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 Researchers in the field of organization and 

management, generally conduct research with the aim 

of describing or explaining a phenomenon. Clearly, in 

researches aimed at explanation, it is important to 

identify the causal chains that create a phenomenon. 

Since the discovery of correlations between two 

variables, which is a common method in quantitative 

research, cannot indicate the existence or absence of 

causal relationships, taking a qualitative approach and, 

in particular, the case study method is recommended to 

researchers. In this research, while introducing the 

process tracing method, which is one of the most 

important tools of causal inference in qualitative 

research and case study, an attempt is made to describe 

its various techniques and the capacities resulting from 

the application of this method. Since, the executive 

mechanism of the process tracing method, unlike 

statistical models or even other issues related to 

qualitative methods, has not been studied much, at the 

end of this study, the method of applying and 

implementing this method is examined. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

عمومًا پژوهشگران حوزه سازمان و مدیریت با هدف توصیف  ییا تیفیفک ییی پدییده  
هیای  کیه بیا هیدف تیفیفک صیور  ویژه در پیژوه  کننید  بیهاقدام به پیژوه  می 

اسیت  وجودآورنده یی پدیده دارای اهمفیت های عّلِ  بهپذیرد  شناسای  زنجفرهم 
هیای کّمی  ازآنجاکه کش  همیستگ  بفک دو متغفر که شیفوه متیداود در پیژوه 

تواند گویای وجود یا عدم وجود روابط عّل  باشید  اتایار رویدیرد کفوی  و است  نم 
شیود  در اییک طور مشاص  شیفوه مااعهیه میوردی بیه پژوهشیگران توصیفه می به

تیریک اباارهیای د که از مهمشود ضمک مهرف  روش ردیاب  فراین پژوه  تالش م 
هیای آن های کفو  و مااعهه موردی است  انواع تدنفییاستنیاط عّل  در پژوه 

کارگفری ایک روش ارائه گردد  همچنفک با توجه به  های حاصل از بهتشریح و ظرففت
هیای آمیاری ییا حتی  سیایر آنده سازوکار اجرای  روش ردیاب  فراینید بیرفالف میدد

های کفو  چندان بررس  نشده است  در پایان ایک پیژوه  روش میاحث مربوط به
 گفرد  کارگفری و اجرای  کردن ایک روش مورد واکاوی قرار م  شفوه به
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 مقدمه

 کوشدد می مدیریت و سازمان حوزه پژوهشگر که هاییموقعیت در
 پاسد  مشخص خروجی یک تحقق یا رویداد یک وقوع چرایی به

 یابدد می سدو  اسدت، داده روی آنچده توصدی  بده معمولا  دهد،
 همبستگی اثبات و متغیر چندین شناسایی با احتمالا  و −چیستی−

 متغیرهددای بددین همبسددتگی کدده کددرد خواهددد اسددتدلل نهدداآ بدین
 بایدد آنچده. اسدت رویدداد یک علت دهنده توضیح شدهشناسایی

 برخی بین همبستگی وجود دلیل عّلیت اگرچه اینکه داشت درنظر
 رابطده لزومداا  متغیدر، دو بدین همبسدتگی وجود ولی متغیرهاست،

 پدیدده دو متدوالی وقدوع درواقد  کند؛نمی اثبات آنها بین را عّلیت
. باشدد آنها بین معلول و علت رابطه وجود دلیل به لزوماا  تواندنمی

 دلیدل بده تصدادفی، صدرفاا  اسدت ممکدن متغیر دو بین همبستگی
 موضدوع انتخدا  در سدوگیری از ناشی یا مشترک علت یک وجود

 (.2014 بارومن،) شود ایجاد مطالعه یک از بخشی عنوانبه
 تدوان ارتبدا  می تنهدا همبسدتگی بده متکدی هدایپژوهش در

 دارندد یدا نده؛ عّلدی رابطه آنها آیا اینکه نه کرد، مشخص را متغیرها
 مطالعده ارزش رابطده یک آیا آنکه تعیین برای مطالعاتی چنین البته

 در هد  آن همبسدتگی(. 2018 بدوی،،) هستند مفید دارد، بیشتر
 ارزشدمند توانددمدی دارد، وجود هاداده از بزرگی حج  که جهانی
 این که شرطی به )البته بینیپیش آوردن دست به برای ویژهبه باشد؛

 بدر صدر  تکیده بدا امدا نباشدد(، شدان، از ناشی صرفاا  ارتباطات
 چه مداخله، وجود درصورت که شد نخواهی  متوجه هاهمبستگی

 عّلدی رابطه آیا بدانی  باید منظور این برای. داد خواهد روی اتفاقی
 (.2014 بارومن،) خیر یا دارد وجود واقعاا 

 بایدد افتدد،مدی اتفدا  رویددادها برخدی چرا اینکه درک برای
 شدود بررسدی عّلدی بدا سدازوکارهای آنهدا گیدریشدکل چگونگی

 از اسددتفاده معمددولا  مهدد ، ایددن انجددام بددرای(. 2020 سددالمن،)
 آن دلیدل. گدردد می توصیه موردی پژوهش ویژه به و کیفی رویکرد

کیدد پیمایشی پژوهش به نسبت موردی پژوهش در این است که  تأ
 هد  درواق  شود؛ می پژوهش هایداده اتفا  و الحا  بر بیشتری

 مقدداری و کّمدی جنبه موردی پژوهش در اطالعات آوریجم  از
 و پدردازینظریده شناسدی،نوع یا بندیطبقه توصی ، بلکه نیست،
 هدایپدژوهش در خالصده طوربه. شودمی شامل را نظریه آزمودن
 نمایندده و گسدترش هدد  و دارندد نداچیز ارزشی مقادیر موردی،

 و خنیفدر) اسدت ادراک و فهد  عمدق بلکده نیست؛ پژوهش بودن
 (.1398 همکاران،
 انجام قوی عّلی وتحلیلتجزیه یک بتواند پژوهشگر آنکه برای

 از بدیش 1مدوردی،−درون وتحلیدلتجزیده شدیوه از استفاده دهد،
(. 2007 تانسدی،) بدود خواهد مؤثر 2موردی−بین وتحلیلتجزیه

 توجهی گذشته هایسال در که موردی تحلیلوتجزیه انواع از یکی
 از یکدی عندوانبده کده باشدد می« فرایندد ردیابی»بدان شده،  ویژه

 نددوع از ویژه بدده و مددوردی مطالعددات انجددام اصددلی ابزارهددای
 (.2011 کولیئر،) است یافته توسعه موردی−درون

 تحلیدل در موجدود هدایضدع  بده پاس  در پژوهش این در
 وفرایندد  ردیدابی هدایتکنیدک اندواع شدود می تدالش همبستگی،

 سازمان کیفی هایپژوهش در کاربرد برای آن، با مرتبط هایآزمون
 عملیداتی صدورتبه موردی درون هایویژه پژوهش به و مدیریت و

 .شود تشریح

 
 ندیفرا یابیرد

 ابدزار ،(2013 پدرسدن، و بدی ) روش یدک عنوانبهفرایند  ردیابی
 بددرای( 2014 چکددل، و بنددت) تکنیکددی و( 2013 رولفیندد ،)

 و نظریده، توسدعه بدر تمرکدز بدا هاداده وتحلیلتجزیه و آوریجم 
. شدودمدی برده کار به علت توضیح برای شواهد ارزیابی و جستجو

 «تداریخی مدوارد» از عّلدی هایاستنبا  ارائه ،فرایند ردیابی هد 
. شدود می گرفتده درنظدر گذشته وقای  توضیح عنوانبه که باشد می
 هدایواقعیدت در عّلیدت از سدازوکار دارای درک یدک بدر کار این

فرایندد  یدک بازسازی از آن، گام نخستین و است استوار اجتماعی
 .شودمی آغاز نتیجه یک و مستقل متغیر یک بین عّلیت

 تحلیدل بدرای ایشدیوه عندوانبده نخست ،فرایند ردیابی روش
 هدد  بدا امدروزه بیشدتر امدا شدد، مطرح گیریتصمی  هایفرایند

 مدورد عّلدی سدازوکارهای بدا مدرتبط فرضیات آزمودن یا شناسایی
 بددون شیوه، این (.2016 پالیئر، و ترامپوش) گیردمی قرار استفاده

 مطالعده و کیفی هایپژوهش در عّلی استنبا  ابزار ترینمه  تردید
 (.2010 همکاران، و کولیئر) رود به شمار می موردی

