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یحیی کمالی

مقاالت

ویژگیهاینظریهمبناییموجبگسترر ستتردا اساسیتو و  معات تا علتو 
تیاتیو وتت سمعات همیکند.شرسیطوعوسملمرداو حاکمعرمرغیرهایمو 

قد

معات هسیو شره جوسمعِمخرلفسیجابمیکنتدپژوهگتارساسیتوعرمتهمجهت عته
هایمخرلف و شناتیعاشندتاعروسنندسیوپدیداهایغامض س نا نوبو

مها

امینهخاصخو معات هوعر تینمایند.نظریهمبناییوسجدویژگیهاییستتکتهمتی-
توسندمو ستردا اپژوهگارساعلو تیاتیقرس گیر .سیوپژوهشعهتبییو و شناتی
نظریهمبناییمیپر سا وکا عر هایآا س پژوهشهایعلو تیاتتیمتینمایتدوعتا
عر تیمعات ا نظریسنجا شدا عا ۀسیو و وعر تیپتژوهشهتاییکتهساسیتو
ستررستژیستردا اکر اسند،تال کر اتبییو قیقوکا عر یسا و شناتینظریهمبنایی
س سئه هدو سیو سترانر سف س ِ«سطلستیآی» سم رفیکر استت .

روششناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

سجرماعیشداستت .شرۀعلو تیاتی،مرغیرهایپیچیتداونندع تدیماننتدتیاتتت،

کلید واژگان :علوم سياسی ،روش ،نظريه مبنايی ،پژوهش ،اطلس تی آی.
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استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

مقدمه
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مباحث مطرح در روششناسی کيفی را به چهار عرصه تقسيم مییکننید .3 .پیارادايم و
رهيافت  .1استراتژیهیا  .1روشهیای معی آوری و تحليی داد هیا  .1روشهیای اراهیه
پژوهش .در حوز دوم ،استراتژیهای مختلفی نظير مطالعه میوردی ،ویومنگیاری ،نظريیه
مبنايی ومود دارد .يکی از مذابترين استراتژیهای پژوهش کيفی نظريی مبنیايی 3اسیت
که هعانطور که چارمز تأکيد دارد «اين روش در دهه  3390در مقاب روش کعیی مطیرح
شد و در خط مقدم انقالب کيفی و نقطه بحرانی تاريخ علوم امتعاعی انجام وظيفه کیرد و
مومب بالنیدیی و شیکوفايی پیژوهش کيفیی یرديید» ( .)charmaz, 2000, 509تعیداد
مقاالت و پژوهشهايی که با استفاد از روش نظريه مبنايی تدوين شد اند ،رو به افیزايش
است .اين روش به مای پيشفرضهای نظری به داد ها ،ميدان و زمينه پژوهش اولويیت
میدهد .نظريه مبنايی برخالف رهيافت وياسی که با نظريهای کلی شروع مییشیود ،کیار
خود را با مشاهد آغاز میکند و بر پژوهش استقرايی متکی است .اين بدان معنا نيست که
پژوهشگران انديشهها يا انتظارات پيشين نداشته باشند .درواو آنچه ویبال آموختیه کیاوش
مديد را برای رسيدن به کليتها شک میدهد .بر هعين منوال ،یشودیی نظريی مبنیايی
امکانِ بيشتری برای کشف پديد های غيرمنتظر فراهم میسازد .ويژیی اصلی ايین روش
مقايس دايعی است؛ يعنی مقايسه هعيشگی يک میورد در يیک مقولیه بیا میوارد پيشیين
(فلیک ،7831،ص.)703
تفاوت اساسی نظريه مبنايی با ساير راهبردهای پژوهش کيفیی تأکيید آن بیر تکیوين
نظريه است .پژوهشگرانی که نظريه مبنايی را روش پژوهش خويش کیرد انید ،دسیت بیه
آزمايش يا اعتبارسنجی هيچ فرضيه ازپيشتعيينشد ای نعیزننید؛ نظريیه مبنیايی روشیی
است برای توسعه نظريههای مديد بر اساس تحلي رويدادهای مع آوریشد بیه صیورت
نظاممند .در اين روش ،پژوهشگر به مای داشتن فرضيههايی برای آزمیايش سیاالهیايی
دارد که به دنبال پاسخ به آنهاست .در نظريه مبنايی ،پژوهشگر بايد ذهنش را به روی هیر
نشانهای باز نگه دارد که معکن است در مجعوعه داد ها ومود داشیته باشید (منصوریان،،
 ،7833ص .)71وابليتهای یسترد روش نظريه مبنايی مومب یسیترش اسیتفاد از ايین
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 .1نظریه بنیادی؛ نظریه مبتنی بر دادهها؛ نظریه مفهومسازی بنیادی؛ نظریهسازی دادهبنیااد؛ رویا
نظریه(.)Grounded theory

پژوهش کيفی عبارت از مجعوعهفعاليتهايی مانند مشاهد  ،مصاحبه و شرکت یسترد
در فعاليتهای پژوهشی است که هرکدام به نحوی محقیق را در کسیب اطالعیات دسیت
اول دربارۀ موضوع مورد مطالعه ياری میدهند .بدين ترتيب از اطالعیات معی آوریشید
توصيفهای تحليلی ،ادراکی و طبقهبندیشد حاص میشود (دالوی ،7831 ،ص .)911بیه
اعتقاد آنسلم استراوس «پژوهش کيفی هر نوع پژوهشی است که يافتههايی را بیه دسیت
میدهد که با شيو هايی غير از روشهای آماری يا هر یونه کعیکیردن کسیب شید انید.
شيو مذکور معکن است به پژوهش دربار زندیی افراد ،شرح حیال ،رفتارهیا و هعچنیين
دربار منبشهای امتعاعی يا روابط بينالعل معطوف باشد» (استراوس و کریبین،7831 ،
ص .)71تا پايان دهه  3310نزديک به نود درصید ییزارشهیای منتشرشید در مجیالت

روششناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

 .1روش پژوهش کیفی و نظریه مبنایی

مقاالت

روش در مطالعات علوم امتعاعی شد است .با تومه بیه آسیيبهیای روششناسیی علیوم
سياسی در ايران ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تبيیين روششناسیی نظريیه مبنیايی و
کاربردهای آن در پژوهشهای علوم سياسی است .برای دستيابی به اين هدف ،بیا بهیر -
یيری از مطالعات نظری انجامشد در مورد اين روش و بررسی پژوهشهیايی کیه از ايین
روش استفاد کرد اند ،تالش شد تبيين دويق و کیاربردی در اختيیار پژوهشیگران علیوم
سياسی ورار یيرد .تومه روزافزون به اين روش منجر به توليد نرمافزارهای علعی بیرای ايین
روش شد است که يکی از پرکاربردترين آنهیا نیرمافیزار «اطلیس تیی آی» ()Atlas- TI
میباشد .يکی از معايب روشهای کيفی ،صرف زمان و هزينه زياد در اين پژوهشهاسیت
که استفاد از نرمافزار در اين زمينه میتواند اين معايب را برطرف نعايد؛ از اين رو تیالش
شد توضيح اوليهای از روش کاربرد نرمافزار اطلس تیی آی در پیژوهشهیای مبتنیی بیر
نظريه مبنايی اراهه شود.

مامعهشناسی آمريکا ،مبتنی بر پژوهش کعی و آماری بودند؛ اما به دليی انتقادهیای نظیری
به اثباتیرايی( 1که به شيو هیای آمیاری و کعیی ییرايش دارنید) ،اکنیون روشهیای کيفیی،
مايگاهی کانونی در آموزش و پژوهش امتعاعی به دست آورد اند (تیلو مو،9731،ص.)9
301
. Positivism.

1

روشهای کيفی کلعات و واژ ها را واحد تحليلی خود میدانند؛ درحالیکیه روشهیای
کعی به دنبال اين هستند که هعه چيز را در والب اعداد و اروام بيان کنند (تتیدجوس یوو
ستدیدسنی،9731،ص .)91پژوهشگران کيفی بر نوعی تفسير ک نگر تأکيد میکننید .آنیان
واوعيتها و ارزشها را به صورتی غيرواب تفکيک و آميخته با يکديگر در نظر مییيرند .از
طرف ديگر پژوهشگران کعی به مای تومه به تفسيرهای ک نگر بر عوامی و متیيرهیای
فردی تأکيد دارند .پژوهشگر کعی بر اين باور است که واوعيت را میتوان به مالفههیايش
تقسيم کرد و با نگا به اين امزا شناختی از ک به دست آورد؛ ولیی پژوهشیگر کيفیی بیر
اساس اين باور که واوعيت کليتی غيرواب تقسيم است ،به بررسی کی فراينید مییپیردازد
(خوینژس ،9731،ص .)961روشهای کيفی بيشتر به سعت رويکردهای تفسيری یرايش
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دارند؛ به اين معنا که به دنبال اين هستند که افراد چگونه مهان اطراف خود را درک می-
کنند و چگونه اين استنباطها را در والب زبان ،ذهنيت ،ويژیییهیای شخصیيتی و عیادات
امتعاعی بروز میدهند (تیدجوس یووستدیدسنی،9731،ص.)1
مباحث مختلفی در زمينه تفاوت روش پژوهش کيفی و کعی مطرح شد است .برخیی
از پژوهشگران اين دو رويکیرد را بیهطوراساسیی متفیاوت و متعیارض از يکیديگر معرفیی
میکنند .برخی نويسندیان نيز در مهت نزديکسازی اين دو رويکیرد معتقدنید ايین دو از
خاستگا يکسانی برخوردارند .مريام ( )3331به تعايز بين پژوهشهای کعی و کيفی میی-
پردازد؛ از نظر وی پيشفرض کليدی در رويکرد کيفی پژوهش اين اسیت کیه واوعيیت در
تعام افراد و مهان امتعاعی آنان ساخته میشود .محقق کيفی عالوهمند است تا معنیايی
را که ساخته میشود ،درک نعايد؛ چون افراد از طريق اين معنا تجربيات و دنيیای خیود را
واب فهم میسازند (سیماا،9719 ،ص.)791

