«قودرت خفقوه»و  3ه جوای ومرکوز بور ابتکوارعلوم اجتماعی بو

کوه  شوودیم، موان، فهوم ایون امور رسودیمکیفوی  یهواروشخصوص زموانی کوه بوه 

. بور ایون کنودیمیک مسیر مستقل از روش را در فرایند پژوهش نمایندگی  پردازییهنظر

 پردازییوهنظربیمتر  وسعهوبه  وواندیمبا روش نیز  پردازییهنظراساس مساوی ندانستن 

 (.Swedberg, 2012: 2, 7بیانجامد ) المللینبدر علوم اجتماعی و روابط 

 

 المللنیبدر روابط  یپردازهینظر. 3

و  6، ممواهده کوردا5از یونواا باسوتاا آموده اسوت و بوه معنوی دیودا پردازییهنظر واژه

ه کوردا چیوزی، رسوو  بوده است و ورکیبی از چندین فعالیت اسوت: ممواهد 7اندیمیدا

معتقود « هایودگر(. » ,2012Swedberg :9و استخراج چیزهوایی از آا ) 8کردا به چیزی

به این معنی است که شوما روی  پردازییهنظر، هایونانیاست که مطابق معنای مورد نظر 

 ,Heideggerیک پدیده ومرکز کرده و با آا بمانیود و ووفش کنیود ووا آا را بفهمیود )

1977: 163). 

وفش برای فهم و وبیین چیزهوایی اسوت کوه »به معنی  پردازییهنظردر علوم اجتماعی 

و شامل هر چیزی است که مقودم بور شوکل نهوایی کوه روی کا و   دهدیمدر جامعه ر  

 ,Swedberg]یعنی نظریه[ است ) شودیمدیگر ورویب داده  یهاروشیا به  شودیمونظیم 

دانمومنداا را بوه سوفری  پردازییهنظر»معتقدند که « لوووری»و « فورگی(. »15 -14 :2012

                                                           
1. Theory construction 

2. Theoretical method 

3. Originality 

4. Creativity 

5. To see 

6. To observe 

7. To contemplate 

8. Penetrating something 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

مفواهیم  یرشودهوصو، مانند افتادا سویب، و جهواا شدهمماهدهبین جهاا رخدادهای  1ذهنی

(. بر اساس وعواریف فووق،  ,1999Folger & Turillo :742) بردیم، 3، مانند جاذبه2فرضی

ماهده آ از شده و در نهایوت بوه وجربی فرایندی است که از م پردازییهنظرگفت  وواایم

در جامعه  هایهستو  هایدهپدوا رخدادها،  شودیمو طی آا وفش  شودیمیک نظریه ختم 

ذکر موارد زیور  پردازییهنظر ینهزم(. در Langley, 1999: 691- 710در  و وبیین شود )

 ضروری است:

، دانمومنداا علووم شوودیماز چه چیزی آ از  پردازییهنظر. در رابطه با این نکته که 1

وجربی  پردازاایهنظر: در مقابل شوندیمکلی وقسیم  دستهبه دو  المللینباجتماعی و روابط 

معتقدنود کوه امکواا  5«منظرگرایواا»، دانندیم 4فارغ از ذهن مماهدهرا  پردازییهنظرکه آ از 

 6«یااگراوجربوه»نتقاد بر وجود ندارد. در این زمینه این ا هاسوژهفارغ از نظریه برای  مماهده

شومو   دامنهامکاا مماهده،  گرمماهدهفرد  هاییماذهنیتپو  هایهنظرمطر  شده است که 

(. Hunkins & Ornstein, 1988- 1989: 81) کندیممماهده و کیفیت مماهده را وعیین 

ید و بنابراین، معمای علوم اجتماعی معاصر این است که شما اگر انجام بدهید جهنمی هسوت

خووب، بوا آ واز از  یوهنظرکوه وولیود یوک  معنیینبداگر انجام ندهید نیز جهنمی هستید. 

خوووب، بووا آ وواز از نظریووه، نیووز سووخت اسووت  یووهنظر، سووخت اسووت و وولیوود 7واقعیووات

(Swedberg, 2012: 7.) 

 کوهینابور سور  نظراوفواق، یوک پردازییهنظرآ از  نقطه. فارغ از اختف  نظر بر سر 2

به طور کلوی  پردازییهنظر، ییگراوجربهیک فرایند است وجود دارد. از منظر  دازیپریهنظر

بخوش او  فراینود  پردازییوهنظرداوری. در  ینوهزماکتما  و  ینهزمشامل دو بخش است: 

وجربووی اولیووه، نامیووده شووده و بووا  مرحلووه، یعنووی 8پیمووامطالعه مرحلووه ووانوودیمپووژوهش 

و بخوش دوم  شوودیمسواخته  1، بوا هود  کواوش9جربیبر اساس مواد خام و پردازییهنظر

                                                           
1. Mental journey 

2. Hypothetical concepts 

3. Gravity 

4. Mindless observation 

5. Perspectivists 

6. Empiricists 

7. Facts 

8. Pre-study 

9. Empirical material 
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بالقوه و یا فرضیه، و حتی در مواردی نظریه، با واقعیت بیرونوی  یهنظرکردا  روروبه مرحله

کمف جایی است که شما باید قاول را کمف کنید در حالی کوه  ینهزماست. به زباا ومثیل، 

 ,Swedbergدادگواه ثابوت کنیود )را در  واامرافعوهداوری جایی است که شما بایود  ینهزم

2012: 6- 8.) 

الزم است، اموا بوه کوار  3و هم قیاس 2هم استقراء یپردازهینظرمعتقد است که در « والتز»

پدیودار « خفقانوه دهیوا»کوه یوک  آوردیمونها در صوروی نظریه را پدید  هاآابردا ووأماا 

کسوی  وورشیپکه  دهدیما به دست ر ییهانشیبخفقانه  یهادهیا(. 17: 1394گردد )والتز، 

 یهادهیواخفقانه را بوا عبوارت  یهادهیا« استرنبرگ»را درنیافته است. در این جهت،  هاآا

 (.87 -86: 1395)جاکارد و جکوبی،  کندیموصف « مخالف جریاا جمعی»

در علوم اجتماعی شامل مووارد  پردازییهنظر اییهپامعتقد است که قواعد « سوئدبرگ»

مفهووم بوه داخول یوک  6، گسوترش دادا5کردا سازییمفهوم، 4یگ ارناماست: مماهده،  زیر

(.  ,2012Swedberg :16- 17 ,25) 8از طریق یوک وبیوین 7آزمایمی یهنظرنظریه، و وکمیل 

قواعد م کور، به طور ضمنی، در فرایند پژوهش ومریح خواهد شد. بوه طوور کلوی فراینود 

داوری، بوا عنایوت بوه ضورورت ووجوه بوه  ینهزمکمف و  ینهزمدر دو بخش  پردازییهنظر

 ، قابل ووصیف و وبیین است.ال کرفوققواعد 

 

 اکتشاف نهیزم. 3-1

نزاعوی درگرفوت، روش اسوتقرایی « ویلیام هیو »و « جاا استوارت میل»بین  19در قرا 

استنتاجی هیوو  کواوش  -میل علم را محصو  کاوش استقرایی و در مقابل روش فرضی

پسوینی  یشناسوعلم. رشد و گسترش علوم  یرریاضوی دانستیمسبوق به فرضیات را م

کوه بایود آا را بوه دسوت  دانودیمکه علم را کمکولی وهی  کندیماستقراءگرا را وقویت 

                                                                                                                               
1. Discovery 

2. Induction 

3. Deduction 

4. Naming 

5. Conceptualizing 

6. Broading 

7. Tentative theory 

8. Explanation 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

ممواهدات را  یهاحبوهاستقراء سپرد وا از عطایای طبیعت لبریزش کند و به قو  بویکن، 

م جاری گردد. در واق، عالم وجربی جوز گموتن، شراب عل هاآاباید بر هم ریخت وا از 

دیگری ندارد و در واق، نه نقاشی مبتکر، که عکاسوی  یفهوظ یبنددستهوماشا، ووصیف و 

منفعل است. پوزیتیویسم بیمتر به راه میل رفت وا هیو  و با مدد گرفتن از آراء کانوت و 

 یشناسوعلمچموم از دیگور،  یهوامعرفتمعرفت علموی از  شناسانهروشهیوم، با ومیز 

 (.36 -35: 1369از علم عرضه کرد )برت،  یاوازهارسطویی برگرفت و و وصویر 

( March et al., 1991: 5) شودیمنظریه و علم با مماهده آ از  یااگراوجربهاز نظر 

پژوهمگر وأثیری نودارد  مماهدهو در مقام کمف ذهن و محتویات پیمینی آا بر کیفیت 

(. در Weber, 2001: 36نظریه است که باید از واقعیات پیروی کنود ) و به قو  وبر این

، پژوهموگر ابتودا از 2شوندیم، یا وحقیقاوی که ووسط نظریه وحریک «1گیریاام هاییهنظر»

آ ازین  یهنظر ووسعهنکات نظری موجود در ذهن خود آ از کرده و سپس برای اثبات یا 

پژوهموگر بوا « 4فوارغ از ذهون ییگراوجربوه»ه در . در حالی کرودیم 3به سراغ فاز وجربی

آ از کرده و سپس نتایج را، بدوا پیوند آا بوه یوک نظریوه،  هاداده یآورجم،مماهده و 

معتقد است که محقوق بایود  5«شناسانهجامعهقواعد روش »در « دورکهیم». کندیمخفصه 

(. 1964rkheim, Du :15) 7«بووه چیزهووا هایوودهااز »برسوود نووه  6«هایوودهااز چیزهووا بووه »

ومایول دارد  هایودها: به آ از از واقعیات به 8«دموکراسی در آمریکا»، در «ووکویل»همچنین 

 (.Tocqueville, 2004: 15به سوی واقعیات ) هایدهاوا به پ یرش 

است که بر اساس آا مفاهیم ونهوا پوس  9اسقراءپایه اییهنظربه دنبا   نگروجربهانجیل 

(. ابوزار Folger & Turillo, 1999: 751- 752) شوندیمسیط پدیدار ب مماهدهاز یک 

اسوتقراء اسوت و قیواس هویچ نقموی در آا نودارد  پردازییوهنظرکار در این مرحلوه از 

                                                           
1. Middle- range theory 

2. Theory- driven research 

3. Empirical phase 

4. Mindless empiricism 

5. Rules of sociological method 

6. From things to ideas 

7. From ideas to things 

8. Democracy in America 

9. Inductively grounded theory 
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(191: 1980Freese,  ،بر این اساس 37: 1369؛ برت .)1گفت که عمول کموف وواایم 

 پردازییوهنظراین بخوش از  (. ,1951Reichenbach :231) گریزدیم 2از وحلیل منطقی

 .شدهمماهدهممتمل بر دو مرحله است: مماهده و ووصیف واقعیات 

 

 . مشاهده3-1-1

بوه طوور نامحسوسوی »معتقد است که  3«شرلو  هولمز»واقعیات  مماهدهدر رابطه با 

بوه بوافتن  هایوهنظرباید از واباندا آ از کرد وا به بافتن نظریه رسید، به جوای رسویدا از 

ممواهده و  پردازییوهنظراو  در  قاعوده(. بر این اسواس Doyle, 2001: 14« )عیاتواق

 پردازییهنظر وواایمگزینش چیزهای جالب ووجه است. ونها بر مبنای مماهده است که 

کامل یک پدیده را برانگیزد، از واقعیات  مماهدهکرد و در این راستا هر چیزی که بتواند 

شووکا  گونوواگوا، بایوود مورداسووتفاده قوورار بگیوورد علمووی سووخت وووا فوون و هنوور در ا

(Swedberg, 2012: 17; Folger & Turillo, 1999: 751- 755 بر این اسواس در .)