 بررسدی بده توانددمدی پژوهشدگر روش، ایدن از گیدریبهره با
                                                           

1. within−case 

2. cross−case 
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 یدک به مستقل متغیر یک آنها از راه که بپردازد معینی سازوکارهای
 اگرچده(. 2005 بندت، و جدور ) خدوردمدی پیوندد وابسته متغیر
 یدک عّلی تأثیر شدن مشخص شامل عّلی استنبا  از مهمی بخش
 از بسدیاری بدرای ولدی اسدت، وابسته متغیر بر تبیینی خاص متغیر

 شدددن مشددخص از عبددارت تددرمهدد  بخددش کیفددی، گران تحلیددل
 یدک بده را مسدتقل یا تبیینی متغیر یک است که عّلی سازوکارهای

 (.2010 یلیکوسی، و هستروم) دهدمی پیوند وابسته یا تاب  متغیر
 فرضپیش این بر مبتنی بیشتر موردی مطالعه درفرایند  ردیابی

 فهد  مسدتلزم منفدرد، و خداص پدیده یک تبیینی مطالعه که است
 کده بده دنبدال هد  است حوادثی عّلی توالی ردیابی یا وقوعفرایند 

 یدک در را آن بایدد خداص واقعده یک تبیین برای رو ازاین اند؛آمده
 روشدن را پدیدده وقدوع مختلد  مراحدل و قدرار داد عّلی پیوستار
 (.1998 گلدستون،) ساخت

 
  سازوکار و علت

 
 یعل

 قابدل کیفی و کّمی پارادای  دو در علت مفهوم از گرفته صورت تعابیر
 متغیرهدای عندوانبه «علل» معمولا  کّمی، پارادای  در. است بررسی

 را وابسدته متغیرهای یا نتایج وقوع احتمال که شوندمی درک مستقلی
 کننددگانافدزون» درحقیقدت آنهدا. دهنددمی افزایش متوسط طوربه

 لزم شدرو  عنوانبه «علل» کیفی پارادای  در اما هستند، 1«احتمال
 کلیده در کده شدوندمدی گرفته درنظر مطالعه مورد نتایج برای کافی یا

 تداریخی تبیین یا موردی مطالعات )با موردی−بین اصلی هایروش
 تبیدین دنبدال وقتدی بده آنکده نتیجده. کندد رود( صدد  می می کار به

 طبیعدی طدور بده تقریباا  باشی ، فردمنحصربه وقای  یا خاص حوادث
 بده کده هنگامی درمقابل، یابی ؛ می سو  لزم یا کافی علل سمت به

 طبیعتداا  پدردازی ،مدی بدزر  هایجمعیت در عّلی الگوهای تحلیل
 را نتدایج وقدوع احتمال که گیری می درنظر عواملی عنوانبه را عّلیت

 (.1389 طالبان،) سازدمی بیشتر متوسط طوربه
 طورکلی بده کده انددشده تشکیل «اجزا» تعدادی از سازوکارها

 هددا،سدازمان افدراد، عدامالن مانندد اسدت؛ بخدش دو دربرگیرندده
 ورزندد،مدی مبدادرت آن به که هاییفعالیت و هانام و نیز  هاسیست 
 و بدی ) افعدالو  انتخابداتی مبدارزات پدژوهش، اعتدراض، همانند

 اثرگذاری سنجش با مرتبط هایطرح از بسیاری(. 2013 پدرسن،
                                                           

1. probability raisers 

 گداه و) تأییدد و( الد ) پدروهه هدایفعالیت شدن انجام بررسی بر
 ایدن امدا هستند، متمرکز(  ) انتظار مورد تأثیر( اندازه گیریاندازه

 بده «ال » تا شده موجب آنچه مورد در چیزی لزوماا  ها،طرح نوع
 مداخلده «چرا» و «چگونه» اینکه گوید؛نمی ما به بینجامد، « »
 یک تأثیر، ارزیابی هایروش بیشتر در. انجامید خاص اینتیجه به

 بداقی سربسدته کده دارد وجدود اینتیجده و مداخله بین سیاه جعبه
 .است مانده

 ارتبدا  جهدت اینکه عّلی، سازوکار در مورد مه  موضوع یک
 و « » بده «ال » از است: طرفه یک شدهشناسایی متغیرهای بین

 روی بددر بتواننددد متغیددر دو هددر کدده حددالتی در. « » بدده « » از
 دارد وجدود همبستگی رابطه یک درواق  باشند، اثر دارای یکدیگر

 .عّلی ارتبا  یک نه و
 شدده معرفدی عّلدی سدازوکارهای بدرای شناسیهستی نوع دو
 یدک قطعدی، شناسدیهسدتی براسدا  3محتمل. و 2قطعی است:

 ایجداد را مشدخص خروجدی یدک همواره مشخص عّلی سازوکار
 ازآنجاکده محتمدل، شناسدیندوع براسا  که درحالی کرد؛ خواهد

 نتدایج تدواننمی هستند، در ارتبا  خود کارکرد زمینه با سازوکارها
 و ترامپدوش) کدرد تعیدین جداری سدازوکار نوع دانستن با رافرایند 
 روابدط پیچیددگی هدا،چدالش تدرین بزر  از یکی(. 2016 پالیئر،

 سبب چیزی چه: آورد می پدید را بسیاری هایزمینه که است عّلی
 بسزایی سه  عّلی نمودارهای شود؟ منتج « » به «ال » شودمی
 ایپیچیدده هدایموقعیدت چندین وتحلیدلتجزیه در ما توانایی در

 باشدد، نشدده مشدخص درسدتی به عّلدی ساختار اگر اما اند،داشته
 باشدند همدراه اطمیندان غیرقابدل هدایگیدرینتیجده بدا تواننددمی

 کده یابدد می بیشتر اهمیدت زمانی موضوع این(. 2014 بارومن،)
 بده توانددمدی عّلدی پیونددهای از ناشدی هدایسدوتتفاه  دریابی 
 گدرفتن نادیدده و مضدر هایشیوه تداوم غیرمؤثر، اقدامات انتخا 

 .بینجامد مفید هایگزینه

 
  سازوکار به کردهایرو

 
 یعل

 دارد وجدود عّلدی سدازوکار بده اصدلی رویکدرد چهار مجموع، در
 (.2017 استدمن، و بفانی)

                                                           

2. deterministic 

3. probabilistic 
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 برای کنترل گروه یک از 2مل، تفاوت روش براسا  1:مخالف
 رویکدرد، ایدن در. شدودمدی اسدتفاده مداخلده یک اثر جداسازی

 یکی آن، براسا  که شودمی انجام یکسان مورد دو بین ایمقایسه
 را مداخلده آن دیگدر مدورد و کندمی دریافت ایمداخله موردها از

 بدالینی هایآزمایش در بیشتر چارچو  این. کرد نخواهد دریافت
 اسدتنتا  حدال ایدن با رود؛ به کار می پزشکی هایپژوهش برای و

 توضدیح را خداص اثدر یک آمدن وجودبه چگونگی مخال ، عّلی
 .دهدنمی

 توافدق روش از کده منددیقاعده هایچارچو  3:مندیقاعده
 ارزیدابی بدرای مشاهده دو بین ارتبا  تناو  از شود،می ناشی مل
 دری عّلدی ادعاهدا ایجداد اسدا ی مندقاعده. کندمی استفاده اثر
 حدالبدااین اسدت؛ی ابیدارز بدرایی آمداری ردهایکرو ازی اریبس

 کدام) کندنمی مشخص را تغییر جهت مندیقاعده هایچارچو 
 هدایپرسدش بده توانددنمدی و( دلیل اسدت کدام و علت مشاهده

 در آنهدا کداربرد. دهدد پاسد  تغییدر چرایدی و چگونگی به مربو 
 دشدوار یکددیگر از معلول و علت کردن جدا که نیز پیچیده شرایط
 .است بسیار مشکل باشد،

 کفایددت، و ضددرورت مفدداهی  از اسددتفاده بددا 4:پیکربندددی
 خداص اثدر یدک به که را دلیل از برخی پیکربندی هایچارچو 

 بدا که را عّلی عوامل خاص   هایپیکربندی و توصی  انجامند، می
 ایدن عّلیت، پیکربندی دیدگاه. کندمی شناسایی هستند، مرتبط آن

گاهی  بده تواندمی علل از صورت یک از بیش که کندمی ایجاد را آ
 حتی متفاوت و نتایجی به تواندمی مشابه هایصورت و نتیجه یک

 ایمقایسده تحلیل در پیکربندی هایچارچو  از. بینجامد متضاد
 ایدن در شدده مشخص شدرایط مجموعه از. شودمی استفاده کیفی