موارد مقایسه
تمركز پژوه

پژوه كمی

پژوه كیفی

كمیت (چقدر ،چه میزان)

كیفیت (ماهیت ،ذات)

كنترل ،پی بینی ،توصیف،
اثبات ،آزمون فرضیه

فهم ،توصیف ،كشف معنا ،تولید فرضیه

خصوصیات طرح
پژوه

ازقبلتعیینشده ،ساختیافته

انعطافپذیر ،درگیر در فرایند پژوه
ظهوریابنده

نمونه

بزرگ ،تصادفی ،نمایندگی

كوچك ،غیرتصادفی ،هدفمند ،نظری

شیوه تحلیل

قیاس (به وسیله روشهای
آماری)

استقرا (توسط محقق)

جمعآوری
اطالعات

ابزارهای خشك (مقیاسها،
آزمونها ،پیمای ها،
پرس نامهها ،رایانه)

محقق ابزار اصلی ،مصاحبهها،
مشاهدات ،اسناد

یافتهها

دقیق ،عددی

ادراكی ،كلنگر ،توصیف غنی

مقاالت

اصطالحات
مرتبط

آزمای  ،تجربی ،آماری

پژوه میدانی ،قومنگاری،
طبیعتگرایی ،زمینهای ،سازندهگرایی

مدول  .3مقايسه ويژییهای پژوهشهای کعی و کيفی از ديدیا مريام
دستهبندی پژوهشهای کيفی آسان و مورد توافق هعیه نيسیت .اسیتراوس و کیوربين
استراتژیهای پژوهش کيفی را شام اين موارد میداننید :میردمنگیاری يیا ویومنگیاری؛
پديدارشناختی؛ وواي زندیی يیا پیژوهش زنیدیینامیهای؛ تحليی مکالعیات يیا یفتعیان؛
تأوي شناسی يا هرمنوتيک و نظريه مبنايی (ستررسوسوکتو عیو،9731،ص .)01شیک
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ریشههای
فلسفی

اثباتگرایی ،تجربهگرایی منطقی

هدف پژوه

پدیدارشناسی ،كن

متقابل نمادی

زير مايگا نظريه مبنايی را در ميان روشهای پژوهش نشیان مییدهید (تتیدجوس یوو

ستدیدسنی،9731،ص.)37
309

طبقه بندی
تحقیقات
بر مبنای
فلسفه پژوهش

بر مبنای
رویکرد

بر مبنای
استراتژی

بر مبنای هدف

اثبات گرایی

استقرایی

کاربردی

روشهای
کیفی

روشهای
کمی

انتقادی

قیاسی

بنیادی

پدیدار شناسی

تحلیل گفتمان

تفسیری

تطبیقی

توسعهای

قدام پژوهی

نظریه مبنایی

قوم نگاری

فرانوگرا و
غیره

شک  .3مايگا روش پژوهش کيفی و نظريه مبنايی در دستهبندی انواع پژوهش
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هعانطور که شک فوق نشان میدهد ،نظريه مبنیايی يکیی از اسیتراتژیهیای روش
پژوهش کيفی محسوب میشود که میتواند دارای اهداف کیاربردی ،بنيیادی و توسیعهای
باشد .رويکرد نظري مبنیايی رويکیرد اسیتقرايی اسیت و مییتوانید متیأثر از فلسیفههیای
اثباتیرايی ،انتقادی و تفسيری باشد .البته که بيشتر صاحبنظران نظري مبنايی را مبتنیی
بر فلسفه تفسيری میدانند (تیدجوس یووستدیدسنی،9731،ص.)37
 .2عناصر ،ویژگیها و اهداف نظریه مبنایی

بارنی یليسر و آنسلم استراوس نظريه مبنايی را در دهه  3310به عنوان روشیی بیرای
مطالعه رفتار امتعاعی پيچيد از نظر مامعهشناختی تشريح کردند .از آن زمان به بعید ايین
ديدیا به عنوان يک راهکار پژوهش در بسياری از مطالعات بیا اصیول زمينیهای متفیاوت
مورد استفاد ورار یرفت (تیدجوس یووستدیدسنی،9731،ص .)33اين روش ،اولين بار در
پاسخ به ساالی دربار شيو موامهشدن بيعاران با مرگ طراحی و اراهه شد.
نظريه مبنايی يکی از استراتژیهای پژوهش کيفی محسوب میشود که از طريیق آن،
نظريه بر مبنای مفاهيم اصلیِ حاص از داد ها شک میییيیرد .ايین اسیتراتژی از نیوعی
رويکرد استقرايی بهر مییيرد؛ يعنی روند شک یيری نظريه در اين اسیتراتژی حرکیت از
مز به ک است که اين امکان را به پژوهشگر میدهد تا یزارشیی نظیری از ويژیییهیای

ععومی موضوع پرورش دهد؛ درحالیکه بهطورهعزمان پايه اين ییزارش را در مشیاهدات
تجربی داد ها مستحکم میسیازد ( .)Fernandez, 2004 ,P. 84نظريیه مبنیايی فراينیدی
نظاممند و کيفی است مهت توليد نظريهای که يک فرايند ،کنش يا برهمکنش را دربیار يیک
موضوع خرد واوعی در سطح مفهومی کلی تشريح میکنید ( .)Creswell, 2005,P. 396ايین
استراتژی پژوهش بر سه عنصر مفاهيم ،1مقولهها 2و وضيهها 3استوار است .در عين حیال،
مفاهيم عناصرِ کليدی تحلي هستند؛ زيرا نظريه از مفهومسازی داد ها و نه مع داد های
سناییفر و یارسا،9711،ص .)971در نظريه مبنايی هیدف ايین

عينی حاص میشود (

مقاالت

است که نظريهای داشته باشيم که پيوندی ععيق با داد های ما داشته باشد .اين روش بیه
مای پيشفرضهای نظری به داد ها و ميدان اولويت میدهید .نظريیه مبنیايی بیرخالف
رهيافت وياسی که با نظريهای کلی شروع میشود ،کار خود را با مشاهد آغاز میکند و بر
پژوهش استقرايی متکی است (فلیک،9733،ص.)913

کو عیو،9731،ص .)71داشتن حساسيت نظری يکی از مالفههای مهم انجام ايین روش
است .حساسيت نظری به اين خصوصيات اطالق میشود :بصيرتداشتن ،مهارتداشتن در
معنادارنعودن داد ها ،استعداد درک و ودرت تجزيهکردن عناصر مربوط از عناصر نیامربوط،
حساسيت نظری از خالل تجربه حرفهای ،مطالعه متون ،تجربیه شخصیی و رونید تحليی
داد ها در فرايند پژوهش بر حساسيت نظری محقیق مییافزايید .حساسیيت نظیری از آن
مهت مهم است که اساسا پژوهش کيفی و نظريیه مبنیايی در پیی معنیادادن بیه داد هیا
هستند .تجربه و دانش و سروکارداشتن با يک مقوله بیهطورمیداوم توانیايیِ معنیادادن بیه
رخدادها و واوعيتها را افزايش میدهید (هماا،ص .)71در ايین روش از متیون بیه طیرق

روششناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

سوال کلی ،به واسطه ماهيت پژوهشهای مبتنی بر نظريه مبنايی ،نقطه آغاز اين نوع
پژوهشهاست .اين ساال کلی بهتیدري و در مريیان معی آوری و تحليی داد هیا دویت
بيشتری پيدا میکند و مشخص می شود که چه چيیزی بايید مطالعیه شیود (ستتررسوس و