 مماهده نکات زیر دارای اهمیت هستند: مرحله

ی ، بوودوا داشووتن چیووزی بووراووانوودینم. مموواهده فووارغ از نظریووه اسووت: محقووق 1

ک به عبواروی یو (.Swedberg, 2012: 10کند ) یپردازیهنظردر مورد آا،  پردازییهنظر

در  ووواایماسوت کوه  هاآا مماهدهسری واقعیات عینی در عالم واق، وجود دارد که با 

و  هواذهنیتیشپ(. در ایون مرحلوه Freese, 1980: 191کورد ) پردازییوهنظرموردشاا 

 یااگراجربوهوشت. پژوهمگر نخواهد دا مماهدهفردی وأثیری بر کیفیت  هایداورییشپ

: 1392)چوالمرز،  رهاننودیمبا فرض وقدم مماهده بر نظریه علم وجربی را از متافیزیوک 

 (.37: 1369؛ برت، 14

منکر ومایل ذهن به مداخله در مماهده نیستند اموا  یااگراوجربهذهن:  سازییخنث. 2

اسوت کوه  معتقود« ارنست ما ». دانندیمدر مقابل کنتر  و خنثی کردا آا را نیز ممکن 

(. در ایون Psillos, 2005: 389) کننودیمذهنی مماهده را با اختف  مواجوه  هاییهنظر

                                                           
1. Act of discovery 

2. Logical analysis 

3. Sherlock Holmes 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

برخوورداریم کوه در  1هاییذهنیتیشپزمینه دورکهیم بر آا است که ما همه از یک سری 

آا محقق بایود بوا در  جهول  2وضاد با واقعیات اجتماعی است و برای قل، و قم، کردا

هنیتی کوه موقعیوت واقعوی شوبیه بوه آا اسوت وارد وحقیوق شوود خوود از پیمواذ 3کامل

(Durkheim, 1964: 17, 31, 246 دو .)شوودیمم کور در ایون اصول خفصوه  نکته :

 (. ,1953Wittgenstein :66) 4«فکر نکن اما نگاه کن!»

برای دریافوت حوس  5پنهاا در واقعیات موردمماهده: بخش آگاه مماهده هاییهال. 3

 هاییودهاووا  شودیممورد نیاز است و با این هد  در ذهن وارد  7یک پدیده از 6ساختاری

(. اموا در ممواهده بایود Swedberg, 2012: 10با پدیده متناظر شود ) گرمماهدهذهنی 

آا را نیوز  8لمسیرقابول موورد مطالعوه بخوش سویا  و  یودهپدسوطح  مماهدهعفوه بر 

بوه خواطر نیواز بوه  ینویبدرواسوت. ضورورت ا 9ینویبدروابمناسیم که این امر نیازمنود 

(. Swedberg, 2012: 13اطفعات دقیق و خوب، پیش از آ از وئوریزه کردا آا است )

اجتماعی نیازمند مهارت باال و حساسیت  مماهدهمعتقد است که « میلز» است که روینازا

 (.Mills, 1959: 70ویز است )

ند که واقعیات مورد ممواهده، عوفوه بور علمی معتقد هست یااگراواق،در این زمینه، 

نیوز هسوتند.  یریناپ ممواهدهزیرین و  هاییهال، دارای مماهدهقابلیک سطح بیرونی و 

اختففاوی بسیاری وجوود  یااگراوجربهعلمی و  یااگراواق،البته الزم به ذکر است که بین 

 ;Sankey, 2008: 17- 13; Jackson, 2010: 74- 75; Chernoff, 2007: 121دارد )

Wight, 2007: 382.) 

 شوودیممماهده به ذهون متبوادر  واژهنخست از  وهله. ابزارهای مماهده: آنچه در 4

، منواب، و هواروشونها حس بینایی است. اما، بوه نقول از سووئدبرگ، ممواهده طیفوی از 

 :گیردیدربرمابزارهای مختلف را، به قرار زیر، 

                                                           
1. Preconceptions 

2. Eradicate 

3. Complete ignorance 

4. Don't think but look 

5. Conscious part of observation 

6. Structural sense 

7. Phenomena 

8. Fluid and intangible parts 

9. Introspection 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  هطططار  چ

  نهپ اپی سی و 

 1399زمستان  

 
 
 
 

ک ینه سوئدبرگ معتقد است که ومامی حوواس یومماهده: در این زم یهاروشالف. 

بوه کوار  آلییودهاشخص، شامل بینایی، شنوایی، بویایی، چمایی و المسه، باید بوه طوور 

 گرفته شود.

، وفکور و 3، ووهموات2، وخویفت1، رؤیاهاهاکتابب. مناب، مماهده: روزنامه، آرشیوها، 

، محتووای هامکالموه، 7، جوداو  آمواری، حکایوات6، جزئیوات5حضووری مصواحبه، 4وعمق

و ... بوه عنوواا منواب، ممواهده محسووب  شونودیمدور  فاصولهوب، هر آنچه یکوی از 

 .8«هرچیزی ممکن است!». به طور کلی در اینجا اصل بر این است که شوندیم

مطلووب  ممواهدهج. ابزارهای مماهده: در این راستا هر ابزاری کوه بتوانود بوه یوک 

شامل ابزارهایی ماننود دوربوین و  وواندیمفاده قرار گیرد که مورد است وواندیمکمک کند 

 9ظبط صوت باشد. اصوال  مهم شناختن پدیده با روشی نووین اسوت و در ایون راه وصوور

 (.Swedberg, 2012: 11از منطق است ) ورمهمبسیار 

ممواهده سوعی بور آا اسوت ووا سوطو  ظواهری و درونوی  مرحلوهبه طور کلی در 

، هواروشه بوبیرونی، به عنواا واقعیات عینی، با ووسول  هاییهستو  هایدهپدرخدادها، 

ر گیورد و در مورد ممواهده قورا پردازیهنظرمناب، و ابزارهای مختلف ووسط پژوهمگر یا 

 مماهدوی ووصیف شود. یهاگزارهبعد در قالب  مرحله

 

 . توصیف3-1-2

بزرگ و پررنگ کرد و پی بورد در مماهده باید به وفاوت و ومایز پدیده دقت کرد، آا را 

مورد مماهده شایستگی یک نام جدید یا حداقل یوک ووصویف یوا وعریوف  یدهپدکه آیا 

(. بور ایون اسواس، پژوهموگر پوس از Swedberg, 2012: 20جدید را دارد یا نودارد )

خود را بوا  شدهمماهدهبیرونی الزم است وا واقعیات  هاییدهپدو  هایهستدقیق  مماهده

                                                           
1. Dreams 

2. Daydreams 

3. Illusions 

4. Speculations 

5. Interviews 

6. Details 

7. Anecdotes 

8. Anything goes! 

9. Imagination 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

به  یر سازد. به عباروی اطفعاوی که از  انتقا قابلهایی قابل در ، برای خود، و سازوکار

شوده و در نهایوت در  1انتقا  یافته اسوت بایود کدبنودی گرمماهدهکانا  مماهده به ماز 

مماهدوی به ووصیف درآمده و وبلوور بیرونوی بیابود. ایون فراینود چنود  یهاگزارهقالب 

 :شودیمف مرحله دارد که در زیر ووصی

ساسی، بوه ا: در مماهده دو اصل شدهمماهدهواقعیات  یبندطبقه. ومخیص دقیق و 1

 شر  زیر، وجود دارد:

واقعیت، به عنواا  مماهدهناقص و  یردقیق است:  مماهدهالف. عدم مماهده بهتر از 

د بایود کول واقعیوت موور گرمماهدهیعنی  2، باید جام، و مان، باشدپردازییهنظرزیربنای 

مماهده و جزئیات آا و نیز مرزهای آا با واقعیات دیگر را ومخیص داده و بوه درسوتی 

 یووهنظربیهووده بووده و  پردازییوهنظرکول فراینود  صوورتیناکنود، در  یور  یبنودطبقه

 & Folgerخواهود بوود ) کننودگیبینییشپو  کننودگییینوبنیز فاقد قدرت  شدهحاصل

Turillo, 1999: 746, 749معتقدنود کوه  یااگراوجربوهقابل برخی بوا انتقواد بور (. در م

بسویار نواقص  ییهاداده یهبرپاو یا  یاداده گونهیچهعلمی بدوا  هاییمرفتپبسیاری از 

خوود را بوه عنوواا  3شناسوییهااککوپرنیوک  کوهیهنگام، بورای مثوا  انودگرفتهصورت 

وجربی نیز بورای پموتیبانی  ارائه داد حتی اند  شاهد 4«مرکزینزمجهاا »جایگزینی برای 

 (؛Miller, 1996: 5از آا نداشت )

معتقود اسوت کوه آنچوه در « هووگس»: شودهیزهوئورب. اولویت مواد اولیه بور موواد 

 یوهرو(. بر خف  Hughes, 1984: 497است )« دیدا برای خود»مماهده اهمیت دارد 

از شوروع فراینود پیش  شودیممعمو  در روش پژوهش که در آا به دانمجویاا ووصیه 

                                                           
1. Codify 

( و نه مان، آا و منجر به Thick description« )ووصیف پرمایه»مماهده باید شامل مصداق و منجر به . 2

گفتن چیزی جدید  پردازینظریه( باشد. از آنجا که هد  اصلی Thin description« )مایهبیووصیف »

( وا حد ممکن زیاد و متنوع امری حیاوی است. Informationاست ل ا به دست آوردا اطفعات )

( و متایر خطرنا  است اما این امید وجود دارد که این Meagerناچیز ) هایدادهبر مبنای  پردازینظریه

 (.Swedberg, 2012: 11, 13داوری اصف  شود ) ٔ  مرحلهنظریات در 

3. Cosmology 

4. Earth- centered universe 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  هطططار  چ

  نهپ اپی سی و 
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 مطالعوه پردازییهنظرپژوهمی موضوع موردمطالعه بپردازند، در  یمینهپ مطالعهوحقیق به 

بهداشوت ». بر اساس دکتورین شودینمدانممنداا دیگر لزوما  ارزش محسوب  1یهثانوآثار 

 پردازییوهنظر، اگور یوک دانمومند علووم اجتمواعی در فراینود 3«آگوست کُموت» 2«روانی

 شودهنوشتهو  زیواد آثوار ثانویوه مطالعهبماند، باید از  4خفق گرمماهدهکه یک  خواهدیم

 یهوادادهووسط دیگر دانممنداا علوم اجتماعی، در آا موضوع خاص اجتناب کند و بوا 

 (. ,2012Swedberg :11 ,13- 14به دیدگاه خود شکل دهد ) 5خام اولیه

ت ا که بوه ذهنیواست، اما از آنج ورسااآدانممداا دیگر، اگرچه  یهثانواستفاده از آثار 

 شدهحاصل یهنظرو نیز کیفیت  پردازییهنظرکل فرایند  وواندیم دهدیمشکل  پردازیهنظر

داشوته، یوا در  پیمین قرار هاییهنظر حوزهحاصله در دروا  یهنظر روینازرا وعیین کند. 

