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 چكیدٌ 
 A PRIMER) "الفثای ساذت ًظزیِ"ًتطار وتاب تِ ا (Paul Davidson Reynolds) ، پل زیَیسسَى1971زر سال 

IN THEORY CONSTRUCTION) ضَز وِ ّا سري گفتِ هی گشارُاًَاع  ترطی اس ایي وتاب زر تابپززاسز. زر  هی 

ٍ هتؼلمات آى چَى  ایي هَضَع زر حَسُ هؼواریتِ تسظ تؼوین پذیز است. ایي ًَضتار   ّای زاًص ٍ پضٍّصُ زر تواهی حَس

ّای هؼواری استفازُ ذَاّس  ّای هزتثظ زر ذالل هتَى ٍ پضٍّص اس هصساقپززاسز ٍ  هی تىٌَلَصی هؼواری، تارید هؼواری ٍ..

 یضاح ًوایس.ا ّای هٌاسة تزای تیاى زاًص هؼواری را وزز تا گشارُ

  

 

 هؼواری ًظزیِگشارُ ٍرَزی، گشارُ ارتثاعی، پضٍّص هؼواری، ، گشارُ :َای كلیدی ياژٌ
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 مقدمٍ
ارائِ اًَاع گشارُ ّایی وِ  تزتیة سیز، تِ تِ ًَضتارایي است؛زر ایي حَسُ  ترطی اس زاًص ػلوی هؼواری ّز پضٍّص

 :رًٍس، هی پززاسز ػلوی تِ وار هی تزای تیاى زاًص

 ُاًَاع گشار.1

 گشارُ ٍرَزی                       

 گشارُ ارتثاعی                       

 ّوثستگیگشازُ                       

 گشارُ ػلّی                       

 سغَح اًتشاع .2

 ًظزی

 وارتززی

 ػیٌی

 گشارُ ّای ًظزی.3

 لَاًیي

 تسیْیات

 لضایا

 فزضیات

 تؼوین ّای تززتی

 گیزی ًتیزِ
 

 ريش تحقیق
ّا ٍ ًظزیات هؼواری است؛ تزای ًشزیه ضسى تِ آى  ضٍّصٍ رایگاُ ّز یه زر پ  رٍ، تیاى اًَاع گشارُ ّسف ًَضتار پیص

ّای ضىل زٌّسُ تزذی ًظزیات  گشارُ "تغثیك"زر اتتسا تِ رستزَ زر هثاحج هغزح ضسُ تَسظ پل زیَیسسَى پززاذتِ ٍ سپس تا 

 پززاسز.  ّای هؼواری تِ تسظ ًظزیات زیَیسسَى زر هتَى هزتثظ تا هؼواری هی ٍ پضٍّص

 

 اوًاع گزارٌ.1
 تٌسی وزز : تَاى تِ زٍ زستِ عثمِ ّا را هی رُگشا

 ( Existence Statements) َای يجًدی: گزارٌ

 [1]وٌٌس. ای هزتثظ تا یه هفَْم را ازػا هی ّایی وِ هَرَزیّت پسیسُ گشارُ

 
 است.هسزسیه  تٌاآى 

 است. چْار ایَاًی هسزسآى 
 



 
 
 
 
 
 

ضسُ ٍرَز زارز ٍ یه ًوًَِ اس   هطرص تٌایاست وِ  هطرص ضسُ ٍ تیاى ضسُ هسزسیا یه  تٌاّا ، یه  زر ایي گشارُ

 [2]است. چْار ایَاًییا  هسزستزذی هفاّین چَى 

 [1]ای ذَز را حفؼ وٌٌس: تز تاضٌس ٍ زر ػیي حال ضىل پایِ تَاًٌس پیچیسُ ّای ٍرَزی هی گشارُ

 اگز 

 سُ سمفی، صفحات ضیثسار ٍرَز زارًس.زر ساالف: 
  .هتصل ّستٌسوٌٌسُ تِ ّن  سرتت هزسی ّز زٍ صفحِ ضیثسار، تا صفحاب: 
 وٌٌس. ّا هٌتمل هی وٌٌسُ، تار سمف را تِ ستَى صفحات هزسی سرتد: 