مختلف در نظريه مبنايی استفاد میشود؛ متیون مییتواننید حساسیيت نظیری محقیق را
1

. Concepts.
. Categories.
3
.Propositions.
2
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افزايش دهند ،میتوانند منب داد های ثانويه دربار موضوع پژوهش باشند ،میتوانند منبی
ايجاد ساال باشند ،میتوانند به ما بگويند که داد هیای الزم را از کجیا معی آوری کنیيم،
میتوانند نقش داد مکع را ايفا و اعتبار پژوهش ما را بيشتر کنند (هماا،ص.)11-33
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نظريه مبنايی از ويژییهايی برخوردار است که نشان «بنيادیبیودن» ايین اسیتراتژی
است .پن ويژیی نظريههايی که با استفاد از نظريه مبنايی توليد میشوند ،عبارتاند از:
 پژوهشگر را وادر به توضيح و تشريح موضوع مورد مطالعه سازد و امکیان پيشیگويیدر مورد رخدادهای معکن در زمينه پژوهش را فراهم سازد.
 در پيشرفت مبانی نظری موضوع مورد مطالعه ماثر باشد و در آن مشارکت کند. عالو بر مبانی نظری در زمينههای ععلی موضوع مورد مطالعه نيیز کیاربرد داشیتهباشد.
 رويکرد تاز ای برای نگرش به موضوع مورد مطالعه فیراهم آورد و پژوهشیگر را بیهمرحلهای از شناخت داد برساند که بتواند به داد یردآوریشد معنا و مفهوم ببخشد.
 پژوهشهای آتی در زمينه مورد نظر را تسهي نعايند (منصو یاا،9736،ص.)91مع آوری و تحلي داد ها بهطورآیاهانه هعزمان در نظريه مبنیايی انجیام مییشیود و
یردآوری داد های اوليه برای شک یيری روند مع آوری مداوم داد ها صورت مییيرد تیا
برای پژوهشگر فرصتهايی را فراهم کند که ميزان کفايت مقولههای مناسیب را افیزايش
دهد .نظريه مبنايی برای مع آوری و تحلي و نظريهپردازی بر اساس داد هیا رويیههیای
نظاممند را در پيش مییيیرد و بیه کيفيیت نظريیه ظهوريافتیه نيیز تومیه دارد .یليسیر و
استراوس در کتاب کشف نظراه مبننای ( )3319اين روش را برای دستيابی به اهیداف زيیر
اراهه کردند:
نخست اراهه مبنا يا خردمايهای برای نظريههايی که بنيادی باشند؛ يعنیی نظريیههیايی
که از طريق تأثير متقاب داد های مع آوریشد در طی پروژ های پژوهشی شک یرفتیه
و تدوين شد اند .به زعم یليسر و استراوس اين نوع نظريه میتواند در پرکردن شکاف بين
تئوری و پژوهشهای تجربی نقش ايفا کند .نظريیههیای مبنیايی در مقابی نظريیههیای
وظيفهای و ساختیرايی اراهه شد اند که یليسر و استراوس آنها را ماهيتا بسیيار وياسیی و
ذهنی میدانستند .هدف دوم اراهه منطق و یونیههیای نظريیه مبنیايی بیود .هیدف سیوم
مشروعيتبخشی به پژوهشهای کيفی دويق بود که در دهیه  3310اعتبیار آنهیا کیاهش

يافته بود .در سالهای بعد ،یليسر و اسیتراوس و سیاير پژوهشیگران کيفیی بیا برییزاری
سعينارهای مختلف به متداولشدن نظريه مبنايی کعک کرد .مقالههای متعددی در زمينیه
پديد های مختلف بر اساس نظريه مبنايی به رشته تحرير در آمد .اين نوشتهها در آییاهی
روزافزون پژوهشگران کيفی از اين روش ،نقش ايفا کردند ( سناییفتر و یاترسا،9711،
ص.)977

مقاالت

بخش روش ،مربوط میشود .یليسر فرايند کدییذاری را فراينیدی بیاز مییدانید و هجید
خانواد کدیذاری را معرفی میکند که محقق را در تحلي داد ها ياری میکنید .درمقابی
استراوس و کوربين در مقدمات پژوهش کيفیی از میدل پیارادايعی مهیت تحليی داد هیا
سخن مییويند (ستررسوسوکو عیو،9731،ص.)01
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دو سنت فکری فلسفی و مامعهشناختی در شک یيری اين روش نقش داشتهاند .اولين
آنها پرایعاتيسم آمريکايی (خصوصا مان ديويی و البته هربرت ميد و چارلز پيرس) و تأکيد
آن بر کنش و مووعيتهای مشک سیاز و ضیرورت درک روش در چیارچوب حی مسیئله
است .دومين سنت مکتبِ شيکایو از دهیه  - 3310اوايی دهیه  3310مییباشید .ایرچیه
امروز نظريه مبنايی به شيو های یونایونی اععال مییردد؛ اما دو مهیتیيیری کلیی آن
منتسب به بنيانگذاران اوليه آن است .استراوس و یليسر دو کتاب مشترک در زمينه نظريه
مبنايی منتشر کردند و پس از آن هر کدام مدایانه توسعه اين روش را البتیه بیه دو شیيو
متفاوت ادامه دادند .تفاوت اصلی رويکرد یليسر و استراوس به فرايند کدیذاری ،مهمترين

نظريه مبنايی از سه عنصر اصلی مفاهيم ،مقولهها و وضيهها تشکي شد است:
 .3مفاهيم واحدهای اصلی تحلي هستند؛ چراکیه توسیع نظريیه محصیول داد هیای
مع آوریشد نيست ،بلکه نتيجه مفهومسازی از داد هاست .به عقيد کوربين و استراوس
نعیتوان با استفاد از رويیدادها يیا فعاليیتهیای واوعیی ،بیر اسیاس داد هیای خیام ،بیه
نظريهسازی دست زد .رويدادها ،وواي و اتفاوات به عنوان معرفهیای بیالقو پديید هیا در
نظر یرفته يا تحلي میشوند و محقق در مرحله بعدی به آنها برچسب مفهیومی مییزنید.
نظريهپرداز تنها با مقايسه وواي و نامگذاری پديد هیای هعاننید بیا اصیطالحات يکسیان
میتواند واحدهای اصلی را برای نظريه فراهم آورد.
 .1مقولهها عنصر دوم تشکي دهند نظريه مبنايیاند .به عقيید کیوربين و اسیتراوس،
333
مقولهها در مقايسه با مفاهيم سطحِ باالتری دارند و انتزاعیتر هستند .شناختن مقولهها هم
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مانند مفیاهيم سیطح پیايينتیر از را هعیان فراينید تحليی  -مقايسیه بیرای نشیاندادن
هعانندیها و تفاوتها انجام مییيرد .مقولهها سنگ بنای نظريهسیازیانید و ابزارهیايی را
فراهم میآورند که به کعک آنها میتوان نظريه را ادغام کرد .مقولههیا درحقيقیت نتيجی
یرو بندی مفاهيم هستند.
 .1وضيهها سومين عنصر تشکي دهند نظريه مبنايیاند .وضيهها نشیاندهنید روابیط
تععيميافته بين يک مقولیه و مفیاهيم آن و هعچنیين روابیط بیين مقولیههیای ناپيوسیته
میباشند .یليسر و استراوس وضيهها را نوعی فرضيه دانستهاند .بیا ومیود ايین اسیتفاد از
اصطالح وضيه رواج بيشتری يافته است .وضيهها دربریيرند روابط مفهیومی هسیتند؛ امیا
فرضيهها مستلزم روابط انداز یيریاند .بايد تومه داشت ساختن و تدوين مفاهيم ،مقولههیا
و وضيهها در نظري مبنايی یردشی است؛ به عبارت ديگر محقق در انجام پیژوهش دايعیا
برای اصالح ،تیيير و دستيافتن به نظريهای مناسب کیه بیه کعیک آن تبيينیی از روابیط
مشاهد شد به دست دهد ،به مراح وبلی باز مییردد (ذکائی،9739،ص.)11
بر اساس نظريه مبنايی ،فراينید پرسیيدن سیاالهیا و انجیام مقايسیههیا بیرای اراهیه
رهنعودهای الزم مهت تحلي و تسهي فرايند نظريهسازی بیهتفصیي مطیرح مییشیود؛
برای مثال بهطورخاص بيان میشود که ساالهای پژوهش بايد باز و کلی باشند بیه میای
آنکه به شک فرضيههای خاص مطرح شوند و نظريه حاصله بايد تبيیينییر پديید میورد
بررسی باشد.
 .3مراحل انجام پژوهش در نظریه مبنایی

پن مرحله تحليلی (ولی نه الزاما متوالی)در نظريه مبنايی ومود دارد .3 :طرح پژوهش؛
 .1مع آوری داد ها؛  .1تنظيم داد ها؛  .1تحلي داد ها؛  .1مقايسه با متون ( سناییفتر و
یارسا،9711،ص.973تیدجوس یووستدیدسنی،9731،ص).17
 .3-1مرحله طرح پژوهش

331

اولين یام در طرح پژوهش ،تعريف ساال يا ساالهای اصلی پژوهش است .اين سیاال
يا ساالها بايد چنان دويق تعريف شوند که پژوهش را در مسير خاصی ورار دهند و چنیان
منعطف باشند که به حد کفايت انعطافپذيری در پژوهش را نيز اماز دهند .يکی از منیاب
مناسب ساالهای پژوهش در مطالعات نظريیه مبنیايی ،متیون فنیی نظيیر ییزارشهیای