ن نظریات پیمی نجر به اصف فراور رفته و در بهترین حالت، م هاآاحالتی بهتر، اندکی از 

ستقیم، هور چنود م مماهدهاز  آمدهدستبه  یهاول. در مقابل رجوع مستقیم به مواد شودیم

را  پردازییوهظرندر فرایند  پردازیهنظر خفقه، کاربست قدرت آیدیمبه زحمت به دست 

 کننودگیییننوبحاصله نیز از اصالت، وهور و به وب، قدرت  یهنظردر پی خواهد داشت و 

 گفوت کوه آ واز ووواایمسوتا باالیی برخوردار خواهد بود. در این را کنندگیبینییشپو 

 انقفبوی علوم را مستقیم واقعیات پیمرفت وکاملی و فراور از آا مماهدهاز  پردازییهنظر

موین در پی خواهد داشت، زیرا نظریات اصیل و وهورآمیز از مرزهای نظریات و علوم پی

 شودهیزهوئورر موواد که مبتنوی بو اییهنظر کهیحالدر  شوندیمآا متمایز  فراور رفته و از

انمومنداا دنظریوات آا  محدودهخود را از  وواندینمووسط دانممنداا دیگر باشد هرگز 

که  داردیمر اشعا« جاا مینارد کینز»جدا کند و علم پیمین را دگرگوا کند. در این راستا، 

)جاکوارد و « قودیمی اسوت هاییدهاجدید، بلکه در فرار از  هاییدهاممکل نه در یافتن »

 (.81: 1395جکوبی، 

                                                           
1. Secondary works 

2. Mental hygiene 

3. Auguste Comte 

4. Creative observer 

5. Primary material 
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پهههری    نظریههه 

تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

جدیود را  یودهپدبایود  گرممواهدهواقعیات،  مماهده: پس از 2یگ ارنامو  1. کدبندی2

به دیگوراا کنود. در ایون جهوت، پوس از  انتقا قابلممخص کرده و آا را قابل در  و 

جدیود  واژهبر آا گ اشته شود و پیدا کردا یک  3جدید الزم است وا یک نام یدهپدوعیین 

جدید باشد و آا را بوا هوویتی متفواوت عرضوه کنود دشووار اسوت  یدهپدکه متناسب با 

(Swedberg, 2012: 19- 20 همچنین کمی کردا، به صورت آمار، ابوزار سوودمند و .)

: 1394لتوز، است، این آمارها ووصیفاوی به شکل آمار و ارقوام هسوتند )وا اییانهجوصرفه

 زیر عمل کرد: یهاروشبه  وواایمجدید  یدهپدبرای نامیدا  رویناز(. 6

 متداو  در زندگی روزمره؛ یهانامالف. استفاده از 

ووسوط دورکهوویم یووا  4«آنووومی»، ماننود کوواربرد شوودهفراموش یهووانامب. اسوتفاده از 

 ؛«بوردیو»ووسط  5«هبیتوس»

 ,Swedbergووسوط آروا ) 6«سوسویودیتی» هواژج. خلق یک نام جدید، مانند خلق 

 (؛20 :2012

 جدید؛ یدهپددیگر برای نامیدا  واژهد. خلق یک واژه با ورکیب دو یا چند 

 یوهنظر هواییسماور، ماننود نامیودا 7داسوتااشبهه. استفاده از واژگاا و اصوطفحات 

Folger ) 10«نیمعموای زنودا»و  9«هواجنسنبورد »، 8«جوجه»با اصطفحاوی از قبیل  هایباز

& Turillo, 1999: 754.) 

هویچ اصوطف  از پویش موجوودی وجوود  کوهیزمان دهدیمورجیح « ماکس وبر»ی. 

اسووتفاده کنوود  11در زبوواا سوونتی هوواواژه ورینیفیووصووو  ورینیووکنزدنداشووته باشوود از 

(Weber, 2001: 63.) 

                                                           
1. Codification 

2. Naming 

3. Name 

4. Anomie 

5. Habitus 

6. Sociodicy 

7. Story like terms 

8. Chicken 

9. Battle of the sexes 

1 0. Prisoner's Dilemma 

1 1. Traditional language 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  هطططار  چ

  نهپ اپی سی و 

 1399زمستان  

 
 
 
 

پیچیوده  هیودپداز یوک  1سواده هاییفووصوهنر را در خلوق « ویک»: یسازمفهوم. 3

 شودهمماهده یودهپد(. قاعده این است که پس از نامیودا Weick, 1989: 529) داندیم

« پیورس(. » ,2012Swedberg :17شوود ) یبندصورتمرکزی بر مبنای آا  2یک مفهوم

 ,1998Peirce :) کنودیموعریوف  4«یوک لاوت یوا یوک وصوور 3معنای عقلی»مفهوم را 

وا به طور واضوحی خوود را در  کندیمک پدیده فراهم (. مفهوم این امکاا را برای ی332

معتقود اسوت « کار  همپل(. » ,2012Swedberg :21مجسم کند ) 5کلی مقولهقالب یک 

برای اینکه یک مفهوم به شکل علمی مفید باشد باید خود را معطو  به ونظویم قووانین »

عوه مونعکس را بور موضووعات وحوت مطال هایییکسانیعمومی یا اصو  نظری کند که 

« کنودیم، و فهوم علموی عموومی فوراهم بینوییشپو بنابراین اساسی برای وبیین،  کندیم

(Hempel, 1965: 146 بین نام و مفهوم .)به شر  زیر وجود دارد: ییهاوفاوت 

 شمو  آا فراور از یک نام است؛ یرهدااز نام است و  ورعامالف. مفهوم 

. طلبدیمفهم و در  آا ووجه بیمتری را  روینزااز نام است و  وریانتزاعب. مفهوم 

نیووون  یموهاندارسطو و درپی آا گالیله بوه سووی  یمهاندوالتز معتقد است که هرچه از 

 وجربوهیعنی بیموتر و بیموتر از  -گردیدند ورجسورانهگام برداشته شد، مفاهیم نظری نیز 

از مفواهیمی اسوتفاده  زیپردایوهنظر(. در واقو، در 9: 1394حسی ما دور شودند )والتوز، 

پیونود  7بازنموایی انتزاعوی یهوانظامرا بوه  6انضومامی هواییاتعمل یهوانظامکه  شودیم

 (؛Folger & Turillo, 1999: 748) دهندیم

مصداق  یک نام به مصداق بیرونی یا ذهنی خاصی ارجاع دارد، مفهوم کهیحالج. در 

 خاصی نداشته و امری معنایی است؛

و موووجزور از یووک نووام اسووت  وووریلیوحلعلمووی بووه طووور خوواص د. یووک مفهوووم 

(Swedberg, 2012: 21.) 

                                                           
1. Compact descriptions 

2. Conception 

3. Rational 

4. Conception 

5. General category 

6. Systems of concrete operations 

7. Systems of abstract representation 
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تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

به طور کلی مفهوم امری ذهنی و انتزاعی است که به طور موجزی دارای بار معنوایی 

خاصی متعلق اسوت. وجزیوه و وحلیول  یهنظراست و معموال  به نظام زبانی یا  یاگسترده

اسوت  هواآااز میواا  3رخدادها و کمف الگوها 2یسازممفهونیازمند ابزارهای  1یپردازداده

(Langley, 1999: 692 بر این اساس، یک مفهوم به موا کموک .)ووا از اطنواب  کنودیم

کفم دوری کرده و با گفتن یا نوشتن یک مفهووم خواص معنوای بسویاری را از آا اراده 

 کنیم و همین امر نیز دشواری در  و ومییز آا را در پی دارد.

س مسوتخرج از حووا یهواگزارهمماهدوی شخصویه:  یهاگزارهووصیف در قالب . 4

که قووانین و  آورندیمنام دارند که اساسی را به وجود  «مماهدوی یهاگزاره» گرمماهده

 یهوواگزاره. شوووندیم، از آا اخوو  سووازندیم، کووه مجموعووا  معرفووت علمووی را هاهیوونظر

. بوه (14: 1392)چوالمرز،  شووندیمسویم مماهدوی خود به دو نوع کلیوه و شخصویه وق

به ماوز  مستقیم نوع از واقعیت، در یک زماا و مکاا خاص، مماهدهعباروی، آنچه از راه 

 در نهایوت در شوودیم یگ ارنام، کدبندی و یبندطبقهانتقا  یافته و در آنجا  گرمماهده

. برای یابدیمدیگراا را وجلی بیرونی یافته و قابلیت انتقا  به « شخصیه یهاگزاره»قالب 

 ر  داد.« P»و در مکاا « T»در زماا « Y» یدهپدگفت که  وواایممثا ، 

در نهایت باید گفت که در ووصیف واقعیت باید اصول جامعیوت و مانعیوت رعایوت 

 شدهماهدهمکه واقعیت  یاگونهبه طور دقیق ووصیف شود، به  شدهمماهده یدهپدشود و 

دقیقا  متنواظر  کندیمرا ووصیف  شدهکمفواقعیت  گرمماهدهآا  هیلوسکه به  یاگزارهو 

 باشند.

 

 داوری نهیزم. 3-2

علم را محدود به مماهده و اسوتقراء دانسوته  4فارغ از ذهن هاییتیویستپوزدر حالی که 

، از جمله هایتیویستنوپوزهستند،  ستیزیهنظرکمف ومرکز داشته و به عباروی  ینهزمو بر 

و ونهوا  داننودیمرا  یورممکن  5پیودایش ابوداع نظوری مطالعهکمف یا  ینهزم« کار  پوپر»

                                                           
1. Process data 

2. Conceptualizing 

3. Patterns 

4. Mind-less positivists 

5. Theoretical creativity 
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بنابراین در ایون  (.Popper, 1982: 47- 48) دانندیممکاا برای علم را در مقام داوری 

است کوه بوه مقوام داوری ووجوه بیموتری صوورت  ییگراوجربهنقطه از وحو  و وعدیل 

و بوه وبو،  یپردازهیونظربالقوه، و آزموا آا، در  هینظرگرفته و به نقش فرضیه، به عنواا 

 (.Swedberg, 2012: 4)پیمرفت علم پرداخته شده است 

هنوی شکلی که در آا فرایندهای وفکر به طوور ذ»مقام کمف را به عنواا « ریچنباچ»

فکر با اشخاص شکلی که در آا فرایندهای و»، و مقام داوری را به عنواا «شوندیمانجام 

ومثیلی،  اییوهش(. به Reichenbach, 1938: 6) کندیموعریف « ه شده استدیگر مراود

اوری د ینوهزمکمف شما باید قاوول را کموف کنیود  ینهزمگفت در حالی که در  وواایم

. بوه (Swedberg, 2012: 6را در دادگواه ثابوت کنیود ) واامرافعوهجایی است که بایود 

عیوات و واق ممواهدهصرفا  به  گرپژوهش، پیمامطالعه مرحلهکمف، یا  مرحلهعباروی در 

و بنوابراین نقوش  پردازدیم هاآااطفعات و کدبندی و ووصیف  یبندطبقهو  یآورجم،

باید بتوانود از  گرپژوهشداوری  ینهزمدر  کهیحال، در کندیمیک عکاس منفعل را بازی 

کوه   در صوورویخود در در آزمایمگاه و در پیمگاه واقعیوت دفواع کنود و طبیعتوا  یهنظر

بود  نظریه خود واب مقاومت در برابر واقعیت را نداشته باشد محکوم به شکست خواهد

(Folger & Turillo, 1999: 753:الزامات این مرحله به قرار زیر است .) 