 اثدر یدک «چگدونگی» بده دادن پاسد  بدرای توانمی هاچارچو 
 .بهره برد خاص

 شدرحی کده است این مولد هایچارچو  بارز ویژگی 5:مولد
 خداص اثدر یدک بده کده کنددمدی ایجداد عّلی سازوکار از مفصل

 سدازوکارهای. دهددمدی نشدان را عّلی رابطه کار، این با و بینجامد
                                                           

1. counterfactual 

2. mill 

3. regularity 

4. configurational 

5. generative 

 یدک و علت یک بین آنچه درباره دقیق توضیح یک ارائه با تولیدی
 کمدک خداص اثدر یدک «چرایی» توضیح به افتد،می اتفا  نتیجه

 .کندمی

 
  یهارهیزنج انواع

 
 یعل

 و کدافی لزم، علدل صدورت سه به عّلی هایزنجیره و علل عموماا 
 (.1389 طالبان،) شوندمی نمایان دو این از ترکیبی

 
  رهیزنج و الزم علل

 
 الزم یعل

 تمدامی شدده، گردآوری شواهد نوع براسا  و لزم عّلی زنجیره در
 یکسدان اهمیتدی از پیونددها کلیه و هستند لزم و ضروری شواهد

 صدورت آن در باشدد، غایدب پیوندی هر اگر درواق  برخوردارند؛
 منزلده بده پیوندد یک حذ  یعنی داد؛ نخواهد رخ معلول یا نتیجه

 اهمیت دارای نکته. است نیافتن پیامد تحقق و زنجیره شدنگسسته
 دلیدل هستند و ناکامل لزم شر  صورت به عّلی هایزنجیره اینکه

 نده) ممکدن را بعددی پیوندد لزم شر  یک وجود که است این آن
 تدا شدوند افدزوده بایدد دیگری عوامل معمولا  و سازدمی( ضروری

 .است داده رخ معلول آن چرا که گردد تبیین

 

  رهیزنج و و یکاف علل
 
 یکاف یعل

 معلدول )پیامدد( بده نداگزیر حضدورش کده است علتی کافی علل
 رخ نیدز دیگدری علدل توسط تواندمی معلول آن گرچه انجامد، می

در واقد   هسدتند؛ کافی شواهد تمامی کافی، عّلی زنجیره در. دهد
 در. آوردمدی وجدود بده را زنجیدره در بعددی پیوند کافی شر  یک

 پیوندد صدورت آن در باشدد، کدافی شدر  پیونددی هر وقتی اینجا
 تکدوین در اصدلی علت و ندارد چندانی اهمیت واسط یا میانجی
 کدافی شدر  نخستین عبارتیبه است؛ زنجیره در اول پیوند نتیجه،

 .رود به شمار می پیوند ترینمه  نوعاا 

 

  رهیزنج و یکاف و الزم علل
 
 مرکب یعل

 کامدل، طور بده ای مجموعه در یک مورد حضور و غیا  اینجا، در
 شناسدایی. کنددمدی بینیپیش دیگر مجموعه در را غیا  و حضور

 باشد می پذیرامکان حال این با است؛ دشوار بسیار علل از نوع این
 پیامد یک برای کافی و لزم شر  عّلی، عامل چندین از ترکیبی که
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 از برخی مرکب، عّلی زنجیره در(. کافی و لزم مرکب علت) شوند
 (.1 شکل) هستند کافی دیگر برخی و لزم شواهد
 
 

 

 

 
ی زنجیره یک. 1 شکل

ّ
 مرکب عل

 قدوت شدود، می داده نشدان 1 شدکل عّلی زنجیره در بنابر آنچه
 و لزم شددر  « » چددون اسددت، ضددعی  « » و « » پیونددد

 حاضر باید نیز دیگر عواملی رو این از باشد؛می « » برای غیرکافی
 « » و « » میدان پیوند ازسویی. یابد تحقق « » معلول تا شوند

 ایدن، وجدود بدا اسدت؛ ترضعی  «د» و « » میان پیوند به نسبت
 شدر  بده نسدبت بیشتر اهمیتی از نوعاا  است، لزم شر  که « »

: دارد اهمیدت نکتده سده بده توجه پ،. است برخوردار «د» کافی
 در کدافی شدر  جایگداه از متأثر کافی شرو  نسبی اهمیت( ال 

 اهمیتی از عّلی زنجیره یک در لزم شرو (   است، عّلی زنجیره
 عّلدی هدایزنجیره آغاز در که کافی شر (   و برخوردارند یکسان

 شدرو  اینکده تدا برخوردارندد بیشتر اهمیتی از معمولا  دارند، قرار
 (.1389 طالبان،) باشند لزم شر  آغازین،

 
 ندیفرا یابیرد یهاکیتکن انواع

 کده شدودمدی تقسدی  اصدلی دسته سه بهفرایند  ردیابی طورکلی به
 ندوع و از 2نظریده ساخت نوع از 1نظریه، آزمون نوع از: از عبارتند
3خروجی. توضیح

 

 
 هینظر آزمون نوع از ندیفرا یابیرد

 یک موجود ادبیات به رجوع با ،فرایند ردیابی نظریه آزمون شیوه در
 داّل  شدواهدی وجدود عدم یا وجود سپ، و شودمی استنبا  نظریه

 بررسدی مطالعه مورد آن در مفروض عّلی سازوکار بودن موجود بر
 .شود می

                                                           

1. theory−testing (TT) process tracing 

2. theory−building (TB) process tracing 

3. explaining−outcome process tracing 

 هینظر ساخت نوع از ندیفرا یابیرد

 شواهد از نظری توضیح یک ،فرایند ردیابی نظریه ساخت شیوه در
 ایدن و شدودمدی سداخته خاص مورد یک از آمده دست به تجربی

 از تددرکلددی عّلددی سددازوکار یددک کدده آیددد دسددت میبدده  اسددتنتا 
 .دارد وجود مطالعه مورد این «هایواقعیت»

 

 یخروج حیتوض نوع از ندیفرا یابیرد

 یدک شدود می تدالش ،فرایندد ردیدابی خروجدی توضدیح شیوه در
 خداص مدورد یدک در تاریخی نتیجه یک از کافی حداقلی توضیح

 تدرعمدومی هداینظریه آزمایش یا ارائه هد  اینجا در گردد. ارائه
 مورد آن برای کافی( حداقلی) توضیح یک ارائه هد  بلکه نیست،
 .است مطالعه

 

 ندیفرا یابیرد انجام مراحل

بهاست گام پنج شاملفرایند  ردیابی طورکلی. 

 
  سازوکار کی توسعه: 1 گام

 
 یفرض یعل

 سازوکاری تهیه نظریه، آزمون نوع ازفرایند  ردیابی در گام نخستین
 یا بازنگری شامل است ممکن گام این. شود آزمایش باید که است

 سدازوکار یدک توسعه. باشد موجود نظریه یک به جزئیاتی افزودن
 و( فرضدیه علدت) «الد » بدین مراحل دقیق شرح شامل مفروض

 اجدزای از یک هر توانمی درضمن است؛( موردنظر نتیجه) « »
 در اینکده مهد  نکته. گرفت نظر در فرضیه یک عنوانبه را سازوکار

 یعندی سدوم، مرحله از اول گام نظریه، ساخت نوع ازفرایند  ردیابی
 .شودمی آغاز شواهد گردآوری

 
  سازوکار کردن یاتیعمل: 2 گام

 
 یعل

. اسدت سازوکار اجزای از یک هر عملی بررسی شامل مرحله این
 دربرگیرندده کده شدوندمدی مشخص مشاهده قابل مظاهر اینجا در

 هدر رخدداد رخداد یدا عددم تعیین برای تجربی شواهد آوریجم 
 ایدن شدامل است ممکن شواهد این. است سازوکار اجزای از یک

 تجربدی مطالدب محتدوای 4گزارشدی: شدواهد( الف: باشند موارد
 گددری،مشدداهده شددواهد کددانونی، هددایگددروه هددا،مصدداحبه)

                                                           

4. account evidence 

 ج )کاف ( ب )الزم( اع  )الزم(

 نتفجه د )کاف (



      55 های سازمان و مدیریتکاربرد روش ردیابی فرایند در پژوهش

 

 1ردیداب: شدواهد( ب ؛(شدفاهی هدایگدزارش جلسات،صورت
 سدازوکار از بخشدی وجود گراثبات آنها وجود صر  که شواهدی
 یک دهدمی نشان که رسمی جلساتصورت مثالا ) است مفروض
 الگوهدای 2الگدو: شدواهد( ج ؛(است شده انجام رسمی مالقات
 ایدن ارزیدابی هنگدام توانندمی کالسیک آماری احتمالت آماری؛