مطالعات پژوهشی و مقالههای نظری و فلسفی در مورد مسئله کلی میورد نظیر پژوهشیگر
است .ووتی ساالهای بنيادی پژوهش تدوين شدند ،پژوهش در مسير خاصی ورار مییيرد
( سناییفر و یارسا،9711،ص .)939در نظريه مبنايی از متون بیه شیيو هیای مختلیف
استفاد میشود .متون میتوانند حساسيت نظری محقق را افزايش دهند ،میتواننید منبی
داد های ثانويه دربار موضوع پژوهش باشند ،میتوانند منب ايجاد ساال باشند ،میتواننید
به ما بگويند که داد های الزم را از کجا مع آوری کنيم ،میتواننید نقیش داد مکعی را
ايفا و اعتبار پژوهش را افزايش دهند (ستررسوسوکو عیو،9731،ص.)11-33
 .3-2مرحله جمعآوری دادهها
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در نظريه مبنايی از مناب اطالعاتی متعددی برای بررسی يک پديید اسیتفاد خواهید
شد .فرايند مع آوری داد ها برای ايجاد نظريه به طريقی صورت میییيیرد کیه تحليلگیر
بهطورهعزمان داد های خود را مع آوری ،کدیذاری و تحلي کند و تصعيم بگيیرد بیرای
تدوين نظريه خود چه داد هايی و از کجا مع آوری کند .هعينطور برخالف نعونیهیيیری
در بررسیهای کعی ،نعونهیيری نظری نعیتواند وبی از آغیاز مطالعیه و تیدوين نظريیه
بنيادی برنامهريزی شود .تصعيمها در زمين نعونهیيیری در خیالل خیود فراينید پیژوهش
شک مییيرند .در خالل مع آوری داد های اوليه ،زمانی که مقولههیا در حیال ظهورنید،
مجعوعهای از اطالعات مفيد و ععيق نياز است .متعاوبا نعونهیيری نظری صیرفا مسیتلزم
مع آوری داد ها بر اساس مقولهها برای تدوين ويژییها و وضيههاست .معيار وضاوت در
مورد زمان متووفکردن نعونهیيری نظری ،کفايت نظری مقوله يا نظريه اسیت .یليسیر و
استراوس در اين زمينه اظهار میدارند «ووتی کفايت نظری حاص شد ،هيچ نوع داد های
اضافی نعیتوان يافت که پژوهشگر به وسيله آنها بتواند خواص يا ويژییهای (مالفههای)
يک مقوله را تدوين کند .به موازاتی که داد های مشابه را معی آوری مییکنید ،از لحیا
تجربی اطعينان حاص میکند که يک مقوله به کفايت رسيد است .زمانی کیه مقولیهای
کفايت الزم خود را کسب کرد ،پژوهشگر به سراغ مقولههای ديگر میرود و تالش میکند
یفتر و یاترسا،9711،ص-933
آن مقولهها نيز کفايت الزم را به دست آورنید» ( سنتای 
 .)931نکته مهم اين است که هعه مقولهها از اهعيت يکسانی برخیوردار نيسیتند و ععیق

بررسی هر کدام از آنها نيز نبايد مشابه باشد؛ به عنوان يک واعد کلی ،مقولههای اصلی يا
محوری ،مقولههايی که بيشترين ودرت تبيين را دارند ،بايد تا حید معکین کفايیت الزم را 331

کسب کنند .زمانی يک نظريه کفايت الزم را کسب میکنید کیه در موامهیه بیا داد هیای
مديد چيزی به آن افزود نشود.
 .3-3مرحله تنظیم دادهها

داد ها به صورت تقويعی تنظيم میشود .تنظيم داد ها بر اساس ترتيب وووع زمانی به
پژوهشگر اماز میدهد تا رويدادهای علی را در یذر زمان تعيين کند؛ زيرا تیوالی بنيیادی
يک علت و اثر آن نعیتواند به صورت مووتی معکوس شود .در عين حال ،برخالف بيشیتر
رويکردهای سری های زمانی ،اين ترتيب زمانی بايد بسياری از انیواع مختلیف متیيرهیا را
تحت پوشش ورار دهد و به يک متیير وابسته و مستق محدود نشود (هماا،ص.)936
 .3-4مرحله تحلیل دادهها
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ووتی داد ها منظم شوند ،مرحله بعدی تحلي داد هاست .تحلي داد ها محیور اصیلی
پژوهش نظريه مبنايی است .در هر مطالعه به عنوان يک ک  ،معی آوری داد هیا ،تنظیيم
داد ها و تحلي داد ها به هم وابستگی متقاب دارند .تحلي داد ها برای هر مورد متضعنِ
ايجاد مفاهيم از طريق فرايند کدیذاری است .کدیذاری بيانگر ععلياتی است که به وسیيله
آنها داد ها تجزيه و مفهومسازی و به طروی مديد منظم میشوند (ستررسوسوکو عیو،
،9111ص .)13کدیذاری فرايند طبقهبندی و نظمدهی به داد هاست و يکی از مهمترين
بخشهای نظريه مبنايی محسوب مییشیود .در فراينید کدییذاری از سیه روش اسیتفاد
می شود :کدیذاری باز ،محوری و انتخابی (تتیدجوس یووستتدیدسنی،9731،ص.)13
پژوهشگر ابتدا به کدیذاری باز ،سپس محوری و درنهايت به کدیذاری انتخابی میپیردازد.
کدیذاری باز اشار به بخشی از تحلي دارد که با عنوانیذاری و مقولهبندی پديد  ،آنطور
که داد ها نشان داد اند ،سر و کار دارد .محصول مرحله عنوانیذاری و مقولهبندی مفاهيمِ
پژوهش هستند که رکن اصلی در تدوين نظريه مبنايی میباشند.
کدیذاری باز مستلزم پرسيدن ساالها و انجام مقايسههاسیت .داد هیا ابتیدا از طريیق
پرسيدن پرسشهای ساد ای نظير چه چيز ،چه کسی ،چگونیه و چقیدر تجزيیه و تفکيیک
میشوند .متعاوبا داد ها مقايسه مییشیوند و رويیدادهای مشیابه بیا يکیديگر ییرو بنیدی
میشوند و عنیوان مفهیومی مشیابهی میییيرنید .فراينید ییرو بنیدی مفیاهيم در سیطح
تجريدیتر را مقولهبندی مینامند .درحالیکه کدیذاری باز داد ها را به مفاهيم و مقولههیا
تفکيک میکند ،کدیذاری محوری از طريق پيوند بين يک مقوله و مقولههیای فرعیی آن

(نه بين مقولههای معينی که در کدیذاری انتخابی انجام میشود) داد ها را بیه هیم پيونید
میدهند .بدين ترتيب ،کدیذاری محوری اشار به فرايند شک دهی مقولیههیای اصیلی و
سناییفر و یارسا،9711،ص.)931

مقولههای فرعی آنها دارد (
فرايند کدیذاری باز و محوری به پيدايش مجعوعهای از مقیوالت کیه الگیوی ارتبیاط
خاصی ميان هر مقوله و زيرمقولههايش مشخص شد  ،میانجامد .حال نوبت آن است کیه
مقوالت را به هم مرتبط سازيم و نظام نظری خاصی را اراهه کنيم .پيونددادن مقیوالت بیه
يکديگر را کدیذاری انتخابی یويند (ستررسوسوکو عیو،9731،ص .)993در اين مرحلیه،

مقاالت

پژوهشگر يک مقوله مرحله کدیذاری باز را انتخاب میکند و آن را در مرکز فرايند بررسی
خود ورار میدهد و سپس ساير مقولهها را به آن ربط میدهد .اين مقولههیا عبیارتانید از:
شرايط علی ،راهبردها ،شرايط زمينهای و مداخلهیر و پيامدها .اين مرحله مشتع بر ترسيم
يک نعودار است که الگوی کدیذاری ناميد میشود .الگوی کدیذاری روابط بیين شیرايط
علی ،راهبردها ،شرايط زمينهای و مداخلهیر و پيامدها را نشیان مییدهید .3 :شیرايط علیی
مقوله هايی مربوط به شرايط تأثيریذار بر مقوله محوری هستند .1 .زمينه شرايط خاصی اسیت
که بر راهبردها تأثير مییذارد .1 .مقوله محوری يیک صیورت ذهنیی از پديید ای اسیت کیه
اساس فرايند میباشد .1 .شرايط مداخلهیر شرايط زمينهای ععومی است که بر راهبردها تیأثير
مییذارند .1 .راهبردها ،کنشها يا برهمکنشهیای خاصییانید کیه از پديید محیوری منیت
میشوند .1 .پيامدها خرومی حاص از راهبردها میباشند (.)Creswell, 2005,P. 398
کدیذاری انتخابی مستلزم يکپارچهکیردن مقولیههیايی اسیت کیه بیرای شیک دهیی
چارچوب نظری اوليه ايجادشد اند .فرايند يکپارچهکردن مقولههیا از طريیق تکنيیکهیايی
مانند نوشتن خط داستان است .داستان فقط نق وولی توصيفی در مورد پديد اصلی تحت
مطالعه است و خط داستان مفهومسازی اين داستان است (تجريدسازی) .زمانی که تحلي
انجام شد ،خط داستان به مقوله محوری تبدي میشود .ووتی خط اصلی داسیتان و مقولیه
محوری را درک کرديم ،حال نوبت آن رسيد است که بقيه مقوالت را به مقولیه محیوری
ربط بدهيم .اين کار نيز بايد در چارچوب الگوی پارادايم صورت بگيرد .الگوی پیارادايم بیه
محقق کعک میکند تا بداند مقوالت چگونه بايد پس و پيش ورار بگيرند .ووتی توانسیتيم
مقوالت را در ارتباط با يکديگر ورار دهيم و نظام ارتباطات ميان آنها را بيان کنيم ،نظريیه
ما ساخته شد است (استراوس و کریبین ،7831 ،ص .)793پژوهشگران نظريه مبنا ،نظريیه 331
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خود را به سه شک اراهه میدهند .اول الگوی کدیذاری بصیری؛ دوم مجعوعیهای از وضیايا يیا
فرضيهها؛ سوم داستانی که به شک روايی نوشته میشود (.)Creswell, 2005,P 409
يکییی از فعاليییتهییای مهییم در طییی کدیییذاری نوشییتن يییاد داشییتهاسییت .نوشییتن
يادداشتهای نظری بخش الينفک شک یيری نظريه مبنايی است؛ زيرا تحليلگر نعیتواند
بهآسانی مسير هعه مقولهها ،صفات خاص (مالفهها) ،فرضيهها و پرسشهای زايند را کیه
از فرايند تحلي بيرون میآيند ،را در ذهن خود نگه دارد؛ بايد نوعی سيستم برای انجام آن
ومود داشته باشد .استفاد از يادداشتها چنين سيستعی را تشکي میدهید .يادداشیتهیا
فقط ايد ها نيستند .آنهیا در تنظیيم و بیازنگری نظريیه در طیی فراينید پیژوهش اثرییذار
میشوند (داننایفرد و داگرا ،7810 ،،ص.)741
 .3-5مرحله مقایسه با متون
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مرحله نهايی مقايسه نظريه ظهوريافته با پيشينه مومود و بررسیی ميیزان تفیاوتهیا و
شباهتهای آن با پيشينه مومود و چرايی اين تفاوتها و شباهت است .آيزنهیارت ()3313
اظهار میدارد «مقايسه نظريه حاص با پيشين مومود روايیِ درونی ،تععيمپذيری و سیطح
نظری نظريهپردازی پژوهش موردی را افزايش میدهد؛ چون يافتهها اغلب بر تعداد بسیيار
معدودی از موردها متکی اسیت» (داننایفرد و داگورا ،7810 ،،ص .)741پيیداکردن خیط
اصلی داستان هر روايت کيفی از دنيای تحت مطالعه بیه يیک داسیتان شیباهت دارد کیه
می توان برای آن يک خط اصلی پيدا کرد؛ به عبارتی برخی عناصر در اين داستان ،بيشیتر
از بقيه اهعيت دارند و بقيه رخدادها بر حول آنها هويت میيابند يا به ومود میآيند .محقق
نهتنها خط اصلی يا محور داستان را میيابد؛ بلکه دويقا مشابه مرحله کدییذاری نیامی بیه
اين مقول محوری ،هم اختصاص میدهد (استراوس و کریبین ،7831 ،ص.)790
بعد از ساخت نظريه بايد ديد آيا نظريه ساختهشد با داد ها تطبيیق مییکنید مععیوال
تطبيق با هعه موارد مد نظر نيست و محقق دنبال تطبيق کلی داد ها با میدل اراهیه شید
مییردد .محققان مععوال بعد از اين مرحله ،باز هم به عقیب بیازمییردنید و مییکوشیند
نظريه خود را با آنچه که معکن است ماافتاد باشد تکعي کنند .معيارهای ارزيابی نظريیه
مبنايی عبارت است از :مقوالت نظری اراههشد بايد با داد های مع آوریشد تطبيق کند؛
هر نظريه مبنايی بايد بتواند وضعيتی را که در پی تبيين آن بود است توضیيح دهید؛ بايید
بتواند به مجعوع داد ها نظم بدهد و منطق ارتباط آنها را درک کنید؛ نظريیه مبنیايی بايید