: در ایون زمینوه قابول پردازییهنظرآ از فاز دوم  نقطه، به عنواا سازییهفرض. لزوم 1

بوالقوه،  اییوهنظر، بوه عنوواا سوازییهفرضآ واز علوم را  هاستیتیوینوپوزذکر است که 

 ؛دانندیم

ت، بلکوه در بوه واقعیوات وجربوی نیسو ووجهییببه معنای  سازییهفرض. ووجه به 2

ست. به عباروی نظریه واقعیات بیرونی ا آزمایییراستاینجا نیز مف  و سنگ محک برای 

ت در فراینود ثانیوا ، در رویوارویی بوا واقعیو باشود و یرپ آزموااو   درجهنظریه باید در 

 (؛Swedberg, 2012: 4آزموا سربلند بیروا بیاید )

، منطوق 2بوه کوار انوداختن دقوت و 1قدرت خفقه و ظرفیوت اسوتنتاج. لزوم داشتن 3

 ,1989Weick :516- ) پردازییووهنظردر فراینود ، 3، در بیونش2وصووور، 1، برهواا3علموی

                                                           
1. Capacity for abduction 

2. Rigor 

3. Scientific logic and rigor 
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تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

531; Lucker, 2008; Swedberg, 2012: 6, 8 .) پردازیهنظربه عباروی در این مرحله 

اسوت. در ایون مرحلوه اسوت کوه داشوتن  دستیرهچنه یک عکاس منفعل، بلکه نقاشی 

 اداموهدر  کننودهیینوعنقمی  گرپژوهش عفقهخفقیت، استعداد، دقت، حساسیت و حتی 

 اداموهرا از  پردازیوهرنظ هوایژگیوداشته و در مقابل عدم وجود ایون  پردازییهنظرروند 

 ؛کماندیمرا به انحرا   پردازییهنظربازداشته و یا فرایند  پردازییهنظرفرایند 

، بوا ووسول بوه قودرت خفقوه: در ایون نقطوه از 4. لزوم کاربست مفروضات نظری4

و بور ایون اسواس  رسودیمنقش قودرت خفقوه بوه بواالورین حود خوود  پردازییهنظر

 کننودگییینوبر  یا استنتاج یک سری مفروضات نظوری چگوونگی باید با ط پردازیهنظر

 پردازاایوهنظرمعتقد است هنگوامی کوه « ویک»یک قانوا را ممخص کند. در این راستا 

 کننودیمرا طراحوی، هودایت و وفسویر  5«وجوارب فرضوی»، در واقو، سازندیمنظریه را 

(Weick, 1989: 519؛) 

، نسوبت پردازییوهنظراوری، به عنواا فاز او  د ینهزمگفت که  وواایمبر این اساس 

را وموکیل  پردازییهنظرپیمامطالعه، بخش اصلی فرایند  مرحلهکمف، به عنواا  ینهزمبه 

وجربی بلکوه دارای  یهادادهمنفعل  گردآورندهنه  پردازیهنظر، زیرا در این مرحله دهدیم

نهوایی مولثر  یهنظرالت و وهور است و این امر در اص پردازییهنظرنقمی فعا  در فرایند 

نهایی،  هینظراین روند، وا رسیدا به  یهاحلقهاست. در ادامه به ووصیف وسلسل منطقی 

 .شودیمپرداخته 

 

 . تبیین3-2-1

وجربی کامل از پدیده ونها به  یهنظریا مد  کردا یک  یبندصورتو  پردازییهنظرفرایند 

کاموول  چرخووهاسووت. بووه عبوواروی  یرپوو امکاا 7و اقتصووادی 6یووک وبیووین دقیووق یلهوسوو

                                                                                                                               
1. Proof 

2. Imagination 

3. Intuition 

4. Theoretical assumptions 

5. Imaginary experiments 

6. Stringent 

7. Economical 
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را  پردازییوهنظرنهوایی فراینود  نقطهکه  رسدیماز مماهده آ از و به وبیین  پردازییهنظر

 (.Swedberg, 2012: 17, 25; Freese, 1980: 191) دهدیمومکیل 

چیز  وبیین به معنای پاسخ دادا به چرایی ر  دادا یک پدیده یا ومریح جزییات یک

. بر اساس این وعریوف، در فراینود (Hunkins & Ornstein, 1988- 1989: 81است )

 وبیین دو وجه دارد: پردازییهنظر

. وبیین وفشوی اسوت بورای ووضویح علیوت: پوس از کموف و ووصویف واقعیوت 1

صور ، در  در ورای ووصویف پردازیوهنظرممواهدوی،  یهاگزارهموردمماهده، در قالب 

وبیین وفشی بورای  رویناز. آیدیبرممورد مماهده  دهیپدصدد پاسخ به چرایی رخداد یا 

 یوودهپدمووورد مموواهده، بووه عنووواا متایوور وابسووته، و علووت  یوودهپدبووین  رابطووهووضوویح 

 شوودیمموردمماهده، به عنواا متایر مستقل است که در قالب یک فرضویه سواماا داده 

(Freese, 1980: 191- 195؛) 

از ووصیف  پردازیهنظره: در این معنا از وبیین، . وبیین به معنای ومریح جزئیات پدید2

مورد مماهده فراور رفته و به عمق و باطن پدیده و جزئیوات  یدهپدصر  ظاهر و سطح 

. وبیین در این معنا در ووضویح سوازوکار و کیفیوت فراینودی کوه متایور یابدیمآا دست 

معنا ونها با ووضیح ایون  کاربرد دارد. در این شودیممستقل طی آا به متایر وابسته منجر 

 یبندصوورت، است که نظریه 1فرایند بینابینی، به صورت وبیین وسلسل منطقی مفروضات

 (.Langley, 1999: 692) شودیم

د  فرضیه، آزموا و قانوا و وجوه دوم آا در قالوب مو مرحلهوجه او  وبیین در سه 

 .مپردازییم هاآااست که در زیر به ووضیح  کاربستقابلنظری 

آ واز فواز دوم  نقطوهاشواره شود فرضویه بوه عنوواا  وریشپکه  گونههماا الف( فرضیه:

آ واز  نقطوهچووا پووپر  یوانیگرانواثباتمحسوب شده و فراور طبوق نظور  پردازییهنظر

 یوهپا». بر این اساس، سوئدبرگ معتقود اسوت کوه شودیمو علم محسوب  پردازییهنظر

 یلهوسوبوه  1شودهپالودهو  3شودهاثباتخوالص  2یهفرضوواقعی دانش موا نمودی پیچیوده از 

 (.Swedberg, 2012: 1« )استقراء است

                                                           
1. Assumptions 

2. Hypothesis 

3. Confirmed 
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اسوت.  هادهیوپداز  یامجموعوهاست که به دنبا  وبیین یک پدیده یا  یاهینظرفرضیه 

در واق، فرضیه چیزی است که هنوز اثبات نمده وا بتواا آا را نظریوه نامیود اموا فورض 

بالقوه  هینظرگفت فرضیه  وواایمت است. بر این اساس بر این است که درس گرپژوهش

است، یعنی در صورت اثبوات شودا ظرفیوت وبودیل شودا بوه نظریوه را در خوود دارد 

(http://www.differencebetween.com.) 

وجود یک رابطه بین نظریه و واقعیات، مطابق منطق علمی، ضروری  یپردازهیظرندر 

ممکون شوده اسوت.  2یرپو آزموافرضویات است و در علوم اجتماعی این امر با وأکید بر 

کوه نتوانود در قالوب  اییودها، در خلق یک پیوند ونگاونگ بین نظریه و واقعیات روینازا

در رابطوه بوا  (.Swedberg, 2012: 4علمی اسوت )ومکل یابد  یر یرپ آزموافرضیات 

 ذکر نکات زیر ضروری است: یپردازهیفرض

یون ا، بوه عنوواا متایور وابسوته، بوا آنچوه موردمماهدهبین واقعیت  رابطه. فرضیه 1

. متایرها کندیمواقعیت را ایجاد یا ایجاب کرده، به عنواا متایر مستقل، را درست فرض 

(. ایون 3: 1394متفاووی به خود بگیرنود )والتوز،  یهاارزش نندووایممفاهیمی هستند که 

 مختلفی دارد: یهاحالترابطه 

ر یک سویه به معنای این اسوت کوه یوک متایو رابطهیکسویه و دوسویه:  رابطهالف. 

یک از  دوسویه نیز به معنای این است که هر رابطهعلت متایر دیگر است و نه بالعکس. 

 یر متقابل دارند؛دو متایر بر یکدیگر وأث

اسوطه وبین دو متایور بودوا  رابطهمستقیم  رابطهمستقیم و  یرمستقیم: در  رابطهب. 

انجی یوا یک متایر واسطه، می واسطه یرمستقیم یک متایر به  رابطهدر  کهیحالاست، در 

ر روابوط درس روش و پژوهش د جزوه)افتخاری،  گ اردیمبر متایر دیگر اثر  گرمداخله

 (؛98 -97: لالملنیب

مثبت به این معنا است که با افزایش یوا کواهش متایور  رابطهمثبت و منفی:  رابطهج. 

و یا در حالت همبسوتگی بوا  ابدییممستقل، متایر وابسته نیز به ورویب افزایش یا کاهش 

منفوی بوا  رابطه. در مقابل در ابدییمافزایش یا کاهش یکی دیگری نیز افزایش یا کاهش 

                                                                                                                               
1. Refined 

2. Testable hypothesis 

http://www.differencebetween.com/difference-between-hypothesis-and-vs-assumption/
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و یوا در حالوت  ابودییمکاهش متایر مستقل، متایر وابسته کاهش یوا افوزایش  افزایش یا

 همبستگی، با افزایش یا کاهش یکی، دیگری کاهش یا افزایش یابد.

 بین متایرهای موجود در فرضیه باید روشن و قابل در  باشد؛ رابطه. 2

ای موجوود یرهوبین متا رابطهباشد، یعنی باید بتواا وجود  ریپ آزموا. فرضیه باید 3

 در فرضیه را در معرض آزموا گ اشت؛

وأییود  1، باید بتواند در رویارویی با واقعیوت بیرونوییریپ آزموا. فرضیه، عفوه بر 4

وارد فراینود  وواننودیممتفواوت  مرحلوهدر دو  2هوادادهگفت  وواایمبر این اساس شود. 