 سازوکار یک در اشتغال آمار مثال برای) به کار روند شواهد از نوع
 و زمدانی وقای  تقوی  3توالی: شواهد( د ؛(نژادی تبعیض با مرتبط
،) مکانی  داشدته وجدود سدازوکار از خاصدی قسدمت چنانچه مثالا
 (.بیفتد اتفا  خاصی ترتیب به وقای  که داری  انتظار باشد،

 بدرای شدواهدی شناسدایی شامل باید سازوکار سازیعملیاتی
 چده باشدد؛ اجدزا دیگدر و سدازوکار از جدزت یدک بین عّلی ارتبا 

 سدبب بده سدازوکار از بخشدی دهدد نشان که دارد وجود شواهدی
راه  از اندیشدیدن مسدتلزم امدر ایدن اسدت؟ داده رخ آن قبلدی جزت

 از یدک هدر تواندد می کده اسدت پذیرش قابل جایگزین توضیحات
 قابددل مظدداهر جسددتجوی در و دهددد توضددیح را اجددزای سددازوکار

 .باشد زمینه این در مشاهده

 

 شواهد یگردآور: 3 گام

 یدک هر برای( ثانویه یا اولیه) شواهد آوریجم  شامل مرحله این
 همانند است؛ سازوکار اجزای از یک هر از شده مشاهده مظاهر از

 هدامحدودیت و منب  هر اطمینان قابلیت باید ارزیا  ارزیابی، هر
 برای را بیشترین اقدامات و گیرد نظر در را آن بالقوه هایسوگیری و
 شدده، استفاده شدواهد اعتبار و اطمینان قابلیت رساندن حداکثر به

 .دهد انجام
 ،(نظریده آزمون جایبه) نظریه ساخت نوع ازفرایند  ردیابی در

 در اینظریده اگدر. گیردمی قرار کار دستور در سوم نخست مرحله
 نداشدته وجود « » به «ال »انجامیدن  چرایی و چگونگی مورد

 در مشاهده قابل شواهد آوریجم  با را خود کار پژوهشگر باشد،
 ایدن سدپ،. کنددمی شروع مؤلفه دو این پیونددهنده مراحل مورد

بده  هاواقعیت توضیح جهت به عّلی سازوکار استنبا  برای شواهد
 .رود کار می

                                                           

1. trace evidence 

2. pattern evidence 

3. sequence evidence 

 شواهد یاستنباط وزن یابیارز: 4 گام

. است 4کیفری دادرسی مشابهفرایند  ردیابی در شواهد ارزیابی نحوه
 مختلد  منداب  از حاصدل شدواهد سازوکار، اجزای از هریک برای

 از هریدک کده بده دسدت آیدد معقدول اطمیندانی تا شودمی سنجیده
 .خیر یا دارد وجود خاص مطالعه مورد یک در سازوکار اجزای
 بددرای مشددهور اسددتعاره چهددار از معمددولا  ،فراینددد ردیددابی در

 یدک مورد در ما اعتماد بر شواهد تأثیر مختل  هایشیوه توصی 
 5،«بداد در ندی» هدایآزمدون: شدودمدی استفاده نظریه یا سازوکار

 8«مضداع  قاطعیدت» و 7«شدهاخیراا شلیک اسلحه» 6،«حلقه»
 و 9قطعیددت اصددول بددر مبتنددی هدداآزمددون ایددن(. 1997 اورا، فددن)

 اسدتنبا  برای هاآزمون آیا عبارتی،به هستند؛ 10بودن فردمنحصربه
 بعدد دو قطعیت، و بودن فردمنحصربه. هستند کافی لزم یا شواهد

 (.2 شکل) دهندمی تشکیل را ماتری، یک
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2013 پدرسن، و بیچ) یندفرا ردیابی در شواهد سنجش هایآزمون. 2 شکل

 هستند تجربی هایبینیپیش از دسته آن باد: در نی هایآزمون
 ندوع ایدن. دارندد کمدی قطعیدت و بدودن فدردبدهمنحصر میزان که

 کمکدی جدایگزین، یدا اصدلی یافتن شداهد از نظرصر  ها آزمون
 دو هدر زیدرا کنندد،مدی فرضدیه یک به نسبت ما اطمینان به ناچیز
 انددک اهمیتدی مدا برای استنباطی نظر از رد، و پذیرش هایآزمون
 پژوهشدگر شدود؛ تأییدد فرضدیه اگدر آزمدون، ندوع ایدن در. دارند

                                                           

4. criminal trial 

5. straw−in−the−wind 

6. hoop 

7. smoking gun 

8. doubly decisive 

9. certainty  

10. uniqueness 
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 امدا یابد، اطمینان فرضیه صحت به نسبت کمی حدود تا تواندمی
 شدواهد. نیست کافی جایگزین هایفرضیه رد یا آن قاط  اثبات برای

 فرضدیه یدک اگدر و دهند ارائه ارزنده معیاری توانندمی دست این از
 افدزوده مهد  شواهد به تواندمی گذارد، سر پشت را آزمایش چندین

 تردیدد فرضدیه حقیقدت مورد در کمی شود؛ رد فرضیه اگر اما شود،
 (.2015 ول، و پانتن) نیست کافی آن ردّ  برای کند ومی ایجاد

 قطعدی کده شدودمدی هداییبینیپیش شامل حلقه: هایآزمون
 آزمدونی چندین در موفدق نشددن نیستند؛ فردمنحصربه اما هستند،

 مددنظر فرضدیه بده نسدبت را مدا اطمینان( جایگزین شاهد یافتن)
 فدراه  را اسدتنبا  امکدان اصلی، شاهد یافتن اما دهد،می کاهش

 بدرای بیشدتر حلقده آزمون از عمالا (. 2015 ول، و پانتن) کندنمی
 ؛(2012 مداهونی،) شدودمدی اسدتفاده جایگزین هایفرضیه حذ 
. دارید  سدروکار ناکدافی و لزم علدل با آزمون از نوع این در درواق 

 باشدد؛ غایدب علدت آن اگر داد، نخواهد رخ نتیجه یک اسا  براین
 (.1389 طالبان،) نکند تضمین را نتیجه وجود آن، حضور اگر حتی

 ایدن کشد  دنبدال به حلقه هایآزمون از استفاده با گر تحلیل
 بده کدرده، تجربه را خاص اینتیجه یا علت که موردی آیا که است

 تمامی دارای مورد، این آیا اینکه دهد؛ نخستمی پاس  پرسش دو
 درواقد  است؛ خروجی یا علت برای شده شناخته ضروری شرایط

 شددواهد−هسددتند  1عّلددیفراینددد  مشدداهدات همددان شددرایط ایددن
 از زمدانی دنبالده یدک از بخشدی عندوانبده معمدولا  که تشخیصی
 ردّ  یدا حمایدت در اثبداتی ارزش دارای و شدوندمی درک رویدادها

 کده −هسدتند توضیحی و توصیفی هایفرضیه مورد در گیرینتیجه
دوم آنکده . باشدند داشدته وجود باید نتیجه یا علت بروز درصورت

 کمکدی آثدار مدورد در توانمی نتیجه، یا علت وجود استنبا  برای
 آزمدون از نوع این. گذاشتمی جای به وقوع صورت در پرسید که

 برخدی بدرای بیشتر نتایج، و علل که است استوار ایده این بر حلقه
 تحلیدل و تجزیده توجده مدورد خدود کافی است کده بعدی آثار از

 (.2012 ماهونی،) نیستند

 بسدیار کده آزمدونی شدده:اخیدرا  شدلی  اسدلحه هدایآزمون
 یا ک  قطعیت دارای خود هایبینیپیش در اما است، فردمنحصربه

 رد اما کند،می تأیید را فرضیه قویاا  متن دراینجا. است قطعیت نبود
                                                           

1. causal−process observations (CPOs) 

 اصدطالح در. شدودنمدی فرضدیه جددی تضعی  موجب آن شدن
 فرضدیه اصدلی، شاهد کردن پیدا با. است ک  احتمال نسبت بیزی

 بسدیار جدایگزین فرضدیه که درحالی است؛ محتمل بسیار مدنظر
 بده مدا اطمیندان بیدابی ، را اصدلی شداهد اگر درنتیجه. است بعید

 .یابدمی افزایش فرضیه اعتبار

 کدافی علل. است نالزم و کافی نوع از آزمون این در علل نوع
 انجامدد، معلدول )پیامدد( می بده ناگزیر حضورش که است علتی
 طالبدان،) دهد رخ نیز دیگری علل توسط تواندمی معلول آن گرچه