منعطف باشد و بتواند با تیيير شرايط بهنحوی تیيير يابد که شیرايط مديید را نيیز توضیيح
دهد (همن،،ص.)747
 .4منابع و روشهای جمعآوری دادهها و نمونهگیری

مقاالت

در نظريه مبنايی از مناب اطالعاتی مختلفی استفاد مییشیود .دامنیه ايین روشهیا از
مصاحبه و فنون مشاهد ای نظيیر مشیاهد مشیارکتی و کیار ميیدانی تیا اسیناد ،میدارک
یزارشها و دستنوشتهها را در بر مییيرد .بهطورکلی اين مناب به دو دسیته منیاب اوليیه
شام مصاحبه ،مشاهد مشارکتی و غير مشارکتی و خاطرات و مناب ثانويه شام تجیارب
شخصی و ادبيات مومود تفکيک میشیوند .ادبيیات پیژوهش مععیوال بیه ادبيیات فنیی و
غيرفنی تفکيک میشود .ادبيات فنی شام مطالعات پژوهشی و مقاالت فلسیفی و نظیری
است .اينها مواردیاند که پژوهشگر میتواند يافتههای خود را با نتاي آنها مقايسیه نعايید.
ادبيات غيرفنی شام بيویرافی ،خاطرات روزانه ،مدارک ،یزارشها و کاتالوگهاست.
در اين روشِ پژوهش از نعونهیيری نظری استفاد میشود .تصعيمهیا دربیار نعونیه-
یيری در خالل فرايند پژوهش شک مییيرند .نعونهیيری نظری صیرفا مسیتلزم معی -
آوری داد ها بر اساس مقولهها برای تدوين وضيههاسیت .معيیار وضیاوت در میورد زمیان
متووفکردن نعونهیيری نظری کفايت نظری مقوله يا نظريه است .ووتیی کفايیت نظیری
حاص شد ،هيچ نوع داد های اضافی نعیتوان يافت که پژوهشگر به وسیيله آنهیا بتوانید
خواص يا ويژییها يک مقوله را تدوين کند .چارمز معتقد اسیت «نعونیهیيیری نظیری را
برای توسعه مقولههای در حال ظهور و برای نهايیتر کردن و سودمندترکردن آنها به کیار
مییيريم؛ ازاينرو هدف اين نوع نعونهیيری پااليش ايد ها بیرای افیزايش انیداز نعونیه
اوليه نيست .نعونه یيری نظری به پژوهشگر در شناسايی مرزهای مفهومی و تعيين انطباق
و تناسب مقولهها کعک میکند» ( .)Charmaz, 2000,P. 519در نعونیهیيیری نظیری،
يک مورد يا نعونه در سه حالت انتخاب مییشیود .3 :انتخیاب يیک میورد بیرای پرکیردن
مقوالت نظری برای بسط نظريه ظاهرشد  .1 .انتخاب يک مورد بیرای تکرارشیدن میوارد
وبلی درمهت آزمودن نظريه ظاهرشد  .1 .انتخاب يیک میورد کیه وطیب متضیاد نظريیه
ظاهرشد است ،به وصد بسطدادن نظريه .نعونهیيری نظری نوعی نعونیهیيیری هدفعنید
است که ابعاد مختلف پديد مورد بررسی را به صورت هدفعند انتخیاب مییکنید؛ میثال از 339
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مطلعان برای مصاحبه استفاد میکند.
 .5شیوههای ارزیابی پژوهش در نظریه مبنایی

نظريه ،در روش شناسی نظريه مبنايی ،تنها زمانی معتبر است که پژوهشیگر بیه نقطیه
اشباع رسيد باشد .اين امر مستلزم ادامهدادن مطالعه ميدانی تا زمانی است که هيچ یوا و
مدرک مديدی از داد ها حاص نشود؛ به عبارتی وارسی کام داد هیا انجیام شید باشید
(کرلدانگ ،7831 ،ص .)789نقطه اشباع نظری بيانگر پايايی روش پژوهش نظريه مبنايی
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نيز میباشد؛ زيرا نقطه اشباع نظری به تکرار داد ها در پیژوهش مییپیردازد و ايین تکیرار
داد ها و نتاي آن در روششناسی بيانگر پايايی روش میورد نظیر اسیت .بنیابراين نظريیه
مبنايی مانند روش پيعايش دارای اعتبار و پايايی است؛ با اين تفاوت کیه اعتبیار و پايیايی
نظريه مبنايی از را تحلي هعزمانی اتفاق میافتد .به اين معنا که نظريه مبنايی هعزمیان
با مع آوری و نعونهیيری نظری از را مقايسه مستعر و پرسش به تجزيه و تحلي داد ها
میپردازد.
عالو بر اين ،مقوله محوری پس از کشف مجددا وابليت تبدي به مقیوالت و مفیاهيم
را دارد .برخالف روشهای اثباتیرا ،نظريه مبنايی به کشف مقوله محیوری مییپیردازد و
هعزمان به اعتبار و پايايی يا تأييد نظريه نيز تومه دارد .مقوله محوری بيانگر خیط اصیلی
داستان پژوهش است و ساير مقوالت را به هم پيوند میدهد و یزار ها را شک مییدهید.
مقوله محوری بيانگر اشباع نظری ،اعتبار و پايايی پژوهش و کشف نظريه است .استراوس
و کوربين ( )3331هفت معيار را برای ارزيابی پژوهش کيفی در نظر یرفتهاند کیه پیارکر و
رافی ( )3339اين هفت معيار را در چهار معيیار اوليیه یليسیر و اسیتراوس ( )3319توزيی
کرد اند:
 )3تطبيق :آيا مفاهيم از داد های بررسیشد توليد شد اند
 )1وابليت فهم :آيا مفاهيم تشخيص داد میشوند و به شکلی نظاممند به هیم میرتبط
میشوند آيا پيوندهای مفهومی ومود دارد و مقولهها بهخوبی تدوين شد اند
 )1وابليت تععيم :آيا نظريه به صورتی توليد شد کیه تیييیر شیرايط متفیاوت را در بیر
یيرد آيا شرايط کالنی که معکن است بر پديد مورد مطالعه اثر بگذارند تشريح شد اند
 )1کنترل :آيا برای پرسش تیييرِ فرايندی فکری شد است آيا يافتیههیای نظیری بیا
اهعيت به نظر میرسند (.)parker and Roffey, 1997,P. 234