 مرحلوهو در  شوودیمآ از  اهدادهاو  فرایند پژوهش با کاوش  مرحلهپژوهش شوند: در 

آا را بوا داده و  5یمنودنظامو بوه طوور  4( را ورویب دادیشهامعاد )یا  3اییهفرضبعد باید 

 (.Swedberg, 2012: 7کرد ) روروبهواقعیت 

سوخت  یشناسوانساا عرصوهعلوم وحصولی در  فلسوفه: ییگراتجربهه یزیستهینظر

چ عنصر مخفی، و یا نظری، را در هیچ علموی وا هی کوشدیمبوده و  گراعلتو  6بینیرواب

، نه به معنی نظریات بالقوه یا فرضیات وأییدناشده، بلکه به معنی قضایای هایهنظر نپ یرد.

. اندبودهمهمانی ناخوانده و بدقدم  یااگراوجربهحاوی وصورات نامحسوس همواره برای 

نوه  کنودیم)استقراء محسوسات را وارسوی  آیندیمنه با استقراء فراهم  هایهنظرزیرا این 

و نه پیوند وحلیلماا با وجربه سوهل و  رسندیمرا( و نه با استقراء به اثبات  هانامحسوس

وا آا وصوورات نامحسووس را بوه وصوورات  کنندیمآساا است. به همین سبب کوشش 

، پودر «موا »محسوسه بد  کنند و از مزاحمتماا خفصی یابند. در این جهوت بوود کوه 

 هواآاایماا نیاورد، چرا کوه  هااوم( به وجود 1916متصلب پوزیتیویسم، وا آخر عمرش )

واکنوا خوودت اوموی را » پرسیدیماز وی  گفتیمرا ندیده بود و هر کس سخن از اوم 

 (.43، 39: 1369)برت، « ؟!اییدهد

                                                           
1. Confront with fact 

2. Data 

3. Hypotheses 

4. Formulate 

5. Systematically 

6. Externalist 
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تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

هده، در ممواآ واز نظریوه و علوم از ، با وجود اعتقواد بوه یااگراوجربهبر این اساس 

 ماهده نیسوت. البته این امر به معنای وقدم نظریه بر مکنندیمصورت لزوم از نظریه آ از 

 هیونظراسوت. بور ایون اسواس، هویچ  ییگراوجربوه یزیسوتهینظرو برعکس در راسوتای 

 هاآامورد قبو   یاهینظر کهنیاپ یرفته نمده و برای  اایگراوجربهووسط  یانمدهآزموده

را  دفواع از خوود بوده و ثانیا ، در رویارویی بوا واقعیوت ووواا ریپ آزمواد اوال ، باشد بای

 داشته باشد.

تخراج اصولی از آا اسو هیفرضو، در جهت آزمایش یک نظریه، ابتدا یک اایگراوجربه

ر . در نهایوت، دکنندیم روروبهو آا را با واقعیت  گ ارندیمآزموا  بووهکرده و آا را به 

یرش موقتی پ  ، یا مورداایگراوجربهرضیه اثبات یا وأیید شود، موردپ یرش صوروی که ف

. در شودیماشته و در مقابل در صورت رد یا ابطا  آا کنار گ  ردیگیم، قرار اایگراابطا 

رد قبوو  از فراینود آزمووا سوربلند بیوروا آیود، موو کوهنیابودوا  یاهینظرنتیجه، هیچ 

 :داندیمزم المینه والتز برای آزمودا یک نظریه موارد را نیست. در این ز اایگراوجربه

 ؛ردیگیمآزموا قرار  که مورد یاهینظر. بیاا 1

 از آا؛ هاهیفرض. استنتاج 2

 ؛هاهیفرضوجربی و مماهدوی قرار دادا  یهاآزموا. در معرض 3

 شودهردهبدو و سه، یافتن وعاریف اصطفحات به کار  یهاگام. در راستای برداشتن 4

 موردآزموا؛ هینظردر 

 ؛1. ح   یا کنتر  متایرهای مزاحم5

 . طراحی وعدادی آزموا متفاوت و دشوار؛6

، شودیم. اگر یک آزموا وأیید نمود، طر  کردا این پرسش که آیا نظریه کامف  رد 7

ادعاهای وبیینوی خوود  گسترهنیازمند است، یا نیازمند کاستن از  2به اصف  یا وقریر جدید

 (.21 -20: 1394ت )والتز، اس

را عملیاوی کورد،  هاآاآزموا فرضیه باید متایرها را ممخص کرد،  مرحلهدر ب( آزموا: 

 ,Folger & Turilloکرد ) یپوشچمم 3مابقی را ثابت نگه داشت و از چیزهای خارجی

                                                           
1. Perturbing variables 

2. Restatement 

3. Extraneous 
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ار ، بعد از جنگ جهانی دوم با آثویریپ ابطا (. ومرکز زیاد بر وأییدپ یری و 753 :1999

برجسوته شود. مروووا بوه نظریوه از منظور  1960و  1950 یهادهوهدر « رابرت مروووا»

 یوهنظر»اصوطف  »اسوت:  گونوهینبدو وعریوف او از نظریوه  نگریسوتیم 1یریپ آزموا

 هواییگانگیاشواره دارد کوه  3منطقوی از قضوایایی یوسوتهپهمبه مجموعوهبوه  2«اجتماعی

 یرپو آزموابایود از راه فرضویات  هوایگانگیو ایون  «از آا اشتقاق شود وواندیم 4وجربی

 (. ,1967Merton :39 ,66 ,70وأسیس شود ) 5وجربی

ر دآزموایش گو ارد و  بوووهبایود آا را بوه  گورپژوهشپس از ورویب دادا فرضویه، 

بوه  ووانودیمادعای فرضیه اثبات یا وأیید شود به قانوا وبدیل شوده و سوپس  کهیصورو

یر باید مدنظر اجتماعی، نکات ز پردازییهنظردر آزموا فرضیه، در  صورت نظریه درآید.

 قرار گیرد:

ط امکوواا آزموووا فرضوویه در یووک محووی الملوولینب. در علوووم اجتموواعی و روابووط 1

در  خوود را یهفرضوآزمایمگاهی، همانند علوم طبیعی، وجود نودارد. لو ا دانمومند بایود 

قائول بوه دو  ووواایمدهد. بر این اسواس  محیط اجتماع و یا در واریخ مورد آزموا قرار

 ، به شر  زیر شد:المللینبروش آزموا در علوم اجتماعی و روابط 

الف. آزموا فرضیه در محیط اجتمواع: در ایون روش دانمومند اجتمواعی متایرهوای 

 دیگریکبر  هاآای میزاا اثرگ ار وسیلهینبدو  دهدیماجتماع واییر  عرصهفرضیه را در 

 ؛کندیمرا ثبت 

دیوده پاز وقوع یک رخوداد یوا  کهیصوروب. آزموا فرضیه در آزمایمگاه واریخ: در 

 گورپژوهشزمانی گ شته باشد و امکاا دسترسوی مسوتقیم بوه آا وجوود نداشوته باشود 

رده را مطالعه کو دیگریکبا رجوع به واریخ میزاا وأثیر واییر متایرهای فرضیه بر  وواندیم

ه در همچنین امکاا ورکیب این دو روش، به صوورت آزمووا فرضویرا ثبت کند.  هاآاو 

 اجتماع، در طو  زماا وجود دارد؛

                                                           
1. Testability 

2. Sociological theory 

3. Propositions 

4. Empirical uniformities 

5. Empirically testable hypotheses 
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تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

. در آزموا فرضیه، استقراء یک اصل اساسی است، به این معنی که فرضیه بایود در 2

موارد متعدد و در شرایط متنوع موردآزموا قرار گرفته و در هر بار وأیید شوود و نواق  

د، وووووووا بووووووه قووووووانوا وبوووووودیل شووووووود آا وجووووووود نداشووووووته باشوووووو

(http://www.differencebetween.com؛21 -20: 1394والتز،  ؛) 

یری متایرهای موزاحم جلووگ مداخله. در آزموا فرضیه باید محیط کنتر  شده و از 3

 (؛Folger & Turillo, 1999: 753ه و آا را ح   یا خنثی نمود )کرد

ر بوه هودایت ، به صوروی دسوتوری، منجووواندیمدر آزموا فرضیه  یعلتوک. نگاه 4

ونوگ نگواه  در راستایی خاص شود. ل ا در جهت رهایی از سوورا  پردازییهنظرفرایند 

ر داصولی  یهفرضوآزمووا  رقیب را نیوز در هنگوام هاییهفرضوک علیتی باید یک سری 

 دستور کار قرار داده و مورد آزموا قرار داد؛

ووسوعه ندهنود برچسوب  1«وأیید»را با  بخمییترضا رابطه. در نهایت مطالعاوی که 5

) ,Blalock) شووندیمو کهنوه رانوده  3خورده و یا به طر  چیزهای پیمواعلمی 2شفاهی

1969. 

که نظریه بتواند فرایند آزموا را با سربلندی ، در صوروی ال کرفوقبا عنایت به موارد 

معیوار در ابتودا  یااگراوجربوهطی کنود بوه قوانوا وبودیل خواهود شود. در ایون زمینوه، 

( را بوورای ومییووز علووم از 6خفیووف یریپوو اثبات) 5«وأییدپوو یری»و سووپس  4«یریپوو اثبات»

از قضوایای کلوی  یامجموعوهعلم را  اایگراوجربه یرعلم ووصیه نمودند. بر این اساس، 

 (.38: 1369)برت،  شمارندیمیا وأییدشده  شدهثابت

، کوه هواقانوابورای  نویسوییشپ، نمودهاثباتفرضیات، بوه عنوواا قضوایای پ( قانوا: 

علم با عبور از فرضویات بوه  شیوهینبد. شوندیمفرضیات سرافرازشده هستند، محسوب 

(. برای رسیدا 38: 1369)برت،  کندیم  یقین بد هاییآبادظن را به  هاییرانهوقوانین 

ذهون  کردعمول ینوورمهماز فرضیه به قانوا، باید از استقراء استفاده کرد و در این زمینه 

                                                           
1. Verification 

2. Verbal 

3. Pre- scientific 

4. Verifiability 

5. Confirm ability 

6. Weak verifiability 

http://www.differencebetween.com/difference-between-hypothesis-and-vs-assumption/
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 ,1957Peirce :211 ;) شوودیمنامیوده « 2یوهپاداده بخموییتعموم»است کوه  1«وعمیم»

Langely, 1999: 708 ،یده و بوه از صواری بوه کبوری رسو گرپژوهش(. بر این اساس

 :گیردیم. این امر به روش زیر صورت رسدیموعمیم به قانوا  یلهوس

1« .1X» ،«2X» ،«3X»،  ...«100X»  منجر به وقوع«Y» صاری(؛ شد( 

 )کبری(. شودیم« Y»منجر به « X». پس 2

، شومو جهاامطابق این فرمو ، کبرای بحث یک قانوا است. قانوا اموری مسولم و 

زد  بینوییشپدست بوه وبیوین و  وواایمامکانی است که بر اساس آا یعنی فرازمانی و فر

(Freese, 1980: 191, 193 البته در یک قانوا ممکن است شرط زمواا و مکواا نیوز .)