 است. "ساسُ ٍرق تا ضسُ  "یه  ساسُ سمفتٌاتزایي 
  

 [1]تَاًٌس زرست یا غلظ تاضٌس: ّای ٍرَزی تٌا تز ضزایظ هی گشارُ
 

 [2]وٌس. ذَرضیسی، ساذتواى را گزم هی  سمف

 

 .ّا را زارًس ّا ٍ هىاى توام سهاىای ٍرَزی ّز چِ هززّزتز تاضٌس، لاتلیّت زرست تَزى زر ّ گشارُ

 اس آًزایی وِ یه گشارُ ٍرَزی ضثاّت تسیاری تا یه تؼزیف زارز، تفاٍت هیاى آًْا تایس ضفاف گززز.

اس آى هفاّین زر رْاى ٍالؼی  ای وٌٌس وِ ًوًَِ ّای ٍرَزی ازػا هی زٌّس، اها گشارُ زح هیتؼاریف، ٍیضگی هفاّین را ض

 [1]ٍرَز زارًس.

 

 (Relational Statements) َای ارتباطی : گزارٌ

 زٌّس.  ارتثاط هیاى زٍ هفَْم را ضزح هی ّایی وِ گشارُ

 

 .تا الگَی ضثستاًی ساذتِ ضسُ است ،هسزسی تِ سثه ذزاساًی تاضساگز 
 

تَاًیس اًتظار زاضتِ تاضیس وِ  ، سپس هیساًی را تطٌاسیسهسزسی هزتَط تِ سثه ذزاگَیس وِ اگز ضوا  ایي گشارُ هی

 [2ایي هسزس تا الگَی ضثستاًی ساذتِ ضسُ تاضس.]

 ضَز. ّای ارتثاعی تیاى هی رَّزُ زاًص ػلوی زر گشارُ

ات، ّا را ارائِ زٌّس، حال آًىِ تَضیح اس اضیاء ٍ پسیسُ  تٌسی ضٌاسی ٍ زستِ تَاًٌس یه گًَِ ّای ٍرَزی صزفاً هی گشارُ

 ّای ارتثاعی ّستٌس. ّا ٍ زرن هفاّین، ٍاتستِ تِ گشارُ پیص تیٌی

 تٌسی ّستٌس : رتثاعی تِ زٍ گزٍُ ولی لاتل زستِّای ا گشارُ

 زٌّس. ّوثستگی تیي زٍ هفَْم را ضزح هی آًْایی وِ

 [1]فَْم ّستٌس.آًْایی وِ تیاًگز یه ارتثاط ػلّی هیاى زٍ ه

هسارس گَیس  ، ّواًغَر وِ ًویزّس هسزس را تغییز هی  تؼساز ضثستاى،  ذزاساًیسثه  ضَز وِ زر هخال لثل گفتِ ًوی

 ّوثستگی یا ارتثاط، الگَی ضثستاًی هسزسٍ  سثه ذزاساًیوٌس وِ زٍ هفَْم  . ایي گشارُ صزفاً تیاى هیزیگز ضثستاًی ًیستٌس

 ضَز.  گشارُ ّوثستگی اس آى ًام تززُ هیزارًس ، تِ ّویي زلیل تِ ػٌَاى 



 
 
 
 
 
 

 هماتل گشارُ : زر 

 

 .ذَاّس ضس ّای هسزس ضثستاىتاػج افشایص  تِ سثه ذزاساًی تَزى

 

 [2]تغییز هفَْم زیگزی است. زلیل سثه ذزاساًیحاوی اس آى است وِ هفَْهی چَى 

 ضَز. را ضزح زّس گشارُ ػلی ًاهیسُ هی ای وِ یه راتغِ ػلّی گشارُ

  

 (Relational Statements) ّای ارتثاعی : گشارُ

 (Associational Statementsّای ّوثستگی ) شارُگ

 (Causal Statementsّای ػلّی ) گشارُ

 

 (Associational Statements) ّای ّوثستگی گشارُ

 زٌّس یا ٍرَز زارًس. رخ هی تِ ّوزاُ ّنوٌٌس وِ چِ هفاّیوی  ّای ّوثستگی تَصیف هی اساساً گشارُ