1389.) 
 تجربدی هایآزمون از دسته آن مضاعف: قاطعیت هایآزمون

. دارندد توأمدان را بدودن فردمنحصربه و قطعیت از بالیی درجه که
 یابدد؛می کاهش فرضیه اعتبار از ما اطمینان یا یافت را شواهد باید
 هداگزینده و مددنظر فرضدیه شدواهد بین قویاا  آزمون این زمان،ه 

 تأییدد فرضدیه اگدر. شدودمی قائل تفاوت( کوچک احتمال نسبت)
 فرضدیه کده داشدت اطمیندان توانمی ،(معتبر شواهد وجود) شود

 اگر اما هستند، نادرست جایگزین هایفرضیه همه و است درست
 .دارد بستگی آزمون ماهیت به موضوع این شود، رد فرضیه

 و مفداهی  بدا تدوانمدی رافرایندد  ردیدابی مفاهی  که حالی در
 ریاضدیات هایشاخه از یکی کرد، مدل ریاضی مختل  ابزارهای

 بیدزی روزرسدانیبده اسدت، مفید بسیار روش این با ارتبا  در که
 آمدده دسدت به شواهد قدرت ارزیابی برای(. 2008 بنت،) است

 در. شدودمدی دنبدال 2بیدزی احتمدال منطق زنجیره، از جزت هر از
 هدایارزش دارای مختلد  شدواهد 3بیدزی اعتمداد روزرسدانیبه

 هسددتند؛ «بددودناختصاصددی» و «حساسددیت» نظددر از مختلدد 
 هدایتواندایی درنتیجه و است متفاوت احتمال هاینسبت بنابراین

 وجدود مشارکت ادعای در ارزیا  اولیه اعتماد تغییر برای متفاوتی
 اطمیندان و مفروضدات مدورد در اسدت مجبدور ارزیا  پ،. دارد
 آن مشداهده قابدل مفاهی  و باشد شفا  ادعا، وجود مورد در خود

 انتظدار −باشدد نداشدته یا داشته صحت ادعا اگر− کند «اعالم» را
 احتمدال؟ از میدزان چه با باشی ؟ داشته باید را چیزی چه مشاهده

 (.2017 استدمن، و بفانی)
 نظریده بدرای( E) شداهد یک اثباتی ارزش یا استنباطی قدرت

                                                           

2. bayesian probability logic 

3. bayesian confidence updating 
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(T )می راروش به تواناندازه گوناگون هایبه همگی که کرد گیری 
 شداهد اینکه احتمال) «حساسیت» یا واقعی مثبت نرخ بین تفاوت

 یدا کداب  مثبدت نرخ و( باشد واقعیت در نظریه درستی تأییدکننده
 نظریده کده کنددمدی تأیید شاهد اینکه احتمال) «اول نوع خطای»

( باشدد نداشدته وجدود واقعداا  چیدزی چنین که است صاد  زمانی
 ندرخ بین تفاوت هرچه(. 2015 جیکو ، و هامفریز) است مرتبط
 نظریه برای شواهد اثباتی ارزش باشد، بیشتر کاب  و واقعی مثبت
 (.3 شکل) است بیشتر
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 کاذب و واقعی مثبت نرخ براساس احتمال. 3 شکل

 مدور  خدط از دارند، را اثباتی ارزش بیشترین که هاییآزمون
 این شهودی، طور به هستند؛ دورتر «اول نوع خطای=  حساسیت»

 نظریدده صددحت درصددورت شدداهد یددک اگددر کدده معناسددت بدددان
 ندوع خطدای) نکندد صد  نظریه که زمانی نسبت به( حساسیت)

 معندای بده باشدد، داشدته شدنمشاهده برای بیشتری شان، ،(اول
 درصدورت شاهد و باشد صاد  آن برعک، اگر. است نظریه تأیید
 شدان، کندد، صدد  نظریده که زمانی به نسبت نظریه صد  عدم

 موجدب شدواهد ایدن مشداهده باشد، داشته مشاهده برای بیشتری
 یدا صدد  درصورت شاهد اگر درنهایت، شود؛می نظریه تضعی 

 برخوردار شدنمشاهده برای مشابهی شان، از نظریه، صد  عدم
 یکسدان اول ندوع خطدای بدا تقریبداا  حساسدیت کده حالتی) باشد
 تغییدر نظریده بده نسدبت را مدا اعتمداد شاهد، آن مشاهده ؛(است
 (.2017 استدمن، و بفانی) دهدنمی

 یریگجهینت: 5 گام

 شددواهد براسددا  بتوانددد بایددد پژوهشددگر ،فراینددد اتمددام از پدد،
 سدازوکار از بخدش هر از شده، اعمال هایآزمون و شده آوریجم 

 بدرای سدازوکار یدک اجدزای تمام که آنجا از. کند حاصل اطمینان
 کلدی طور بده کده معناسدت بددان این است، لزم سازوکار کارکرد
 شدواهد   انددازهبده صرفاا  سازوکار برای آمده دستبه شواهد قدرت

 و لزم شر  که شواهدی دراینجا. است آن پیوندهای ترینضعی 
 بعددد، مرحلدده در قدددرت و بیشددترین دارای هسددتند، دارا را کددافی

 کده شواهدی درنهایت و روند به شمار می کافی شر  که شواهدی
 حلقده تدرینضدعی  عندوانبده اند،کرده احراز را لزم شر  صرفاا 

 در موجود شواهد براسا  پژوهشگر در ادامه. شد خواهند قلمداد
 .کند رد یا قبول کل، یک عنوانبه را آن باید سازوکار از قسمت هر

 کدافی و لزم علل کش  واقعی، دنیای در که است آن واقعیت
 و اسدت شداید نداممکن و دشوار بسیار( مضاع  قاطعیت) منفرد
 یدا لزم ندوع از پژوهشدگران، توسط شناساییقابل علل ترینعمده

 عّلددی، تحلیدل اصددلی آرمدان و هددد  ازسدویی. اسددت ضدروری
 نظریده تحلیلی، استقرای در. است عّلیت از نوع همین به دستیابی

 از ترکیبدی کده درحالی کدافی اسدت؛ و لزم شدر  بیدان از عبارت
 پیامدد یدک بدرای کدافی و لزم شدر  تواندمی عّلی عامل چندین

 وقتدی(. 1389 طالبدان،( )کدافی و لزم مرکب علت) شوند نوعی
 شدیوه کندد؛نمدی تضدمین را نتیجه صحت اولیه، فرضیات درستی

 قیاسدی کامالا  هایاستدلل نبود. رود به کار می استقرایی استدلل
 اسدتفاده احتمدالی هدایآزمایش از گرانتحلیل که معناست این به

 ایدن تدوان. «بداد در ندی» جدن، از هداییآزمدون کنند؛ یعندیمی
 بسدتگی آزمون در استفاده مورد تعمی  قدرت به حدی تا هاآزمون

: است ضعی  بسیار آزمون باشد، احتمالی بسیار تعمی  اگر. دارد
 تأییدد عددم آن، موفقیدت عددم و محددود پشدتیبانی آن، در قبولی

 قوی آزمون یک انجام اگر حتی حالبااین دارد؛ دنبال به را محدود
 معددرض زیددادی در را ایفرضددیه اسددت ممکددن نباشددد، عملددی
 ایفرضدیه از اسدت ممکن اگرچه. دهی  قرار باد در نی هایآزمون

 به نسبت توانمی اما نشود، پشتیبانی خوبی به باد در نی آزمون در
 اطمینان گذراند، می را باد در نی آزمون چندین که ایفرضیه اعتبار
 نادرسدت فرضدیه یدک کده درحالی ترتیب همینبه داشت؛ زیادی
 کندد، عبدور بداد در نی آزمون یک از تصادفی طور به است ممکن
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 اید؟: شناسای  شواهدی برای پشتفیان  از فرضفه مقدمات   کدام نوع از شواهد زیر را پفدا کرده6گام 

: شناسای  1گام 
 فرضفا 

نمودار  : ترسفم3گام 
 عّل 

: شناسای  4گام 
 رویداد جایگایکگاینه/

: تهففک 2گام 
 محدوده زمان 

: شناسای  5گام 
 هافالف واقع

 ن  در باد
 بله ففر

 حلقه
 ففر بله

 قاطهفت مضاع 
 ففر بله

 شدهاسلحه اففرًا شلفی
 بله ففر

: تدرار آزمون برای ارزیاب  7گام 
 فرضفا  جایگایک

: تدرار آزمون برای ارزیاب  7گام 
 فرضفا  جایگایک

توق : رد 
 فرض مقدمات 

توق : تأیفد 
 فرض مقدمات 

 سدر پشت را هدا آزمون ایدن از نمونده چنددین بارهدا اینکده احتمال
 پدذیرامکدان قیاسدی تحلیدل وقتدی پد،. است ک  بسیار بگذارد،