کراسول در هعين زمينه معتقد است که شاخصهای ارزيابی پژوهشهیای مبتنیی بیر
نظريه مبنايی هعان انداز که بر ارزيابی نظريه اراههشد تکيه دارد ،بیر کی فراينید توليید
نظريه نيز تومه دارد ( .)Cresswell, 2005,P. 414رعايت اصول روششناسی پژوهش از
ارکان مهم دستيابی به کيفيت در پژوهشهای مبتنی بر نظريیه مبنیايی اسیت .تومیه بیه
فرايند سيار مطالعه ،نعونهیيری نظری ،حساسيت نظیری ،مقايسیه میداوم ،اشیباع نظیری،
تناسب روششناسی و روشها و بروراری ارتباط ميان پژوهش و بدنه دانش از معله موارد
مهم در دستيابی به کيفيت در پژوهشهای مبتنی بر نظريیه مبنیايی اسیت .پژوهشیگران
نظريه مبنايی بايد درک کاملی از روشهای بیهکاریرفتیه در پیژوهش داشیته باشیند و بیا
رعايت پيشفرضهای هستیشناسی و معرفتشناسیی و الزامیات ايین نیوع مطالعیات در
مهت ارتقا کيفيت پژوهش تالش کنند (اسمنعیلی و همکنیا ،7819 ،،ص.)931
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آسيبشناسی نظريهپردازی در کشورهای در حال توسعه نشیان مییدهید یرفتارشیدن
مامعه علعی در وفس آهنين پارادايم اثباتیرايی و پايبنیدی بیه نظريیههیای برخاسیته از
شرايط محيطی متفاوت از زمينه مورد بررسی و تأکيد بيشتر بر رويکردهای وياسیی باعیث
شد ذهن نوآور و تفکر خالق از انديشعندان مهان سوم یرفته شود و زايش نظريه مديید
و نظريهپردازی عقيم بعاند .هعه هعت و تیالش پژوهشیگران در چنیين میوامعی صیرف
آزمودن نظريههای اراههشد در کشورهای غربی میشود و چارچوبهای نظری پژوهشها
و مدلهای مفهومی رسالههای دانشگاهی و حتی دور های دکتیری چيیزی میز آنچیه در
مناطق ديگر ،تحت شرايط آن محيط ،برای ح مشکالت آنها که نظريهپردازان غيربیومی
اراهه کرد اند ،نيست (دانونای فورد و داگورا ،7810 ،،ص .)91رشیته علیوم سياسیی کیه
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سياست ،ودرت سياسی و دولت را مطالعه میکند ،از مهیات فیوق بیا مشیکالت بيشیتری
روبروست .متیيرهای پيچيد و چندبعیدی ،شیرايط و عوامی متفیاوت فرهنگیی ،ارزشیی،
سياسی و اوتصادی حاکم بر متیيرهای مورد مطالعه اين رشته در موامی ِ مختلیف ايجیاب
میکند پژوهشگران اين عرصه مجهز به مهارتهای مختلف روششناسی (کعیی ،کيفیی،
استقرايی و وياسی) باشند تا بتوانند اين پديد های غامض را در چیارچوب و زمينیه خیاص
خود مطالعه و بررسی نعايند .نظريه مبنايی به مثابه يکی از استراتژیهای پیژوهش کيفیی 333
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وامد ويژییهايی است که میتواند مورد استفاد پژوهشگران علوم سياسی ورار یيرد.
نظريییه مبنییايی از آغییاز شییک یيییری کییاربرد یسییترد ای و اهعيییت روزافزونییی در
پژوهشهای علوم امتعاعی داشته است ،به انداز ای که برين هايگ ( )3331ايین روش را
مام ترين روش مومود در بين روشهای کيفی پژوهش میداند .در سالهیای اخيیر و بیا
توسعه نرمافزارهای انجام پژوهش کيفی ،نظريه مبنايی کیاربرد زيیادی در پیژوهشهیای
علوم امتعاعی و سياسی داشته است .مالفان نظريه مبنايی اين روش را منحصر بیه رشیته
علعی خاصی نکردند؛ آنها معتقد بودند که اين روش را میتوان در رشتههیای مختلیف بیه
کار برد ( .)Haig, 1995,P. 2پرسش مورد نظر ما اين است که طبق ايین ادعیای مالفیانِ
نظري مبنايی آيا از اين روش میتوان در علوم سياسی بهر برد .کاربرد اين روش در کدام
حوز ها کاربرد بيشتری دارد و چگونه بايد از اين روش استفاد کرد.
در دهههای اخير يک بحث دايعی بين موافقان کاربرد روشهای کيفی و کعیی در علیوم
سياسیی ومیود داشیته اسیت (.)Thomas 2005,P. 855. Goertz and Mahoney, 2012
موافقان روش کعی به دلي تکيه بر نظريههای اثباتیرا و اراهه مفاهيم پيچيد به عنیوان
شاخصهای کعی و محدودشدن به روشهايی مانند مشاهد مورد انتقاد ویرار یرفتیهانید.
روشهای کيفی نيز به دلي ذهنيتیرايی و در نتيجه فقیدان عينيیت آمیاجِ نقید بیود انید
( .)Pierce, 2008,P 44-46تالش مالفان نظريه مبنايی در اين زمينه معطوف به اين بیود
که نشان دهند تعارض اساسی بين اهداف و ظرفيتهای روشهای کيفیی و کعیی ومیود
ندارد .نظريه مبنايی به عنوان روش پژوهش برخی از انتقادهای موافقان روشهای کعی را
برطرف کرد است؛ درحالیکه اين روش از روشهای کعی نيز استفاد میکند .آشتی بين
اين دو روش میتواند برای پژوهشهای علوم سياسی مفيد باشد.
عالو بر اين نظري مبنايی دارای ويژییهای خاصی است که آن را از ساير روشهای
کعی میسازد و به وابليتهای کاربرد آن در علوم سياسی میافزايد .3 :اين روش ابزارهای
دويقی برای مطالعه فرايندها اراهه میدهید .1 .زمينیه را بیرای ورود هعیه تفاسیير نظیری
معکن به فرايند پژوهش فراهم میکند .1 .از طريق کدیذاری و مقولهبندی داد ها ،تفاسير
اساسی در حال ظهور را تقويت میکند .1 .فراينیدی نظیاممنید بیرای بررسیی و پیااليش
مقولههای نظری اصلی مد نظر پژوهشگر فراهم میکند (.(Charmaz, 2012,P. 4
برخی معتقدند اين روشِ پژوهش کعک بینظيری به علوم امتعیاعی میینعايید؛ زيیرا
علوم امتعاعی در برخی زمينههای نعیتوانند از ساير روشهای پیژوهش اسیتفاد نعاينید