 گًَِ زر ًظز گزفتِ ضَز: هاّیت ّوثستگی هیاى زٍ هفَْم هوىي است سِ 

 هخثت : 

  [1]ٍ  تالؼىس . استزّس یا سیاز  زّس یا سیاز است هفَْم زیگز ّن رخ هی ٌّگاهی وِ یه هفَْم رخ هی

 

 [2].تؼساز تازگیزّای ضْز یشز اس سایز ضْزّا تیطتز است
 

 ذٌخی :

  [1]زّس ٍ تالؼىس. زرتارُ ٍلَع هفَْم زیگز ًویٍلَع یه هفَْم اعالػی  

 

 [5].َْم هزوش زر آرای رٍزٍلف آرًْاین ٍ وزیستَفز الىساًسر، ٍرَُ هطاتْی زارزهف
 

 هٌفی : 

 ضَز ٍ تالؼىس .  ّس یا سیاز است هفَْم زیگز ون هیز ٌّگاهی وِ هفَْهی رخ هی

 

 [2]ّوثستگی زارز. آى زر یه واتل تحت وطص، افشایص عَل واتل تا واّص سغح همغغ

 

، زر رٍضی است وِ هفاّین هوىي است ّن هخثت ٍ ّن هٌفی اتفاق تیفتس. تٌْا تفاٍت زررِ ّوثستگی هیاى زٍ هفَْم

 ضًَس. تیاى هی

تَاى زررِ ّوثستگی را تا یه  ّز زٍ هفَْم ٍرَز زاضتِ تاضس، هیاگز اهىاى ایزاز یه تؼزیف ووّی وارتززی تزای 

 ػسز ًطاى زاز.



 
 
 
 
 
 

صفز تیاًگز ػسم ٍرَز ز تیطتزیي ّوثستگی هٌفی ٍ ػسز تیاًگ -1+ ًوایاًگز تیطتزیي ّوثستگی هخثت ٍ ػسز 1ػسز 

 [1].ّوثستگی است

  

 (Causal Statements) ّای ػلّی گشارُ

 ّای ػلّی ، یه هفَْم ػلّت ٍلَع هفَْم زیگز است. زر گشارُ

 

  .آیس ٍلتی زهای ذارری افشایص پیسا وٌس، زر گٌثس اًثساط پیص هی

وٌس( ٍ هتغیزی وِ هَرز تأحیز  ضَز )چَى هستمالً تغییز هی ل ًاهیسُ هیِ ػلت است هتغیز هستمهفَْم یا هتغیزی و

 ٍالغ ضسُ هتغیز ٍاتستِ ًام زارز )چَى تِ هتغیز هستمل ٍاتستِ است(. 

ّا  اهال هتفاٍتی اس گشارُّای هطاتِ ٍ اغلة وارتزز یىساًی زارًس اها اًَاع و ّای ارتثاعی ٍ ػلّی ضىل ّز چٌس گشارُ

  ّستٌس.

  ّوثستگی لشٍها ػلّی ًیست. 

ٍ ًَع گشارُ زر ػول تطریص ایٌىِ وسام گشارُ ّوثستگی است یا ػلّی تسیار زضَار است چزاوِ ضىل ًَضتاری ایي ز

 .تاضس تسیار ضثیِ تِ ّن هی

 ػلّی ٍ یا ّوثستگی تَزُ است . تَاى فْویس همصَز ًَیسٌسُ، تٌْا اس رٍی هتي هی

ػِلّی استفازُ ضسُ است، تاضس، هی تَاى زررِ ػلیّت تیي زٍ   یا هتغیزی وِ زر یه گشارُاگز اهىاى تؼییي وویّت هفَْم 

 هفَْم را تؼییي وزز.

  [1]وٌس وِ تیطتز اس یه هتغیز هستمل تز یه هتغیز ٍاتستِ احز وٌس. زررِ ػلیّت ٍلتی هؼٌی پیسا هی

 

 (Level of Abstraction) سطًح اوتزاع.2

َح هرتلفی اس اًتشاع زر ًظز گزفت. ایي سغَح زر ول، تِ سغح اًتشاع هفاّیوی وِ گشارُ آًْا تَاى زر سغ ّا را هی گشارُ

 را زر تز گزفتِ است تستگی زارز.