 آزمایشدات هدایفرضدیه دادن قدرار با توانمی اوقات گاهی نباشد،
 (.2012 ماهونی،) کرد جبران را آن فراوان، استقرائی

 کده معناسدت بددان شدود، پذیرفتده سدازوکار اگر جهت هر به
 شدودمی سبب که دارد وجود پژوهشگر اطمینان برای کافی شواهد

 بینجامدد؛ « » اثدر بده سازوکار در شدهتوصی فرایند  با «ال »
 مدورد یدک در تغییدر چرایی و چگونگی مورد در شواهدی بنابراین
 بددان نشدود، پذیرفته سازوکار اگر حال این با. دهدمی ارائه خاص
نینجامیددده، بلکدده  « » اثددر بدده «الدد » علددت کدده نیسددت معنددا

 از کار این دهد نشان تا ندارد وجود کافی شواهد که معناست بدین
 اسددت ممکددن. اسددت گردیددده انجددام شددده مشخص سددازوکار راه
 « » بده( متفداوت کمدی یدا) متفداوت کدامالا  روشدی به «ال »

 و اول مرحلده اساسدی اهمیدت بدر موضدوع ایدن. انجامیده باشدد
کیدد سدازوکار توسدعه در دقتدیبدی با مرتبط ایرادات . کنددمدی تأ

 است ممکن اند،شده پذیرفته خاص مورد یک در که سازوکارهایی
 ایدن کده کنندد فدراه  نیدز را دیگدر مدوارد به پذیریتعمی  قابلیت
 بنددیچدارچو  زمدان در اسدتفاده مدورد انتدزاع سطح به موضوع
 .دارد بستگی سازوکار اجزای

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . طرح پژوهش ردیابی فرایند4شکل 

 ندیفرا یابیرد در یعمل پژوهش طرح

 آن واقعیت اما شد، تشریحفرایند  ردیابی انجام کلی مراحل اگرچه
 همدراه پژوهشگران برای هاییدشواری با آن عملی اجرای که است

 بدرای عملی پژوهش طرح تشریح به بخش این در رو از این است؛
 ردیدابی سدازیعملیداتی بدرای. پرداخدت خدواهی فرایندد  ردیابی
 گرفتده درنظدر 4 شکل با مطابق ایمرحله هفتفرایند  یک ،فرایند

 (.2018 لیو، و ریک،) است شده

 
 اتیفرض ییشناسا :1 مرحله

 هانظریه براسا  آزمایش قابل هایفرضیه ایجاد شامل مرحله این
 ردیدابی بدرای پدژوهش طدرح یدک سداختن لحدا،، این از. است
 صدورت عّلدی اسدتنتاجات بدرای کده اسدت تالشی مشابه ،فرایند

 بده صدرفاا  ،فرایندد ردیدابی در که اینجاست در مه  تمایز. گیردمی
 دارد ضددرورت بلکدده نیسددتی ، مندددعالقدده خددود مقدددماتی نظریدده

 را آنهدا آزمدایش قصدد که را( جایگزین فرضیه) رقیب توضیحات
 کده اسدت مهد (. 2017 زکد،،) باشدی  داشدته نظر در نیز داری 

 جدایگزین نظریده یدک ک  دسدت و اصدلی نظریه برای مشاهدات
 .شود بررسی

 آزمدایش امکدان کده باشدد ایگوندهبده باید ارزیابی لیستچک
 کاری مشابه. کند فراه  را نیاز( مورد تعداد )هر چندگانه هایفرضیه

 تحقیقدات و دهنددمدی انجدام جندایی هایپرونده در کارآگاهان که
 حدذ  سدپ، و قربدانی بده افدراد ترین نزدیدک بدر تمرکدز با را خود

 کنندد،مدی آغداز بررسدی مسدیر طدول در( هافرضیه یعنی) مظنونین
 نخسدت پیچیدده، توضدیحات کارگیری بده از پدیش بایدد نیز دراینجا
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 کدرد و جسدتجو هسدتند، مرتبط نتیجه با روشنیبه  که را هاییفرضیه
 .شود ایجاد دوم مرحله به رفتن از پیش باید نظری انتظارات این

 
 یزمان جدول نییتع :2 مرحله

. اسدت( رویددادها تدوالی) وقدای  کدردنمرتدب شامل دوم مرحله
 از گیدرینتیجه. شود تنظی  نظری انتظارات طبق باید زمانی جدول
 خواهدد عالقه مورد نتیجه از پ، اندکی یا زمان ه  زمانی، جدول

 بدرای کندی  مشدخص کده اسدت ایدن چالش. وابسته( )متغیر بود
 جددول یدک. برگدردی  گذشته به باید میزان چه تا علت جستجوی

 شدود؛می آغاز شده پردازینظریه عّلی   متغیر ظهور با خو  زمانی
 قددرت چدون عدواملی مرکدب   تدأثیر کده کنی می فرض مثال برای

 بخشیمشروعیت هایاستراتژی و شوم هایسیگنال حز ، پیشین
 سدازیدموکراتیدک از قدرتمندد و مسدتبد احزا  تا شودمی سبب

 هدایمؤلفده مبدانی بدا را خدود زمانی جدول ما پ،. کنند استقبال
 بدا را آن و کنی می آغاز −حز  پیشین قدرت یعنی− نظریه حیاتی

 (.2013 ون ، و اسالتر) دهی می پایان دموکراتیک گذار
 تفکددر رونددد( الدد  دارد: هددد  چندددین زمددانی جدددول ایدن

(   کند؛می برقرار را زمانی تقدم(   کند؛می روشن را پژوهشگر
 بدرای 1«صدوری روایدی» آزمدون یک عنوانبه تواندمی که را آنچه

 شناسدایی بده( د و کنددمدی فدراه  شدود، گرفتده نظر در استدلل
 را مدوردنظر نتیجده تواننددمی که کندمی کمک مهمی رویدادهای

 مدرور دوبداره را خدود هایفرضیه توانی می کار این با. دهند شکل
 روشدن و دلیل که است داشته وجود احتمال این که دریابی  و کنی 

 درواق  باشی ؛ نگرفته درنظر موردنظرمان، نتیجه برای را مشخصی
 تناسدب یدا مطابقدت میدزان تدا دهدی مدی را فرصدت ایدن خود به

 ترتیدب همینبه. کنی  بررسی هافرضیه با را بحثمورد رویدادهای
 و قربانیدان تاریخچده تعیدین برای زمانی جدول از جنایی محققان

 جندایی اقدامات با قربانی است ممکن کنند که استفاده می نقاطی
 .باشد شده رو روبه

 

  نمودار میترس :3 مرحله
 
 یعل

 نمدودار یدک ساختن زمانی، جدول توالی تعیین از پ، بعدی گام
                                                           

1. face−validity 

 نشدان را عّلدیفرایندد  بصدری نظدر از عّلی نمودار یک. است عّلی
 لزم البتده کده شدودمدی « » سدبب «ال » آن راه از که دهدمی

 عّلدی نمدودار از اسدتفاده بدا. باشدد مبنا دارای نظری نظر از است
 دولدت، فدرد، مدثالا ) مربوطده بازیگر که را لحظاتی تمام توانی می

 را نتیجده و کرده انتخا  و گیریتصمی  به اقدام ،(گروه یا سازمان
 .دهی  تشخیص است؛ داده قرار تأثیر تحت

 نخست اینکه است؛ توجه قابل نکته دو عّلی نمودار ترسی  در
 مددنظر لحظدات بده ارتبداطی لزوماا  هاانتخا  همه که طورهمان

 اتخداب معندای بده لزوماا  نیز مدنظر لحظات در گرفتن قرار ندارند،
 عّلدی، نمدودار در اسدت ممکدن آنکده ضمن. نیست انتخا  یک

 مهد  مقداطعی یعندی باشی ؛ نیز زابرون حوادث و رویدادها شاهد
 آن مهد . است بیرونی منفی و مثبت رویدادهایی وقوع حاصل که

 «هستند کافی نتیجه تولید برای مجموع در» لحظات این که است
 طدوربده عّلدی، نمودارهدای از استفاده دوم آنکه(. 2015 والدنر،)

 شددهشناسدایی عّلدی روندد در شاید که است وقایعی شامل بالقوه
 در دهدی ؛مدی تشخیص منقط  خطو  با را وقای  این. نگیرد قرار

 .شودمی ترسی  غیرمنقط  خطو  با عّلی روند مقابل،
 آنهدا. کننددمدی پیدروی اولیده زمدانی جدول از عّلی نمودارهای