کلیه بوه نووع  یهاگزارهذکر شود. « کلیه یهاگزاره»در قالب  وواندیمذکر شده باشد، که 

(. والتز معتقد است کوه 15: 1392)چالمرز، اشاره دارد  هامکااو  هازماا همهخاصی در 

باشود ایون قوانوا  واییریبمتایرها  رابطه. اگر کنندیممیاا متایرها را معلوم  رابطهقوانین 

قووانوا »نباشوود ایوون  واییووریبمطلووق اسووت و اگوور ایوون رابطووه بسوویار پایوودار باشوود امووا 

با احتموا  « B» گاهآادهد، ر  « A»: اگر شودیمبیاا  گونهینبداست که  3«یانهگرااحتما 

«X » ،یک فرضیه به قانوا وبدیل شوود بایود  کهینا(. برای 3: 1394ر  خواهد داد )والتز

 دارای شرایط زیر باشد:

 . باید در موارد بسیاری آزمایش شده و وأیید شود؛1

 . باید در شرایط متنوع مورد آزموا قرار گرفته و وأیید شود؛2

المرز، وجوود داشوته باشود )چو شمو جهااناق  آا قانوا  مماهدوی گزاره. نباید 3

1392 :16- 17.) 

و با وجود قودرت وبیوین و  پردازدیمیک قانوا ونها به چیستی یا چرایی یک هستی 

را  شوودیمکنندگی سازوکاری را که طی آا یک متایر منجور بوه متایور دیگور  بینییشپ

و سوازوکار « چگوونگی»  پیوندها یا حصو« چرایی»ووضیح دهد. برای ووضیح  وواندینم

متایرهای موجود در قانوا باید به نظریه متوسل شد که این چگونگی به خوبی در  رابطه

                                                           
1. Generalizing 

2. Data-driven generalization 

3. Probablistic laws 
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تجربههد یر رب بهه  

  لمللبین

قووانین  کوهیحالقابل ووجه این اسوت کوه در  نکتهقابل وبیین است.  1«مد  نظری»قالب 

 (.12 -9: 1394)والتز  شوندیمساخته  هایهنظر، شوندیمکمف 

از هستی مورد مطالعه، که در  شدهکوچکمد  عبارت است از وصویری  ت( مد  نظری:

 هامود . شودیمو کیفیت این اروباط ممخص  هاآامنطقی زنجیروار  رابطهآا متایرها و 

 هامود « بلک». به قو  کنندیم را بازسازی دهندیمچیزهایی که به یک روش خاص ر  

(.  ,1962Black :237هنی فورد[ هسوتند )]یعنی مربوط به خفقیت ذ 2ابزارهای قضاووی

اکتموا  یوا  مرحلوهدر  وواننودیمدر انواع خاصی از وبیین ضوروری هسوتند کوه  هامد 

ادراکوی هسوتند  هامد . چوا شوندیمونظیم  3به زباا ریاضی هاآاداوری باشند و ا لب 

 (.Swedberg, 2012: 28اکتما  ) مرحلهوا در  شوندیمداوری ودبیر  مرحلهبیمتر در 

از آنجا که نظریه در صدد وبیین یک هسوتی یوا بخموی از عوالم هسوتی اسوت، لو ا 

. بوه کندیماست که آا پدیده را وبیین  اییهنظرگفت که مد  نظری وصویری از  وواایم

به وصویر کمیدا نظریه باشویم  هاییوهشعباروی در مدلیزه کردا یک نظریه باید به دنبا  

: 1394کمیدا واقعیاوی که نظریوه بوا آا سور و کوار دارد )والتوز،  به وصویر هاییوهشنه 

 هاییوهنظروموایز قائول شوده اسوت.  5«فرایند یهنظر»و  4«واریانس یهنظر»بین « مور(. »11

ارائوه  هایییینوب، در قالب اروباط بین متایرهای مستقل و وابسته، هایدهپدواریانس برای 

فراینود وسلسول  هاییوهنظر(. کندیمبیمتری وولید  «Z»بیمتر « Y»بیمتر و « X)» دهدیم

« B»و سوپس « A»)انجوام دادا  کنودیمرا وبیوین  انجامدیمکه به یک خروجی  6حوادثی

 ووسوعه(. بنابراین فهوم الگوهوا در حووادل کلیود C( )»Mohr, 1982»برای رسیدا به 

 (.Langley, 1999: 692فرایند است ) یهنظر

منطقی متایرهای موجوود در نظریوه و  رابطهکیفیت  وواایمدر قالب یک مد  نظری 

 یاگونوهرا، بوه  شوودیمسازوکار و مسیری را که طوی آا هسوتی موورد مطالعوه وبیوین 

زد و میوزاا اعتبوار ایون  بینییشپ، به وصویر کمید و بر این اساس دست به یانهجوصرفه

                                                           
1. Theoretical model 

2. Speculative instruments 

3. Mathematical language 

4. Variance theory 

5. Process theory 

6. Sequence of events 
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فوولگر و »در ایون راسوتا  میانی نظریه ممخص کورد. یهاحلقهرا، با عنایت به  بینییشپ

 & Folgerاسوت ) منودارزشهوزار واژه  انودازهمعتقدند کوه یوک وصوویر بوه « ووریلو

Turillo, 1999: 753 نظری بایود بوه نکوات زیور ووجوه  یسازمد (. بر این اساس در

 داشت:

یوت است نظریه و مود  نظوری از واقع وریکنزد. در حالی که ووصیف به واقعیت 1

ووصیف، به ر وم  آا است. بر این اساس است که کنندگییینوب الزمهین و ا شودیمدور 

ت نزدیکی به واقعیت از قدرت وبیین برخوردار نیست و در مقابول مود  نظوری از قودر

فی اسوت و مود  واقعیوت ووصوی گریاانماباالیی برخوردار است. ل ا مد   کنندگییینوب

 (؛12 -11: 1394نظری وبیینی است )والتز، 

نظوری بایود  یسوازمد ، لو ا در کنودیمآنجا که نظریه هستی خاصی را وبیین  . از2

نطقوی م رابطوهوصور و وبیین نظریه از کل آا هستی، به طور جام، و موان،، اجوزاء آا و 

 (؛Singer, 1961: 78متایرهای مختلف را به وصویر کمید )

لموی بویش از و منطوق ع 1قودرت خفقوه، بصویرت پردازییهنظر. در این مرحله از 3

 :Swedberg, 2012: 6; Langley, 1999منمأ اثور اسوت ) پردازییهنظردیگر مراحل 

میانی نظریوه، و  هاییهالووضیح  الزمهعلمی  یریگسخت(. استعداد، عفقه، دقت و 708

و  2در نتیجه فراور رفتن از قانوا و رسیدا به نظریه است. وا زمانی که یک شهود زیرکانوه

موضوع، جرقه نزند نظریه ساخته نخواهد شد. لو ا  یدهسازماادر رابطه با  خفقانه، یدها

-14: 1394)والتز،  شوندیموبیین  هایدهپد، رخدادها« دهندهسازماااصل »به مح  فهم 

 (؛15

منطقوی بوین  رابطوهوعیین مفروضوات میوانی و  الزمه. قدرت خفقه و دقت علمی 4

نظریوه اسوت. بوه قوو  بلوک در  بینییشپوبیین و میزاا دقت  کنندهیینوعاست که  هاآا

باید، همانند یک ازدواج، موضوعات نامتجانس را به هوم پیونود داد و روابوط  یسازمد 

و نه  لط،  انددرست(. البته این مفروضات نه Black, 1962: 237جدید را آشکار کرد )

                                                           
1. Insight 

2. Brilliant intuition 
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  لمللبین

 گیرنودیمرا بوه کوار  هواآاکوه  هایییوهنظرنظری ووجیه خود را در موفقیت  یهاانگاره

 (؛15، 9: 1394)والتز،  یابندیم

رواقعوی ووصیفی، عناصری  ی یهاگزارهنظری، بر خف   یهاگزاره. مفروضات یا 5

، بوه عنوواا کنموگرانی هواملتهستند، مانند مفوروض گورفتن منفعوت ملوی و وعریوف 

، یوا پموتیباا یوهنظریکپارچه. ارزش و قابل قبو  بودا یا نبودا مفروضات به سودمندی 

ت که این مفروضا اییعلمتار نظریه، و میزاا اعتبار ساخ کنندگیبینییشپقدرت وبیین و 

ین مفروضوات از روی (. بنوابرا17 -16: 1394بخمی از آا هستند بسوتگی دارد )والتوز، 

بایود از د   شودهگرفته، بلکوه مفروضوات بوه کوار شووندینمهوس و دلبخواهانه ایجاد 

 د شده و معتبر بیروا بیایند؛وأیی هاییهنظر

یا اقتصادی بودا مد   ییجوصرفه. در وعیین مفروضات میانی یک نظریه باید اصل 6

بووده و بوا  1(. یعنی یوک مود  نظوری بایود سواده ,2012Swedberg :28رعایت شود )

را داشوته باشود.  بینییشپحداقل مفروضات و عناصر و متایرها بیمترین قدرت وبیین و 

 (؛Langley, 1999: 695پژوهش خوب بیمتر شبیه به شعر است وا رماا ) در واق،

، هوایشگرا بازارآشفتهوفش برای یافتن گرایش محوری در  2«یسازساده». هد  از 7

اصوو  دیگور، و ووفش بورای یوافتن عوامول  ینویآفرنقش، با وجود 3گزینش اصل راهبر

 (؛16: 1394ت )والتز، وجود دارند اس شمارییباساسی در جایی که عوامل 

نظوری بوه معنوای  یسوازمد قدرت خفقوه و اسوتعداد فوردی در  کنندگییینوع. 8

محور  قودرت خفقوه و  ووانودیمانتزاعی بودا آا نیست. در واقو،، پوژوهش وجربوی 

(. به عفوه، مد  نظری باید، همانند خود نظریوه، Langley, 1999: 708بصیرت است )

از آا باشد. به قوو   شدهکوچکمورد مطالعه و در واق، وصویری متناظر با واقعیت عینی 

بور روی  ووانودیم پردازییوهنظرراهی است کوه  یندهنما 4وجارب فکری»فولگر و ووریلو 

(.  ,1999Folger & Turillo :742« )پول بزنود 6و واقعیوت انضومامی 5شکا  بین انتزاع

                                                           
1. Simple 

2. Simplification 

3. Propelling principle 

4. Thought experiments 

5. Abstract 

6. Concrete 
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سوتی عینوی کوابرد دارد نوه درسوت ه 1در این میاا قدرت خفقه در کموف و بازسوازی

 (. ,1961Singer :79- 80آا ) 2برساختن

دارای دقوت در  هینظراستخراج یک  نیازیشپبه عنواا  وواندیمدر نتیجه، مد  نظری 

نهوایی نیوز  یوهرنظاز د  خوود  وواندیمعمل کند. همچنین مد  نظری  بینییشپوبیین و 

ظریوه ظری در عین حا  که مقدم بور ناستخراج شده و آا را به وصویر بکمد. ل ا مد  ن

 مسبوق بر آا نیز باشد. وواندیماست 

 

 . نظریه3-3

 4، به عنواا شروع کوردا از آبسوتن3، در اصطف  سقراطیوواندیم پردازییهنظرکل فرایند 

 پردازییوهنظر(. آبستن شودا Swedberg, 2012: 31شدا وا متولد شدا ومریح شود )

و جنین طی یک فرایند و در مراحل مختلف رشود کورده  شودیموجربی از مماهده آ از 

 شوودیم، منتهوی پردازییوهنظرو در نهایت به یوک نظریوه، بوه عنوواا محصوو  نهوایی 

(Langley, 1999: 691- 710 اصوالت، وهوور و بودی، بوودا و نیوز قودرت وبیوین و .)