 تَاى زر ًظز گزفت: سِ سغح اًتشاع را هی

 ّا ضاهل هفاّین ًظزی گشارُ...(Theoretical)ًظزی

 یّا ضاهل تؼاریف وارتزز ارُگش...(Operational))ػولی(وارتززی

 ّای تحمیمات یا تَصیف رٍیسازّای ػیٌی ّا ضاهل یافتِ گشارُ...(Concrete)ػیٌی)اًضواهی(

ّای وارتززی تسیاری زر ارتثاط تا ّز گشارُ ًظزی ٍرَز زارز ٍ ّوچٌیي چٌسیي گشارُ ػیٌی)اًضواهی( هزتثظ تا  گشارُ

 [1]ّز گشارُ وارتززی ٍرَز زارز.
 

ساسی تمزب  هحاسثات ساذتواى تِ رای هحاسثات ذغی، هؼواری تِ هزسوِ ّای تاسُ زر رٍشا استفازُ اس ت:ًظزی
 [6]رَیس. هی

 



 
 
 
 
 
 

یاتس ٍ ّز ػضَ هتحول تار ذَز ٍ تاری وِ تز  تا استفازُ اس رٍش رسیس وِ ساذتواى اس تیز ٍ ستَى استمالل هی:وارتززی
 [6]یرت.ّای هرتلف تِ اصغالح ر تَاى ساذتواى را تِ فزم گززز، هی آیس، هی آى ٍارز هی

 

ساذت. زر  "غالفی  ساذتواى"اهىاًات هحاسثات تاسُ ساذتواًی را ضٌاذت ٍ چٌس  "هایار"، 1931زر حسٍز سال :ػیٌی
پیىز احتیاد  ّای گزاى ضًَس ٍ تِ پایِ ّا توام ًیزٍّا زر سزاسز غالف وِ اس صفحات ًاسن تتي هسلح است، هٌتطز هی ایي ساذتواى

 [6].ًسارًس

  

  (Theoretical Statements)یَای وظر گزارٌ.3

 ّای ػلّی تاویس زارًس. هرصَصا گشارُ ّای ارتثاعی گشارُّا تز  اوخز ًظزیِ

هفیس  ارتثاعی ضزایغی وِ تحت آى یه گشارُ زر ارائِ تَضیحات زلیك اسّای ٍرَزی اغلة اس اّویت حیاتی  اها گشارُ

 تزذَرزارًس. است،

 

 اًس. ّای تٌس تِ ّن هتصل ضسُ فی است وِ تا ساٍیِّای صا ّای ٍرق تاضسُ ضاهل ٍرق ساسُ -1

 ّا ّستٌس. تزیي فزم پَستِ ّای ٍرق تاضسُ، سازُ ساسُ -2

               ّا زاًست. تَاى حس ٍاسظ زال ترت ٍ پَستِ ّا را هی اس لحاػ فزهی، ایي ساسُ -3

تَاى تا حسٍزی  اُ سمف ٍرق تاضسُ را هیزررِ تاضس، آًگ 11هتز ٍ ضیة آى تیطتز اس  16اگز زّاًِ سمف تیطتز اس  -4
 [3]ای زاًست. ّای تاق گَْارُ ًشزیه تِ پَستِ

 

م وِ یه گشارُ ارتثاعی است ، چْارگشارُ ًرست ، گشارُ ٍرَزی ّستٌس وِ ضزایغی وِ تایس تزای تحمك گشارُ  سِ

 وٌٌس. ٍرَز زاضتِ تاضس را تیاى هی

  Yآًگاُ  Xٍ ... اگز  C3 , C2 , C1تا فزض 

C3 , C2 , C1 ُّستٌس ، اگز  سِّای ٍرَزی یه الی  ٍ .... ّواى گشارX  ُآًگاY  ُاست. چْارم ّواى گشار 

 ّای ًظزی زر پٌذ ػٌَاى لاتل تیاى ّستٌس:  گشارُ

 [1]لَاًیي، تسیْیات)اصَل هَضَػِ(، لضایا)گشارُ ّای هٌتذ اس تسیْیات(، فزضیات ٍ تؼوین ّای تززتی