 جددول در شدوند کده سداخته می رویددادها از ایمجموعه براسا 
 و زمدانی جددول تعیدین بده مربو  مراحل. اندشده مشخص زمانی
 تدوالی اگرچده. یابند توسعه با ه  بارها توانندمی عّلی نمودار ترسی 

 سدبب اسدت ممکن عّلی نمودار ایجاد کرد، نخواهد تغییر رویدادها
 یدا پیونددها شددن روشدن بدرای را زمدانی جددول دوباره ما که شود

 بدازنگری اندد،نگرفته قرار مدنظر که مهمی اطالعات سازیبرجسته
 .کنی 

 
 نیگزیجا دادیرو ای نهیگز ییشناسا :4 مرحله

 یدا داد انجام متفاوت انتخابی توانمی عّلی نمودار از بخش هر در
 مشدخص، بخدش هر برای. بخورد رق  دیگری واقعه داشت انتظار

 ایدن کده اسدت مهد  حدالبااین کنی ؛می شناسایی را هاگزینه این
 باشدد داشدته وجدود دلیلی باید. باشند نظری مبانی دارای هاگزینه

 رویدداد ایدن کده پدذیرفت یدا داد و انجدام را انتخا  این بتوان که
 .کند جلوه متفاوت ایگونهبه توانستمی
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هاواقعخالف ییشناسا :5 مرحله
1

 

 شناسدایی را واقد  خال  پیامدد لحظده هدر بدرای بعدد، مرحله در
 یدک وقدوع یدا دیگدر گزینده یدک انتخدا  درصدورت که کنی می

فرایندد  ردیابی در هاواق خال  به توجه. افتادمی اتفا  واق خال 
 نظدر در جایگزینی مورد هی  که هنگامی ویژهبه است، مه  بسیار
 و منطقدی جدایگزین نتیجده هی  اگر(. 1991 فیرون،) نشود گرفته
 یددا انتخددا  هدی  درواقدد  باشددد؛ نداشدته وجددود نظریدده از متدأثر

 نتیجده و ورودی بدین پیوندد پد،. است نداده رخ واقعی رویدادی
 ارزش دارایفرایندد  ردیدابی روایدناز اسدت؛ شدده تعیدین ازپیش
 ،5 و 4 مراحدل کده داشدت درنظدر بایدد. بود خواهد کمی افزوده

 .دارند با یکدیگر تنگاتن  ارتباطی
 انجدام هاداده آوریجم  از پیش ،5 تا 1 مراحل که است مه 

 بایدد که است ایزمینهپیش کارهای از بخشی هافعالیت این. شود
 انجدام تدا بایگدانی از )بازدیدد میددانی کدار نوع هر انجام از پیش

 انجدام کننددگان(شرکت مشاهده تا هانظرسنجی اجرای مصاحبه،
 انتظاراتی زیرا هستند، ضروری نظریه آزمون برای مراحل این. شود

 آن با اطالعات آوریجم  روند در باید پژوهشگران آنچه درباره را
 ، بیشدترفرایندد ردیدابی کده آنجدا از. کنددمی ایجاد شوند، رو روبه

 پدروهه طدول در را مراحل این احتمالا پژوهشگران است؛ تکراری
 جدیدد. هایداده به توجه با ویژهبه کنند،می مرور دوباره تحقیقاتی

 براسدا  بایدد هداداده آوریجم  برای اولیه برنامه یک حال این با
  .شود طراحی مرحله پنج این

 

 یمقدمات اتیفرض یبرا شواهد کشف :6 مرحله

 و مشخص عّلی نمودارهای ایجاد، زمانی جدول یک اینکه از پ،
 را خدود پژوهشدی بخدش توانی می شد؛ شناسایی نظری انتظارات

 بخددش هددر در بایددد. کنددی  طراحددی هدداداده آوریجمدد  بددرای
 را شواهدی بتوانی  مندنظام طوربه تا کرد ریزیبرنامه شده مشخص

 بدوده دلیلی اصلی، فرضیه به منتسب متغیر دهدمی نشان که بیابی 
. اسدت کدرده دنبال را زمانی جدول مسیر مربوطه بازیگر که است
 نیسدتند یکسدان شدواهد همده شدد، اشداره تدر پیش کده طورهمان

 ضدروری عّلیدت ایجداد بدرای هاداده از برخی(. 2012 ماهونی،)
                                                           

گوید اگر اتفاق دیگرری بره یرای    بیانی از رویدادی در گذشته است که می. 1
 شد.افتاد، چه میمی

 کددام هدی  نیز هاداده از برخی هستند و کافی دیگر برخی هستند،
 اندواع همده از اسدتفاده منطقدی پیشدنهاد. هسدتند هدردو یا نیستند
 .است شواهد

 شدواهد ندوع از کده اسدت مهد  بسدیار تحقیق طراحی هنگام
 تدر بزر  ادعاهدای نفدی یا حمایت در آن توانایی و شده آوریجم 

گاهی  بسدیار مرحلده این در عّلی نمودار به مراجعه. باشی  داشته آ
 متغیرها بین باید کند که مشخص می را پیوندهایی زیرا است، مفید
 شدواهد از خاصدی اندواع مثال برای شود؛ ایجاد عّلیت ایجاد برای

 نظریده و پشدتیبانی ما پیشنهادی نظریه از توانندمی همزمان طوربه
 تمدام تدوانی مدی شدود، یافدت ایداده چنین اگر. کنند رد را رقیب

 در تدالش آخرین شش، مرحله و بگذاری  کنار را دیگر هایفرضیه
 ندادر شدواهدی چندین کشد  متأسفانه. بود خواهدفرایند  ردیابی
 دهدی  نشدان تدا داده، افدزایش را خدود شواهد باید بنابراین است؛
 ممکدن توضدیحات مجموعه میان در را تناسب بیشترین ما فرضیه

 (.هفت مرحله) داراست
 اندواع دربداره را خود انتظارات شودمی توصیه شش مرحله در
 نفدی و خدود اسدتدلل از بیشدتر حمایدت بدرای نیاز مورد شواهد
 شدد، بیدان تدر پیش کده مثالی در. کنی  مشخص رقیب هایفرضیه

 تصمیمات از ناشی تواندمی شدن دموکراتیزه که شد طرح ادعا این
 بدرای شدواهدی مدا اینجدا در. باشدد حاک  حز  یک استراتژیک

 پیشددین، قدددرت کدده خددواهی مددی شدددهاخیددراا شددلیک اسددلحه
 بده مسدتقیماا  را سازیمشروعیت هایاستراتژی و شوم هایسیگنال
 ابدزار از تدوانمی منظور بدین دهد؛ پیوند سازیدموکراتیک تصمی 

 دوره نظدامی مستشداران بده مراجعده با کرد، مثالا  استفاده مصاحبه
 شدند  مسلح نیروهای میان در تعهدیبی افزایش سبب که استبداد

 بپدذیرد. را سدازیدموکراتیدک تدا کننددمدی توصدیه خود رهبر به و
 یافدت؛ دست شواهد این نیز به بایگانی اسناد به مراجعه با توانمی

 مدورد در دولدت هیئدت جلسدات از ایجلسهصورت با مثال برای
 گذار مرحله در حز  تصویب درباره که انتخاباتی مختل  قوانین

 هایشخصیت در مورد شواهدی کش  برعک،. کندمی صحبت
. شدودمدی تلقی باد در نی نوع از جایگزین، رقیب احزا  در فعال

 بدرای هداداده ایدن امدا باشدند، جالب توانندمی شواهد این اگرچه
 تهدید میزان مورد در تر مه  اطالعات. نیستند حیاتی نظریه ایجاد

 .است حاک  حز  برای آنها
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 آن حلقده تدرینضدعی  میدزان بده زنجیره هر قدرت ازآنجاکه
 انتقدال برای هاحلقه تمامی وجود نیز عّلی سازوکارهای در و است

 از شدواهدی گدردآوری به چنانچه قادر دارد، ضرورت عّلی نیروی
 گددردآوری بددا بایددد پژوهشددگر نباشددی ، مضدداع  قاطعیددت نددوع

 باد، در نی و حلقه شده،شلیک اخیراا  اسلحه نوع از بیشتر شواهدی
 ازآنجاکده. کندد مبدادرت عّلدی هدایحلقه پیوند تقویت به نسبت

 دیگدر نوع دو از بیشتر باد در نی نوع از شواهدی گردآوری احتمال
 حددود تدا تدوانمدی ندوع، این از شواهدی تعداد افزایش با است،
 اطمیندان هداحلقده پیوندد فدرض بدودن قبول قابل به نسبت زیادی