 پردازییوهنظریند این نظریه نیز بستگی به دقت در مماهده و کیفیت فرا کنندگیبینییشپ

 دارد.

اشواره دارد کوه بوه طوور  5از قضوایایی یامجموعهدر علوم طبیعی اصطف  نظریه به 

 -Hunkins & Ornstein, 1988وجربوی اشوتقاق شوده اسوت ) هاییافتوهاستقرایی از 

در نگواه  اییوهشاصوال  شکلی از بصیرت، »نظریه را « بوهم»مقابل  نقطه(. در 79 :1989

 دهودیمموا را شوکل  ممواهده یجوهنتجهاا  مماهدهکه هنگام  کندیمعریف و« به جهاا

(Bohm, 1983: 4-5 والتز معتقد است که نظریه .)نیسوت،  یوندهاپرخدادها و  مجموعه

واقعیات ساخته شود  یسازسادهاست. بر این اساس نظریه باید از طریق  هاآابلکه وبیین 

دخیل و روابط علی و مبتنی بر وابستگی متقابول  از عناصر اساسی یبردارپردهوا منجر به 

)وبیین وئوریک(  هاآا کنندهییوباز دو یا چند قانوا و نیز  یامجموعهشود. والتز نظریه را 

                                                           
1. Reconstruct 

2.Construct 

3. Socratic terms 

4. Pregnant 

5. Propositions 



71 

 

 

 

 

پهههری    نظریههه 
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وفشوی بورای وموخیص و وصوویر »(. به طور کلی نظریوه 15، 10: 1394)والتز،  داندیم

بوه آا و بور  یبخمنظمو کردا عالم هستی، یک هستی خاص و یا بخمی از آا، ورویب 

برای یوک نظریوه  وواایمبر این اساس «. در آا حوزه است بینییشپاین اساس وبیین و 

 زیر را برشمرد: یهامف 

ووا حود  مفید باید اصیل، وهورآمیز و بدی، باشد، به این معنوا کوه بایود یهنظر. یک 1

 داشته باشد؛امکاا از نظریات متداو  متمایز بوده و حر  جدیدی برای گفتن 

(. 13: 1394آا است )والتوز،  بینییشپ. معیار سودمندی یک نظریه قدرت وبیین و 2

و رخدادهای مربوط به آا حوزه را به خووبی ووضویح  هایدهپدبه این معنا که باید بتواند 

 & Hunkinsزد ) بینوییشپدهد و بر اساس آا بتواا، با ووسول بوه قیواس، دسوت بوه 

Ornstein, 1988- 1989: 80 سیاسی سنتی به دنبا   هاییهنظر(. این در حالی است که

ناشی از قانوا و یا قوانین موجوود  هایهنظر بینییشپبودند نه وبیین. وواا « وفسیر فلسفی»

 (؛10: 1394در نظریه است )والتز، 

قوت و درسوتی خوود دقیوق عمول کنود، میوزاا د هایبینییشپ. یک نظریه باید در 3

نطقوی منظریه به میزاا دقت به کوار رفتوه در وموخیص و ورویوب اروبواط یک  بینییشپ

 رد؛میانی نظریه و وناظر آا با واقعیت بیرونی و عینی دا هاییهالمتایرها و 

ار مورد آزمووا قور هایشبینییشپبا مف  قرار دادا میزاا درستی  وواندیم. نظریه 4

 (؛Freese, 1980: 195- 196گیرد )

باشود و بوا  5، اقتصوادی4یانهجوصورفه، 3، دقیوق2، بایود عوام1ین سوادگی. نظریه، در عو5

 ,Langleyکنندگی را داشته باشود ) بینییشپحداقل مفروضات بیمترین قدرت وبیین و 

 (؛706 ,694 ,691 :1999

، حتی اگر کامف  وأیید شوند، چه بسا دوام نداشته باشند، ل ا در حوالی کوه هایهنظر. 6

(. ل ا نظریوه بایود در عوین 10: 1394)والتز،  روندیمو  آیندیم هایهنظر ،مانندیمقوانین 

علمی، منعطف نیز باشد، به این معنا که قابلیت وطبیق با هستی سیا   یریگسختدقت و 

                                                           
1. Simplicity 

2. General 

3. Accurate 

4. Parsimonious 

5. Economical 
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و دائما  متایر بیرونی را داشته باشد و در ج ب واقعیات جدید بوه دروا خوود متسواهل 

و رخدادهای جدید را وبیین کنود و بور  هایدهپد اندووینممتصلب  یهنظرباشد، زیرا یک 

درس روش و پوژوهش در  جزوهبزند )برگرفته از افتخاری،  بینییشپآا اساس دست به 

 (؛26 -25: المللینبروابط 

خاص کاربرد  حوزهباشد و در رف، ممکفت موجود در آا  یالمسائلحل. نظریه باید 7

باید بتواا راهبردهایی را برای حل ممکفت حا  یوا  داشته باشد، یعنی بر اساس این نظریه

میول بوه  زادهآینده وجویز کرد. در این جهت والتوز معتقود اسوت کوه ووفش بورای وبیوین 

، شوودیمقانوا ممکن  یلهوسبه  بینییشپو فراور کنتر  کردا است و در حالی که  بینییشپ

بوه موا بگویود آیوا  ووانودیمناسوت،  فرمواحکمچرا یک پیوند خواص  گویدینماما قانوا 

کنتر  را اعما  کنیم و چگونه به سراغ انجام چنین کاری برویم. ل ا، بورای کنتور   ووانیمیم

 (؛11 -10: 1394کردا باید به سراغ نظریه برویم )والتز، 

وض، موجوود هسوتی را  اییهنظربدیل باشد، در صوروی که  ارائه. نظریه باید قادر به 8

و در صدد ساختارشکنی و وخریب آا است باید بتواند بدیلی را به جای  کمدیمبه چالش 

 مفیدیت کارکردی نخواهد داشت. صورتیناآا ارائه بدهد، زیرا در  یر 
 

 ینیبشیپ. فراروی از استقراء و 4

)والتوز،  شودیموبیین است که با اوکای بر قانوا ممکن  یهامحر یکی از  ینیبشیپمیل به 

نیسوت. لو ا  ینویبشیپنظریه با محدودکردا خود به استقراء هرگز قادر به  (. یک10: 1394

آا است، نیواز اسوت ووا از  گرنییوبکه نظریه  یاحوزهدر  ینیبشیپبرای فراهم کردا امکاا 

 هیوپااستقراء فراور رفته و به قیاس متوسل شد. این امر با مقدمه قرار دادا قانوا، بوه عنوواا 

ایون  جوهینتو  شوودیمه، یعنی متایر مستقل موجود در قوانوا، ممکون نظریه، و شرایط اولی

 ;Freese, 1980: 191وضعیت آینده در آا حوزه خواهود بوود ) ینیبشیپاستدال  هماا 

Hunkins & Ornstein, 1988- 1989: 80 نظریه به صورت زیر است: ینیبشیپ(. شکل 

 افتاد )قانوا(؛اوفاق خواهد « Y»موجود باشد )ر  بدهد( « X». اگر 1

2« .X »موجود است )ر  داده است( )شرایط اولیه(؛ 

؛ فوی، 22، 20، 17: 1392( )چوالمرز، ینویبشیپاوفاق خواهد افتاد )نتیجه، « Y». پس 3

1389 :233.) 
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به میوزاا وطوابق نظریوه بوا واقعیوت و  ینیبشیپاین است که دقت زمانی  ذکرقابل نکته

بوه گ شوته رجووع  وواایمبستگی دارد. همچنین  یپردازهینظردقت به کار رفته در فرایند 

ر  داده و در « X»زموانی از وقووع  فاصولهبا چوه « Y»کرده و ومخیص داد که در گ شته 

ضمن به شرایط زمانی و مکانی جدید نیز ووجه داشت و وأثیرات آا را را محاسوبه کورده و 

ا دقوت زموانی آا را بواال بورد. زد وا بتوواا ووا حود امکوا ینیبشیپبر این اساس دست به 

معوین را سونجید  جوهینتهمچنین باید میزاا وأثیر متایرهای متفاوت در به بوار آوردا یوک 

(Freese, 1980: 192- 196; Deutsch, 1966: 219- 221.) 

 

 و سناریونویسی المللنیب. پیچیدگی سیستم 5

از عودم  اییورهنجزپیرس معتقد است که دانش ما هرگوز مطلوق نیسوت بلکوه همیموه در 

، یوا حودقل بینییشپ(. این شرایط Peirce, 1931: 171قطعیت و عدم وعین شناور است )

نیازمنود ایسوتادا دانمومند بور زمینوی  بینییشپزیرا  کندیم، را بسیار دشوار بینییشپدقت 

 بینوییشپکه دائما  در حا  گ ار اسوت. دشوواری  یارودخانهمحکم است نه پا گ اشتن بر 

 این شرایط به دو علت است: در

 . سیالیت، وحو  و پیمرفت دائمی هستی بیرونی؛1

 . دشواری وطبیق نظریه با هستی در حا  وحو .2

گفت که سیالیت هستی و جا ماندا نظریه از وطبیق بوا آا امکواا  وواایمبر این اساس 

 ووانودیم نودهیرکنگ افلو بوه وبو، حووادل و رخودادهای  کندیمدقیق را دشوار  بینییشپ

 جوزوهکرده و با ممکل مواجه کند )برگرفتوه از افتخواری،  زدهیرتحرا  هاانسااو  هادولت

(. در راستای جبوراا ایون خوأل دو راه 26 -25: المللینبدرس روش و پژوهش در روابط 

 حل وجود دارد:

ات و سواخت نظریو پردازییهنظر. وطبیق نظریات موجود با هستی در حا  گ ار و یا 1

 بر اساس آا را داشته باشند؛ بینییشپجدید که وواا وبیین هستی جدید و 

اموری  پردازییوهنظر. سناریونویسی: از آنجا که وطبیق نظریات با هستی بیرونی و نیز 2

 بینوییشپبسیار مناسبی جهت پور کوردا خوأل  حلراه وواندیمدشوار است، سناریونویسی 

 باشد.
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که طوی آا دانمومند بوه وجسوم و  شودیمبه عملی اطفق سناریونویسی »به طور کلی 

سوناریوها و  ارائوهبوا  ووواایمبر ایون اسواس «. پردازدیمرخدادهای محتمل در آینده  ارائه

 الوق،یووبقردر مقابوول رخوودادها و حوووادل جدیوود و  یریگ افوولمحتموول از  یهوواحالت