 زّس وِ زاًطوٌساى اػتواز تِ صحت هغلك آى زارًس. رتثاعی را ضزح هیای است وِ ا گشارُ لاًَى

 ضًَس ضاهل هفاّیوی ّستٌس وِ لاتل سٌزص زر یه زستگاُ ػیٌی است.  ّایی وِ لاًَى ًاهیسُ هی اغلة گشارُ

 ز.ّای ًظزی استرزاد ضَ وِ اس ّز یه هوىي است سایز گشارُّای هستمل است  ای اس گشارُ حاٍی هزوَػِ تسیْیات

 ضًَس. تسیْیات استرزاد هیّایی وِ اس  گشارُ لضایا

 ضًَس. ّا زر ضزایظ ػیٌی تغثیك زازُ هی ای اس زازُ ّایی ّستٌس وِ تا هزوَػِ گشارُ فزضیات

 آیٌس. هرتلفی اس تحمیمات تززتی تسست هیالگَّایی ّستٌس وِ اس ًتایذ هطاتْی زر ضوار  ّای تززتی تؼوین

ّا ضثیِ  تؼوین. ى تایس هستمیواً لاتل سٌزص تاضٌسات تززتی هتؼسز است ٍ توام هفاّین آیه تؼوین ٍاتستِ تِ تحمیم

 ًسارًس. لَاًیي ّستٌس رش ایٌىِ گستززگی پذیزش لَاًیي را



 
 
 
 
 
 

ٍ اگز  ضَز تاضس، آى گشارُ فزضیِ ًاهیسُ هی ای ٍرَز ًساضتِ تزای یا ػلیِ گشارُ  ضاّس تززتی تغَرذالصِ اگز ّیچ

ٍ چٌاًچِ پطتَاًِ تززتی فزاگیزی ٍرَز زاضتِ تاضس لاًَى ًاهیسُ  ضَز ٍرَز زاضتِ تاضس، تؼوین تززتی ًاهیسُ هیای  پطتَاًِ ًسثی

 هی ضَز.

اس آًزایی وِ تسیْیات ٍ لضایا، هوىي است ضاهل هفاّیوی  تاضٌس وِ فزضی اًس یا هستمیواً لاتل سٌزص 

 تاضس. هیتؼوین ّا ٍ لَاًیي ووتز ّا ، ًیستٌس،ارتثاط آًْا تا زًیای تززتی ًسثت تِ فزضیِ

 

 گیری وتیجٍ
 ّای ًظزی تا ضىل: گشارُ

 ّستٌس.  هْوتزیي ػٌاصز اس رَّزُ زاًص ػلوی Yآًگاُ  X..... اگز  C2 , C1تا فزض 

C2 , C1  ....Cn ُّای ٍرَزی ّستٌس وِ ضزایغی را وِ تحت آى گشارُ ارتثاعی اگز  ، گشارX  ُآًگاY ضَز،  ٍالغ هی

 زٌّس. هی را تَصیف

  

ّای ًظزی هؼوَال ًسثت تِ تؼاریف ػولی اًتشاػی  تَاًٌس هغزح ضًَس اها گشارُ ّا زر ّز سغحی اس اًتشاع هی شارُایي گ

 تز ّستٌس.  ازث ػیٌی اًتشاػیتَزُ یا تِ ػثارتی زر ٍالغ ًسثت تِ تطزیح حَ

ّای  زح ضًَس وِ تِ آًْا گشارُفَْم هغّای ارتثاعی هوىي است تِ صَرت ّوثستگی هیاى زٍ یا چٌس ه گشارُ

 ّای ػلّی وِ تیاى وٌٌسُ یه راتغِ ػِلّی هیاى زٍ یا چٌس هفَْم است. صَرت گشارُِ ضَز یا ت ّوثستگی گفتِ هی

ٍ یا تا ارتثاط ووتز تا تَاًٌس لاًَى، تؼوین تززتی ٍ فزضیات تاضس ًِ تززتی هیّای ًظزی تستِ تِ هیشاى پطتَا گشارُ

 ت ٍ لضایا تاضٌس.زًیای تززتی تسیْیا
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