 از تلدی بدر را خدود اثبدات خانده شودمی توصیه کرد، ولی حاصل
 .نکنی  بنا باد در نی هایآزمون

 
 نیگزیجا مفروضات یبرا شواهد کشف :7 مرحله

 تمرکدز انتخدا ، گدره هر در. است شش مرحله تکرار مرحله، این
 تعدداد به بسته مرحله این. باشد جایگزین توضیحات روی بر باید

 داشدته نیداز فدراوان تکرارهدای بده اسدت ممکن رقیب هایفرضیه
 رد توضدیحات اسدت، ممکدن آنجاکه تا که است این هد . باشد
در . بماندد بداقی محتمدل فدرض عندوانبه فرضیه یک فقط و شوند
 نبدود صورت در. است هاحلقه آزمون شواهد، نوع ترین مه  اینجا

 مفروض متغیر اگر. کرد حذ  را فرضیه یک توانمی حلقه شواهد
 رد را رقیدب فرضیه توانی می نباشد، حاضر رویداد وقوع هنگام در

 سدرا  به باید نشود، گذاشته کنار راحتیبه رقیب توضیح اگر. کنی 
 خدال  شدواهدی که درصورتی حال این با بروی ؛ داده دیگر انواع

 نظدر در بایدد درعدوض. کندی  رد را آن توانی نمی کنی ، پیدا را آن
 از بهتدر را مددنظر پدیدده توانددمدی رقیدب فرضیه یک که بگیری 
 .دهد توضیح اصلی فرضیه
 ،فراینددد ردیددابی شددیوه در نظریدده سدداخت رویکددرد مددورد در

 بده اینظریده زیرا است، رو روبه بیشتری هایدشواری با پژوهشگر
دارد  ضدرورت کدار ایدن برای. ندارد وجود پژوهش راهبری جهت

 شدواهد گدردآوری یعنی ،فرایند ردیابی تکنیک سوم گام از نخست
 بایددد پژوهشددگر کدده آنجاسددت در کدار ایددن دشددواری. آغداز کددرد

 ایدن از کاسدتن بدرای. باشدد می شواهدی چه دنبال دهد تشخیص
 1«عقدب بده روفرایندد  ردیدابی» شدیوه از شودمی پیشنهاد دغدغه

                                                           

1. process tracing (backward process trace) 

را  ایزمینده مرحلده هدر در پژوهشگر آن، براسا  که شود استفاده
 پدی عّلدیفرایندد  به و بررسی شده، علل از یک هر ایجاد سبب که

 اصدلی علدت به پژوهشگر باشد، آمیزموفقیت کار این اگر. بردمی
 (.2016 هی،) گرددبازمی

 
 ندیفرا یابیرد بهتر انجام یبرا ینکات

 افدزایش زیدر نکدات رعایدت بدافرایند  ردیابی روش انجام کیفیت
 (.2016 پالیئر، و ترامپوش) یافت خواهد

 بایدد دراختیدار هدایداده و پدژوهش پرسدش به بسته پژوهشگر
 یا است استقرائی آیا که کند مشخص را خود شناسیمعرفت رویکرد
 مدورد در ایفرضیه کردن مشخص یا ایجاد مطالعه هد  آیا قیاسی؟

 تحقیدق یدک دنبدال بده یدا اسدت عّلدی سدازوکار یدا عّلدی اثدر یک
 ایدن از پدیش کده است سازوکاری یا علت یک مورد در پذیرشقابل

 در ردیدابیفرایندد  کده داشدت درنظدر بایدد است؟ شده پردازینظریه
 تکراریفرایند  یک همیشه قیاسی، چه و استقرائی رویکرد با چه عمل،
 رفدت حال در( ها)مورد با مرتبط شواهد در تجربه و نظریه بین و است

 تشخیصدی کداربرد تنها ندهفرایندد  ردیدابی بنابراین باشد؛ می برگشت و
 .است دارای اهمیت نیز نظریه توسعه و بهبود برای بلکه دارد،

 خو فرایند  ردیا  یک پذیرد، صورت که انتخابی هر از جدا
 که داندمی پژوهشگر صورت این در. دارد نیاز خو  هاینظریه به

 مطالعه را بازیگران کدام کند، متمرکز کجا بر را خود تحلیلی توجه
 را تدداریخی رویدددادهای و هددادنبالدده چدده و کنددد مصدداحبه و

 پدذیرش قابل تحقیدق یدک مطالعده ایدن اگر. نماید وتحلیلتجزیه
 که صورتی در گذشته این از. هستند مفید رقابتی هاینظریه باشد،
 ارزش مدورد، یدک توضیح یا کش  برای استفاده مورد هاینظریه
 مطالعده کیفیدت باشدند، کدرده اثبدات پیشین تحقیقات در را خود

 .شودمی تقویت ردیابیفرایند 
 و ایزمینده شدواهد زمدان، بده درسدت عّلیفرایند  مشاهدات

 مختلد  منداب  از بایدد. دارد نیاز خاص موارد درباره خو  دانش
 هدا،داده آوریجمد فرایندد  در. شود استفاده مصاحبه و اطالعاتی

 مورد جدی طور به باید مطالعه مورد تاریخی ویژگی و یکپارچگی
 بدا مدرتبط هدایدسدتورالعمل شدودمدی توصدیه. گیدرد قدرار توجه

 در سددوگیری و گزینشددی اثرهددای رسدداندن حددداقل بدده چگددونگی
 .شود رعایت ثانویه و اولیه مناب  از استفاده
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 مدورد هایفرایندد زمدانی چده کده کندی  بررسدی دقت با باید
 در. رسدندمدی پایان به زمانی چه شوند و می شروع وتحلیلتجزیه
 مفیدد عّلدیفرایندد  مشداهدات نیدز و نظدری هایچارچو  اینجا

 .هستند

 
 یریگجهینت

 عّلدی سازوکارهای مطالعه برای روش بهترینفرایند  ردیابی تکنیک
 از و عّلدی سازوکارهای کش  برای استقرا روش از آن در که است
 نظریده از برگرفتده عّلدی سدازوکارهای آزمدایش بدرای قیا  روش

 اقدامات و جایگاه توانمی شیوه این با که آنجا از. شودمی استفاده
 بدافرایندد  ردیدابی مطالعات کرد، دنبال را( گرهامداخله) بازیگران

 کشدد  بدده توضددیحات، بدده زمیندده و زمددان عامددل بازگرداندددن
 کدرده کمدک( نهدادی و ترجیحدی تغییرات در) تغییر سازوکارهای

 توسدعه جهتبه فزاینده اهمیتی ،فرایند ردیابی دلیلهمینبه است؛
 پدالیئر، و ترامپوش) است یافته هانظریه آزمون و سازینظریه بیشتر

 نیز شناختیهستی ادعاهای برخی در توانمی را مه  این(. 2016
 زمینده اگر. دهدمی سو فرایند  ردیابی سمت به را ما که کرد دنبال

 زیرا کرد؛ استفادهفرایند  ردیابی از باید باشد، داشته اهمیت زمان و
 و فالتی) افتدنمی اتفا  1عوامل سایر بودن ثابت فرض با چیزهمه

 خاص تاریخی و نهادی محیط در باید سازوکارها و( 2009 لین ،
 (.2003 هال،) شوند درک آنها

 شدواهد داشدتن بدا کده دهددمدی را امکدان ایدنفرایند  ردیابی
 بین در( آن نبود یا) عّلیتفرایند  از مرحله هر درباره موردی−درون
 در تدریمحکد  شدواهدمحور   هدایاستنبا  بتوانی  نتیجه، و علت
 علت یک چگونه اینکه از ما به نیز و باشی  داشته عّلی روابط مورد

 بهفرایند  ردیابی همچنین. بدهد بهتری رسد، درک می نتیجه یک به
 پدر نیدز بده و کنی  قضاوت رقیب هاینظریه بین دهدمی امکان ما

 هدایاسدتنبا  و کنددمی کمک کیفی و کّمی رویکرد شکا  شدن
 پدالیئر، و ترامپدوش) دهدمی قرار ما در اختیار تریقوی بسیار عّلی

2016.) 
 ایدن ،فرایندد ردیدابی روش برای برشمرده با وجود همه مزایای

 یفرایندد کنددمدی فرض پژوهشگر که شود اجرا زمانی باید روش
                                                           

1. ceterisparibus 

 تغییر سازوکارهای خواهدمی زمانی که یا دارد، وجود ردیابی برای
 و علدل افشدای درفرایندد  ردیدابی اصدلی مزیت کند؛ زیرا درک را

 .است زمان مسیر در آن توسعه چگونگی
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