رابطه با سناریونویسی ذکر نکوات  کرد. در یزیربرنامه هاآاجلوگیری کرده و برای مقابله با 

 زیرضروری است:

در هستی متحو  و سیا  است، لو ا  یریگ افل. سناریونویسی در جهت جلوگیری از 1

 و فراروی از حصار واقعیت و نگاه به آا از بیروا است؛ یمیاندجزمآا دوری از  الزمه

خوورداری از قودرت سناریونویسی، عفوه بر ووجه به واقعیت عینی سویا ، بر الزمه. 2

مختلف هستی در آینده را متصور شد و بور آا  یهاحالتآا  یلهوسخفقه است وا بتواا به 

 سناریوها پرداخت؛ ارائهاساس به 

. با وجود اینکه هیچ قطعیتی جهت وقوع یوک سوناریوی حواص وجوود نودارد، اموا 3

مکواا یوک سوناریوی با عنایت به واقعیت عینی و ووسل به قدرت خفقه، زماا و  وواایم

 خاص را ممخص کرد؛

. سناریو امری محتمل است نه امری ناممکن، بدین معنا که یک سناریوی خاص بایود 4

سناریویی ارائوه داد  ووااینمبه لحاظ علمی و عقلی امکاا وقوع داشته باشد. بر این اساس 

 که در شرایط مکانی و زمانی معین  یرممکن به نظر برسد؛

محتمل در آینده اسوت اموا  یهاحالتیونویسی ونها در ممخص کردا . مفیدیت سنار5

ممکفت پیش رو را حل کنود. در ایون راسوتا، سناریونویسوی ونهوا در پیونود بوا  وواندینم

 .به رف، مسائل کمک کند وواندیمراهبردپردازی 

 

 . علم تجویزی و راهبردپردازی6

نظریه محقق شوود )والتوز،  لهیوسبه  وواندیمکه  داندیموالتز میل به کنتر  را محر  وبیین  

(. از آنجا که مفیدیت نظریه و علم در رف، ممکفت بمری است، اکتفوا بوه 11 -10: 1394

و واحودهای سیاسوی در رفو،  هاانساابه  وواندینمو سناریونویسی  ینیبشیپوبیین و حتی 

ه و بور مبنوای آا بوه وجوویز مسائل پیش رو کمک کند. در این راستا باید از وبیین فراور رفت

راهبردهووای مقتضووی بوورای رفوو، و کنتوور  مسووائل موجووود و یووا رویووارویی بووا پیاموودهای 

گفوت:  ووواایم(. بور ایون اسواس Freese, 1980: 191سوناریوهای مختلوف پرداخوت )
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راهبردپردازی وفشی است در جهت وجوویز راهکارهوای مقتضوی بورای حول مموکفت »

در رابطوه بوا «. ردا در شرایط وقووع یوک سوناریوی خواصموجود و یا چگونگی عمل ک

 است: ذکرقابلراهبردپردازی نکات زیر 

. در راهبردپردازی باید از ووصیف، وبیین و وعمیم فراور رفت و دست بوه وجوویز زد. 1

 این امر دو مللفه است: الزمه

یزیکی الف. وجویز به معنای نادیده گرفتن اصو  علموی و اقودام برمبنوای اصوو  متواف

نیست، بلکه در وجویز باید به واقعیات عینی ووجه داشت. به عباروی وجویز راهبرد خود بور 

و این به معنای وجوویز از روی  ردیگیممبنای نظریه و علم وجربی از پیش موجود صورت 

 اعتقادات شخصی یا ومایفت درونی نیست؛

و وجوویز ونهوا  کنودینمایت ب. فراهم بودا بنایی از نظریه و علم وجربی به ونهایی کف

وجربوی بنوا را  هیونظرکه قدرت خفقه به کار گرفته شود. به عبواروی  شودیمزمانی محقق 

و چینش درست مواد خام و ساختن ساختماا راهبرد بایود ووسوط قودرت  دهدیمومکیل 

 خفقه صورت گیرد؛

 به دو صورت ارائه شود: وواندیم. راهبردهای پیمنهادی 2

 خاص؛ حوزهستای رف، مسائل و ممکفت موجود در یک الف. در را

 درست مخاطباا در شرایط وقوع یک سناریوی خاص؛ کردعملب. در راستای 

برای وجویز در هر یوک از دو حالوت مو کور در  ازینشیپاساس مورد پیمین، دو  بر .3

 مورد پیمین وجود دارد:

راهبردهوای مقتضوی بورای  هارائموجود و  مسئلهالف. لزوم ومخیص، ووصیف و وبیین 

 برخورد درست با این مسئله؛

درست سناریوهای مختلف، و بر این اساس، وجوویز راهبورد  ارئهب. لزوم ومخیص و 

 مناسب در شرایط وقوع یک سناریوی خاص. کردعملمقتضی، در جهت 

موادی و  یهامرفتیپ. در نهایت، در باب اهمیت وجویز راهبردها، باید گفت که ومام 4

و وجلوی بیرونوی  آمدنودیدرنمعلم وجویزی از قووه بوه فعول  واسطهعنوی موجود بدوا م

عمل وجویز را بوا زدا برچسوب  یرعلموی بوه آا  ووااینم ونهانه. بر این اساس افتندیینم

، در عمول بوه آا پایببنود کننودیمکنار گ اشت بلکه کسانی هم که در ظاهر اینگونوه ادعوا 

 .دیآیدرم« عمل»وجویز است که به  واسطه ونها به« علم»هستند. پس 
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 یریگجهینت

آ از آا، بور سور خروجوی  نقطهفرایندی است که به ر م اختف  نظر بر سر  یپردازهینظر

، و بوه طوور خواص هاسوتیویتیپساپوز کهیحالآا، یعنی نظریه، اوفاق نظر وجود دارد. در 

فوارغ از ذهون  ممواهدهو قائل بوه  نندکیمآ از علم را نظریه وصور  نقطه، اایاندازگراچمم

نظریه را مسبوق بر مماهده دانسته و با وکیه بر جودایی عوین و ذهون  اایگراوجربهنیستند، 

 .دانندیمخالص را ممکن  مماهده

که از مماهده آ از شده و  دانندیمرا فرایندی  یپردازهینظر اایگراوجربهبر این اساس، 

کموف و  نوهیزموجربی دارای دو قسمت کلوی اسوت:  یردازپهینظر. شودیمبه نظریه ختم 

مستقیم و  یرمسوتقیم واقعیوات و  مماهدهپس از  پردازهینظرکمف  نهیزمداوری. در  نهیزم

بوه دسوت آموده از پدیوده  یهاداده یگ ارنام، کدبندی و یبندطبقهرخدادهای بیرونی، به 

مواهدوی قابول فهوم و قابول انتقوا  م یهواگزارهرا در قالوب  هواآاو در نهایت  پردازدیم

 .سازدیم

داوری باید از ووصیف صور   نهیزمپس از کمف و ووصیف واقعیت مورد مطالعه، در 

 هیفرضومماهده شده، در قالوب فرضویه، پرداخوت.  دهیپداجزاء  رابطهفراور رفته و به وبیین 

 شودیمه قانوا وبدیل در صوروی که از فرایند آزموا وجربی سربلند بیروا بیاید، ب شدهارائه

. بوا وجوود شوودیممورد مطالعه فوراهم  حوزهدر  ینیبشیپکه با وکیه بر آا امکاا وبیین و 

این قانوا نیازمند ووسول  کردعملقانوا، برای در  چرایی  یکنندگینیبشیپقدرت وبیین و 

مموخص را  کنودیمکه طی آا یک قوانوا عمول  یایانیمبه نظریه هستیم. نظریه سازوکار 

 .شودیمو این امر به خوبی در قالب یک مد  نظری به وصویر کمیده  کندیم

 ووواایم. بنوابراین ردیگیمپژوهش، مدعای پژوهش مورد وأیید قرار  یهاافتهیبر مبنای 

عفوه به اینکه انفسی و نیازمند قدرت خفقه و وخیل اسوت، اموری  یپردازهینظرگفت که 

. داردیمووجربوی را الزم  یپردازهیونظرکوه  یامسئلهقعیت است، روشمند و نیز مبتنی بر وا

صور  مکتووب  الملولنیبروابوط  هینظراین امر بدین معنا است که در راستای دستیابی به 

اصیل کافی نبووده و  یاهینظر ارائهکردا ورشحات ذهنی ووسط هر فرد و بر این مبنا ادعای 

باید بتوانود روش  پردازهینظرگفت که  وواایم یا حداقل منحصر به آا نیست. در این باب،

 هیونظرخود را، هر چند انفسی و منحصر به فرد، بیاا کنود و فراوور از آا  هینظردستیابی به 

 و وجویزگر باشد، اوفاقی که نادر است. گرنییوبخود  حوزهمستخرج در 
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رای دسوتیابی وجربی در این پژوهش، روشی مناسب ب یپردازهینظربه  شدهارائهرویکرد 

انفسی، قابلیت کاربست ووسط پژوهموگراا  جنبهاست که عفوه بر  الممو عامبه نظریات 

وجربی مبنایی  یپردازهینظر، یالممولعام جنبهاست. فراور از  یپردازهینظردیگر در مساعی 

 مفحظوهاسوت و در ایون جهوت،  الملولنیببوومی روابوط  یپردازهینظربرای  بخشجهینت

وجربوی از آنجوا  یپردازهینظر. کندیماجتماعی و واریخی را فراهم  نهیزم یهایگبودخاص

 خفقوهدارد، در پیونود بوا قودرت  شمو جهااکه خاص نظریات پیمینی نبوده و دیدگاهی 

 و وجویزگر است. گرنییوباجتماعی و واریخی خاص  یهانهیزمبومی، در  پردازهینظر

اموور،  ینویبشیپ، عفوه بر وبیین و یپردازهینظرایند نظریه، به عنواا محصو  نهایی فر

بوا فراوور  ووواایماست کوه  رونیازا. کندیمرا فراهم  مندنهیزمامکاا کنتر  امور جهانی یا 

رفتن از نظریه و با وکیه بر آا بوه وجوویز راهبردهوای مقتضوی، بورای کنتور  سوناریوهای 

بلکه بدوا کاربسوت آا علوم هرگوز بوه  مختلف، پرداخت. وجویز نه ونها  یرعلمی نیست،

و به وب، پیمورفت بموری نیوز  یورممکن  مانندیمباقی  نمدهحلو مسائل  دیآیدرنمعمل 

وجربی از مماهده آ از شده و پوس از رسویدا بوه نظریوه،  یپردازهینظر. در نتیجه، شودیم

 .کندیم، کنتر  و حل مسائل را فراهم ینیبشیپامکاا وبیین، 
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، «الملول نیروابط ب یاسفم هینظر یفرانظر یمبان» .(1389) .جف  دیس ،یروزآبادیف یدهقان

 .49- 96دوم، شماره شمم، صص  سا  ،یروابط خارج یالملل نیفصلنامه ب
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 ،4سا  او ، شماره  ،یاسالم استیس یهاپژوهش

روابوط  یاسوفم یپورداز هیونظر یهاستهیبا» .(1395) .معصومه ،یجمال ،یمجتب ،یعبدخدائ
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