مقاالت

()Wood, 2009,P. 124؛ برای مثال اين روش پژوهشگران را وادر میسازد پديد هیايی را
که تا کنون مستندسازی نشد اند مورد تحلي ورار دهند .با تومه به اينکیه نظريیه مبنیايی
روشی ابتکاری برای انجام چنين پژوهشهايی فراهم میکند ،میتواند روش بسيار مفيدی
برای پژوهش علوم سياسی باشد .در بيشتر روشهای پژوهش علوم سياسی ،فص مربیوط
به اراهیه نظريیه شیام صیفحاتی در زمينیه آزمیون نظريیه اسیت .علیوم سياسیی ماننید
مامعهشناسی بر آزمون نظريه بيش از توليد و اراهه آن متعرکز مییشیوند .حیوز سياسیت
تطبيقی در اين زمينه مستثناست؛ زيرا روشهای آن معطوف به توليد و آزمیون نظريیه بیه
صورت توأماناند (.)Mair, 1998,P. 310
با اين حال در حوز سياست تطبيقی نيز رويکرد وياسی مسلط است؛ يعنی پژوهشگر با
يک ساال در ذهن خود و نعونههای انتخابشد بر اساس بررسیی پيشیينه پیژوهش کیارِ
خود را آغاز میکند .رويکرد وياسی بهشدت مورد انتقاد مالفان نظريه مبنیايی ویرار یرفتیه
است .میتوان یفت آنها به دنبال تیير نظريیههیای کیالن بیه نظريیههیای ميانیه بودنید.
نظريههای علوم سياسی اغلب وياسیاند و ريشه در نظريههای غيرمبنايی دارنید .درنتيجیه
اين نظريهها پديد های مورد مطالعه را به صورت مبهم توضيح میدهند .راي ترين رويکیرد
در مطالعات کيفی علوم سياسی اين است که متیيرهايی را از ادبيات نظری پژوهش اسیتخراج
میکنند ،آنها را وارد مدل پژوهش میکنند و بر اهعيت آنها برای تبيين نتاي تأکيد مییکننید.
ايراد و نقص اين روش اين است که نعیتواند ساير عوام مرتبط و ارتباط بين آنها را کیه بیر
نتاي پژوهش تأثير مییذارنید بیه درسیتی و دویت تبيیين نعايید ()Ragin, 1998,P. 754؛
درحالیکه نظريه مبنايی و رويکرد استقرايی آن میتواند اين مشک را بر طرف نعايد؛ زيرا
متیيرها و عوام مورد بررسی از پيش تعيينشد نيسیتند .در میواردی کیه هیدف ،درک و
شناخت بهتری از يک پديد يا محيط مبهم سياسی است يا شناخت پديد ای که تا کنیون
پژوهش دويقی دربارۀ آن انجام نشد  ،استفاد از نظريه مبنايی میتواند بسيار میاثر باشید.
عالو بر اين در برخی حوز های سياسی ،پژوهشگر ابتدا به صیورت دويیق نعییدانید بیه
دنبال بررسی کدام منبه حوز مورد نظر است .در اين زمينیه نيیز روش مبنیايی مییتوانید
پژوهشگر را به سعت شناخت مسئله و اراهه پاسخ مبنايی به آن کعک نعايد .پژوهشیگران
علوم سياسی با استفاد از رويکرد استقرايی در نظريه مبنايی میتوانند بر توليید نظريیه در
کنار آزمون نظريه متعرکز شوند و متیيرهیای سياسیی را متناسیب بیا شیرايط زمينیهای و 313
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محيطی بررسی کنند.
نظريه مبنايی را میتوان برای پاسخ به ساالهای حوز روابیط بیينالعلی و سياسیت
مقايسهای نيز بهکار یرفت؛ زيرا مالفان اين روش تأکيد دارنید کیه تحليی مقايسیهای در
نظريه مبنايی را میتوان برای واحدهای مختلیف در انیداز هیای یونیایون اسیتفاد کیرد
( .)Glaser, 1978 ,P. 36با استفاد از اين روش ،پژوهشگران علوم سياسی میتوانند بیه
مای مصاحبه و مشاهد از اسناد تیاريخی يیا سیاير منیاب کتابخانیهای بیه عنیوان منبی
یردآوری داد ها مهت توليد نظريه استفاد نعايند .اين نوع منیاب بیه پژوهشیگران امیاز
میدهند يک موضوع را در طول زمان بلندمدت تبيين کنند .از طرفی توزي پرسشینامه يیا
انجام مصاحبه در برخی حوز های سياسی نعیتواند پاسخهای دويقی به دنبال داشته باشد؛
مثال زمانی که شعا در مورد دالي احتعیالی تیييیر يیک رژيیم مسیتقر و حیاکم مصیاحبه
میکنيد ،پاسخها معکین اسیت محتاطانیه باشیند .امیا منیاب کتابخانیهای دارای اسیناد و
تحلي های علعی وب و بعد از تیيير رژيم هستند.
نظريه مبنايی اين امکان را به پژوهشگر علوم سياسی میدهد که بدون بررسی پيشينه
پژوهش وارد عرصه مع آوری و تحلي اوليه هعزمیان داد هیا ییردد و ايین مسیير را تیا
مع آوری اطالعات بيشتر ادامیه دهید .در مثیال تیييیر رژيیم و بررسیی داليی آن يیک
پژوهشگر علوم سياسی با مسئله زمانی نيز روبرو است؛ يعنی بررسی عوام تیيير رژيیم را
از چه دور زمانی آغاز کند .در اين زمينه نظريه مبنايی به او کعک مییکنید تیا از طريیق
کدیذاری داد ها در مسير زمان به ملو و عقب حرکت کند؛ مثال با کدییذاری يیک عامی
تیيير رژيم با عنوان کاهش رفا اوتصادی مییتوانید بیه بررسیی سیاير عوامی اوتصیادی
بپردازد ،بدون اينکه نياز داشته باشد دور های زمانی را از وب تعيين نعايد .اين دور هیا در
طول کدیذاری تعيين میشوند و در والب مقوالت مع بندی میییردنید .در مرحلیه بعید،
پژوهشگر ويژییهای اين دور را تبيين مینعايد و ويژییهای زمانی و مکانی يک مقولیه
(مثال کاهش رفا اوتصادی) را مشخص میکند.
نظريه مبنايی مییتوانید بسیياری از محیدوديتهیای پیژوهش علیوم سياسیی ماننید
کمتومهی به توليد نظريه نسبت به آزمون نظريه و مدايی یسترد يیک پديید و محیيط
امتعاعی و سياسی آن را برطرف نعايد .مالفان اين نظريه يادآور میشوند کیه دولیتهیا و
حتی مناطق مهان میتوانند به عنوان واحدهای امتعاعی مورد تحلي ورار یيرند .با تومیه
به ويژییهیای نظريی مبنیايی ايین روش وابليیت کیاربرد بیااليی در حیوز هیايی ماننید

مقاالت

مامعهشناسی سياسی و در مورد مسیاهلی ماننید رفتیار انتخابیاتی و در برخیی حیوز هیای
سياستگذاری ععومی و سياست مقايسهای دارد؛ برای مثال کوک و باری ( )3331از نظريه
مبنايی برای بررسیی ارتبیاط متقابی بخیش ععیومی و خصوصیی بیرای تیدوين مسیاه
سياستگذاری استفاد کردند .هدف آنها از انتخاب اين روش اراهه تصوير میام و توصیيف
دويقی از ايد ها و افکار فعاالن بخش خصوصی در مورد سياستهیای ععیومی و توانیايی
آنها در تأثيریذاری بر سياستگذاری بود .در اين راستا آنها  13مصیاحبه ععيیق و  3بحیث
یروهی با فعاالن اين حوز انجام دادند .عالو بر اين بيش از  310سند و یزارش و مقالیه
را بررسی کردند .خرومی اوليه اين پژوهش حدود هفتصد صفحه اطالعات کدیذاری نشد
بود (.)Cook and Barry, 1995
بيشتر متیيرهای حوز علوم سياسی دارای حسياستهای خاص مفهومی و نگرشیانید.
نظريه مبنايی در بررسی پديد های چند بعدی و دارای حساسيت موضوعی ،کعک درخیور
تومهی به پژوهشگران اين حوز مینعايد؛ برای مثال لينداور( )1033در پژوهشیی تیالش
کرد تروريسم را با استفاد از روش نظريه مبنايی و انتخاب عقالنی بررسی کند .نتاي اين
پژوهش نشان میدهد نظريه انتخاب عقالنی دارای محدوديتهای زيادی در تحلي نيت-
ها و انگيز های تروريستهاست .نظريه مبنايی با تومه به تأکيد خاص بر محیيط و زمينیه
پژوهش بهتر میتواند پديد تروريسم و عوام شک یيری تروريسم را تبيين نعايد .عالو
بر اين اطالعات مع آوریشد از طريق مصاحبههای کيفی ،مشاهد و سری زمانی بیرای
بررسی پديد تروريسم مناسبترند و نظريه مبنايی روش مناسبتیری بیرای تحليی ايین
منییاب اسییت( .)Lindauer ,2012 ,P.2بییا یسییترش کییاربرد رويکردهییای کيفییی در
پژوهشهای علوم سياسی در کتابهای روش پژوهش علوم سياسی نيز به نظريه مبنیايی
تومه شد است .ديويد مک ناب( )1001در کتاب روش پژوهش در علوم سياسی :رويکردهای
کعی و کيفی چگونگی کاربرد روشهای کيفی در مطالعات علوم سياسیی را بررسیی کیرد
است .در اين کتاب مالحظات ،عناصر و طراحی ،امرا و یزارشنويسی پژوهشهای کيفیی
در اين حوز تبيين و مطالعات تجربی اخير در اين حوز بررسی شد است .يک فص ايین
کتاب به معرفی نظريه مبنايی ،اهعيت کدیذاری ،مقولهبندی ،مراح نظريه مبنايی ،تدوين
نظريه ،نظريه مبنايی و سياستگذاری ععومی پرداخته است( .)McNabb, 2004درمجعیوع
میتوان یفت نظريه مبنايی به عنوان استراتژی پژوهش کيفی بهتیدري میای خیود را در 311
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پژوهشهای علوم سياسی باز کرد و به يکی از روشهای پرکاربرد اين حوز تبدي شید
است .توسعه نرمافزارهای علعی در اوبال بيشتر به اين روش بیتأثير نبود است.
 .7معرفی نرمافزار اطلس تی آی

پيشرفت واب مالحظهای در تحلي داد های کيفیی بیا اسیتفاد از انیواع برنامیههیای
رايانهای در سالهای اخير ومود داشته است .در حیال حاضیر نیرمافیزار اطلیس تیی آی،
مکس کيودا 2،ان ويوو 3برای تحلي پژوهشهای کيفیی ومیود دارد .محیيط نیرمافیزار و
شيو های نعايش اطالعات در اطلس تی آی از دو نرمافزار ديگر ساد تر است و نصب اين
نرمافزار نيز آسانتر است .اين نرمافزار تحلي داد هیا را بیدون فیداکردن انعطیافپیذيری
تسهي و سرعت میبخشد و بدين وسيله پژوهشگر را آزاد میسازد تا بر حيطه وسي تیر و
بر منبههای خالوانهتر نظريهسازی متعرکز شود .هدف اصلی ابداع اطلیس تیی آی ايجیاد
ابزاری بود که به مفسران در دستيابی ماثر بیه منیاب پژوهشیی یسیترد  ،يادداشیتهیا و
نظريههای مربوطه کعک کند .هرچند اطلس تی آی بیه غنیای فعاليیتهیای مربیوط بیه
تحلي داد ها و تفسير میافزايد ،هیدف آن خودکارسیازی ايین فراينیدها نيسیت .در ايین
نرمافزار تفکر ،وضاوت ،تصعيمیيری ،تفسير و غير با پژوهشگر اسیت .رايانیه تصیعيعات
مفهومی نظير اينکه چه کلعات يا موضوعاتی برای تعرکز بر آنها حايز اهعيتاند يیا کیدام
یام تحليلی بعدی بايد برداشیته شیود ،اتخیاذ نعییکنید؛ ايین وظیايف تحليلیی بیر دوش
پژوهشگر است .شک زير سلسله مراتب يک واحد تحلي را در نیرمافیزار اطلیس تیی آی
نشان میدهد.
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. Atlas ti.
2. MAXqda.
3. NVivo.

شک  .1سلسله مراتب يک واحد تحلي در نرمافزار اطلس تی آی

مقاالت

طی آن داد ها خرد میشوند ،مفهومپردازی میشیوند و بیه روشهیای مديید دوبیار بیه
يکديگر متص میشوند .کدیذاری روند اصلی سیاختن و پیرداختن نظريیه از داد هاسیت.
هعانطور که یفته شد در نظريه مبنايی ،تجزيه و تحلي مبتنی بر سه نوع کدیذاری (بیاز،
محییوری و انتخییابی) اسییت .کدیییذاری بییاز عبییارت از رونیید خردکییردن ،مقايسییهکییردن،
مفهومپردازیکردن و مقولهبندیکردن داد هاست؛ به عبارت ديگر کدیذاری باز بخشیی از
تجزيه و تحلي است که به صورت مشخص به نامیذاری و مقولیهبنیدی پديید هیا از را
بررسی دويق داد ها میپردازد .بدون اين ودم تحليلی اساسی ،ساير مراح تجزيه و تحلي
که به دنبال آن میآيند ،صورت نعییيرد .شک زير کدیذاری در اطلس تیی آی را نشیان
میدهد.

روششناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

در نرمافزار اطلس تی ای دو سطح تحلي صورت مییيرد :سطح تحلي متنیی کیه در
آن اوداماتی مانند تقسيمبندی فاي داد ها ،کدیذاری متن ،تصیويرها و صیداها و نوشیتن
يادداشتها انجام میشود؛ سطح تحلي مفهومی که بیر فعاليیتهیای مربیوط بیه تیدوين
چارچوب نظری ،مدلسازی و مرتبطکردن کیدها ،مفیاهيم و مقولیههیا و طراحیی شیبکه
متعرکز است (سیدجرادان و اسفیدانی ،7831 ،ص .)10کدیذاری نشان ععلياتی است که
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شک  .1فرآيند کدیذاری در نرمافزار اطلس تی آی
داد ها در کدیذاری باز به بخشهای مجزا خرد میشوند ،برای بهدستآوردن شباهت-
ها و تفاوتها با دوت بررسی میشوند و ساالهايی که دربار پديد ها که داد ها حیاکی از
آناند ،مطرح مییردند .به اين ترتيب پيشفرضهای خود محقق و ديگران يا زيیر سیاال
میرود يا بررسی میشود و را را برای کشف مییشايد .داد های پژوهش شام مصاحبه-
ها ،فاي های متنی از کتابها ،مقاالت و وبسايتهای مرتبط ،عکس ،فيلم و فايی هیای
صوتی را میتوان وارد نرم افزار کرد .پس از باریذاری داد ها در نرمافیزار ،بايید اویدام بیه
کدیذاری کرد و به هر يک از ايد ها و رخدادهای مومود در متن داد ها يیک نیام يیا کید
اختصاص داد .اين کار اولين ودم در تجزيه و تحلي مفهومپردازی داد هاسیت؛ سیپس بیا
مقايسه حوادث و ايد ها به آنهايی که مشابهاند يک اسم يا بیه عبیارتی يیک برچسیب يیا
عنوان تخصيص يافت .فرايند کدیذاری شام تجزيه و تحلي سیطر بیه سیطر داد هیا و
مصاحبههاست که ريزترين نوع تجزيه و تحلي میباشد و در عين حال توليدکننید ايید -
های نو محسوب میشود .پس از بررسی کدهای اوليه ،کدهای مشابه حذف يا ادغام میی-
شوند .مجعوعهای از مفاهيم و ويژییها و زيرمقوالت خرومیِ مرحله کدیذاری باز اسیت.
«ارتباط ميان هر مقوله با زيرمقولههايش (نه ارتباط ميان مقولیههیا) در مرحلیه کدییذاری
محوری صورت مییيرد» (ذکنئی ،7837،ص .)38در ايین مرحلیه ،کیدهايی را کیه دارای
ارتباط مفهومیاند ،تحت عنوان فاميلی کد دستهبندی مییشیوند کیه ايین فیاميلی کیدها
توضيحدهند يک مقوله خاص پژوهش هستند .در ادامه بیه بررسیی الگوهیای مومیود در

داد ها و مقايسه فاميلی کدها پرداخته میشیود .یفتنیی اسیت مقايسیه دايعیی داد هیا در
تعامی مراح کدیذاری ومود دارد و ايین ويژییی منحصیربهفیرد آن را از سیاير روشهیا
متعايز میسازد .در سطح باالتر میتوان فاميلی کدها را در يک سوپر فاميلی کد ادغام کرد
و شبکه مفهومی ارتباط کدها و فاميلی کدها را از نرمافزار دريافت کرد و در متن پیژوهش
وارد و توضيحات آن را اراهه نعود.
يکی از مهمترين مزيتهای نرمافزار اطلس تی آی اين است که برخالف نسیخههیای
وبلی که کدها را با حروف انگليسی يا فينگليش نامگذاری میکرد ،نسخه هفیت ايین نیرم
افزار وابليت کدیذاری با الفبای فارسی را دارد؛ درنتيجه بررسی شیبکههیای مفهیومی کیه
درواو خرومی نرمافزار محسوب میشوند ،برای مخاطب بسيار آسانتر است.

مقاالت

نتیجه

روششناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

نظريه مبنايی يکی از روشهای پژوهش کيفی برای توليد نظريه است .اين نظريیه بیه
شک منظم و بر اساس داد های واوعی شک مییيرد و برای مووعيتی مناسب اسیت کیه
دانش ما در مورد آن محدود است و نظريه واب اعتنايی برای آن مومود نيست کیه بتیوان
بر اساس آن فرضيه ای برای آزمون تدوين کرد؛ بنابراين در اين روش ،پژوهشگر به میای
آزمودن نظريههای مومود به تدوين نظريه میپردازد .مزيت اين روش در ايین اسیت کیه
نظريه بریرفته از داد ها نسبت به نظريهای که حاص مع آمدن يک سلسیله مفیاهيم بیر
اساس تجربيات يا تأمالت صرف است ،با احتعال بيشتری میتواند بيانگر واوعيیت باشید و
ازآنجاکه نظريه مبنايی از داد ها استنتاج مییشیود ،مییتوانید بیا ايجیاد بصیيرت و ادراک
ععيقتر رهنعود مطعئنی برای عع باشد .در نظريه مبنايی مانند ساير روشهای پژوهش
کيفی میتوان از داد های کعی يا ترکيب روشهای تحلي کعی و کيفیی اسیتفاد کیرد.
هعچنين پژوهشگرانی که از نظريه مبنايی استفاد میکنند ،مانند ساير پژوهشگرانِ کيفیی
مسئوليت و نقشی را که در تفسير داد ها بر عهد دارند بیهخیوبی مییپذيرنید و تنهیا بیه
یزارش و بيان ديدیا های افراد ،یرو ها و سازمانهای تحت مطالعه اکتفا نعیکنند ،بلکیه
مسئوليت تفسير ديد ها ،شنيد ها و خواند های خود را نيیز بیر عهید میییيرنید .تفیاوت
اساسی ميان اين روش با ديگر روشهای پژوهش کيفی تأکيد آن بر تکوين نظريه است.
نقدهای مختلفی به نظريه مبنايی وارد شد است ،از معله اينکه آيا میتوان آیاهیهیا 319
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و پيشفرضهای نظری را کنار یذاشت و بدون چنين پيشفرضهايی وارد ميدان پژوهش
شد فرايند انجام نظريه مبنايی بسيار زمانبر است .تضعينی برای ختمشدن نظريه مبنايی
به يک نظريه ومود ندارد .آنانی که برای اولين بار از نظريه مبنايی اسیتفاد مییکننید ،در
کدیذاری مشک زيادی را تجربه میکنند .غالبا نظريههايی کوچک مقياس و تععيمناپیذير
حاص میشود .بعضی معتقدند در اين نظريه ،امکان اسیتخراج نظريیه از داد هیای کعیی
مورد تومه ورار نگرفته اسیت .پسیتمیدرنهیا معتقدنید شیيو تعريیفشید و مکیانيکی
کدیذاری اساسا خالويت و وو ابتکار را از پژوهشگر مییيرد و به مای انعطافپیذيری در
تحلي  ،تنها تحعي کنند شيو تحليلی است که پژوهشگر انتخاب میکند .بیا ومیود ايین
انتقادات ،روند استفاد از نظريه مبنايی رو به افزايش است و پژوهشگرانی که از ايین روش
بهويژ در حوز علوم امتعاعی استفاد میکنند اهعيت آن را بيشتر مییداننید و دانشیی از
حوز مورد بررسی خود به دست میآورند که با استفاد از روشهای کعی نعیتوان به اين
حجم دانش دست يافت .مسئله زمان و هزينهبربیودن ايین روش بیا ابیداع نیرمافزارهیای
اختصاصی برای اين روش از معله اطلس تی آی تا حدود زيادی ح شید اسیت .فراينید
مورد استفاد در روش نظريه مبنايی وابليیت اسیتفاد در بسیياری از پیژوهشهیای علیوم
سياسی را دارد .امروز در حوز های یونایون از معله مامعهشناسی سياسی و سياستگذاری
ععومی از اين روش استفاد زيادی میشود .ماهيت اين روش ،ظرفيیت نظريیهپیردازی و
بررسی در زمينه پديد های مختلف را داراست .هنگامی که ضعفهای نظريههیای مومیود
برای تبيين بسياری از پديد های سياسی و مديريتی را در کنار توانعندیهیای بیالقو ايین
روش ورار میدهيم ،به اهعيت کاربرد آن در رشته علوم سياسی پی میبريم.
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