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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه: .1.1

های اولیهه اها است؛ ارائه ایده« هانظریه»های علمی هستند؛ اصالح، گسترش و ارتقاء علوم نیازمند راهبر فعالیت« هانظریه»

اعتماد اه تولیدات علمی روشمند و در مرزهای دانش، مخدوش گردد؛ لذا نیهاز پردازی، سبب شده است تا فضای اسم نظریه

شهل  گرفهت  « پهردازیهای نظریههروش و مدل»ها، فعال شده و احث از های اعتبارسنجی و عیارسنجی در ایدهاه شاخص

، 1989، وتهه 1989، ااچههارا 1980، پیترسههو 1978، دواههی 1971، رینولههدز1965، همپهه 1961، ناگهه 1959پههوپر

 (1383پردازی در مدیریت، فرد حس ، نظریه)دانایی 2000، لینهام1993، روت1995، وایک1991کوه 

چرخهه »، «ههامپردازی اثهر لهی روش عمومی نظریه»، «مند اثر وایکتخی  نظام»، «پردازی اثر دوای شناسی نظریهروش»

فهرد حسه ، از منااع تفصیلی در ایه  حیطهه اسهتد )دانهایی «و دیپردازی اثر و مدل نظریه»، «پردازی اثر کارالی نظریه

 پردازی(شناسی عمومی نظریه، روش1388

اند نیز مباحث مبنایی و فرآیندیِ اسیاری را در مسهیر پرداخته« شناسی و روش تحقیقروش»و « فلسفه علم»منااعی که اه 

و انتقهادی( یها گهزارش معتبهر )در پهارادایم تفسهیری( از  گرایییاای اه یک نظریه که تبیی  معتبر )در پارادایم اثباتدست

 انددها ارائه کند، ایا  کردهپدیده

 عبارتست از: ی اصلی که این ایده، معطوف به حل آن استمسأله  .1.2

 پردازی و اعتبارسنجی یک نظریه چگونه است؟قدم نظریهاهفرآیند قدم

 : ه صورت زیر استنیز ب ای که پاسخ سوال فوق استو فرضیه ایده توصیف .1.3

ههای پایهه و روش ارقراری شبله ارتباطی منسجم میها  گهزارهچگونگی کنندۀ توصیف، «ایپردازی شبلهروش نظریه»

  (در اصطالح علمی «نظریه»عیار یک  یاای اهد)دستاست ترکیب، ارای تولید گزارۀ جدید در مقیاس علم

 عبارت فوق، ااید گفت توضیح مفاهیم در 

 «داردمانند زیر  یتعاریفاصطالح علمی،  در «نظریه  

 یها و ،چرایهی، چگهونگی چیسهتی، کهه اسهت سنجش قاا  و منسجم هایگزاره از ایسازه یا واحد ایگزاره ،نظریه»

 ایجهاد تغییهر املها  و کنهد مهی تبیهی  و توضهی  را اعتباری ماهیتی یا و رفتار، امر، پدیده، شیء، شایایی و اایایی

یک فعالیت ذهنی است  «نظریه»ای  است که  نظریه،تعاریف در وجه اشتراک »؛ (1390پردازی های نظریهکرسیهیات ) «مینمایدد

 پردازی در دانش مدیریت(، نظریه و نظریه1382)امیری مجتبی، د« کندکه چرایی و چگونگی رخداد یک پدیده را تعیی  می



 

(3) 

 «ریفی مانند زیر داردادر اصطالح علمی، تع« شبله   

 ۀمجموعه»؛ (1385)مصهو  فرهنگسهتا  زاها ،  د«اندمتصه اه ههم  ییمجراها قیکه ازطر یارتباط یهااز گره یاوعهمجم»

وجه اشتراک تعاریف شبله که در مصادیق مختلف » ؛(1385)مصو  فرهنگستا  زاها ،  «همبادل یارا هاگاهیاز پا یاوستهیپهماه

 «کننهدصورت تعاملی و ارآیندی عم  مهیکه اهاست منسجم  پیوستۀاهم اجزاءشبله، ظهور یافته است ای  است که  

  د(1392)واسطی، 

  های ذکر شده در نظریه، کفایت الزم از جهت صهورت و قالهب، اهرای ای  است که محورهای گزاره« ایعیار نظریه»مقصود از

شده محتوای معتبر اهرای تبیهی  را داشهته ای  است که محورهای ذکر « ایاعتبار نظریه»تبیی  را داشته ااشند و مقصود از 

پهردازی پرداختهه اسهت و یهک ایهدۀ نظریهه« صهورت و قالهب»قسهمتِ د ای  ایده، فقه  اهه ااشند )کفایت در ماده استدالل(

 استد« فرآیندی»

 : ایدهو سابقه  زمینه .1.4

پهردازی ذکهر نشهده دم ارای نظریههقاهکدام، فرآیندهای قدمپردازی، نشا  داد که در هیچمرتب  اا نظریهاررسی منااع  

گیری یک نظریه ارائه نگردیده است و اهه ذکهر مراحلهی کلهی های الزم ارای شل سازی از گزارهاست و چگونگی شبله

 اکتفا گردیده است مانند 

   گراییتجراهفضای در  مراح  روش علمی» -الف

 مشاهده و تبیی  یک یا چند پدیده -1

  تبیی  پدیدهارائه یک فرضیه ارای  -2

 اه عم  آورد  آزمایشات یا سنجش های تجرای اه واسطه چند آزمایش مستق  که اه گونه ای مناسب اجرا شوندد -1

پوپر، منطق اکتشاف ) «اگر آزمایشات فرضیه را تأیید کنند، آ  فرضیه ممل  است یک نظریه یا قانو  طبیعی تلقی شود

 علمی(

 

 



 

(4) 

 
 های تحقیق کمی و کیفی(، مبانی پارادایمی روش1390)ایما ، محمدتقی ری تفهمی تفسیفضای مراح  روش علمی در » - 
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 های علمی(، معیار نظریه1386هاتفی محمد، ) در معیارهای ارزیاای یک نظریه نیز مواردی مانند زیر آمده است 

  :معیارهای منطقی 

  ( توصیف واض  از رااطه میا  دو یا چند متغیر1

 منطقی( سازگاری 2

)یعنی ااید مواردی وجود داشته ااشند که اتوا  در صورت جوا  نداد  نظریه در آ  شرای ،  ( ااطال پذیری منطقی3

آ  را غیر معتبر تلقی نمود؛ و گرنه نخواهیم توانست اگوییم آیا نظریه اه ما حقیقت را می گوید یا نه؛ و از ای  رو ممل  

 طریق آزمایش و تجراه اصالح کنیم(؛ نخواهد اود که اتوانبم نظریه را از 

  :معیارهای تجربی  

 دگونه ای تجرای قاا  آزمایش ااشد ( اه1

در اختیار ما اگذارد؛ وگرنه حتی اگر در آینده اا تأیید شد  ای  پیشگویی ها و پسگویی ها از فایده  اثری را( واقعا 2

  دبات نمودارخوردار شود، در شرای  فعلی مفید اود  آ  را نمی توا  اث

 دای آ  را اازتولید یا تلرار کرد( نظریه ااید اه گونه ای ااشد که اتوا  نتایج مورد ادع3

مالکهایی را در اختیار ما قرار دهد تا اتوانیم واقعی، غیرواقعی، غیرعادی و یا نامراوط اود  داده های موجود را ( 4

 تفسیر کنیمد 

  :معیارهای اجتماعی 

موجود شناسایی شده اند،  یا امور خالف قاعده و غیر قاا  تحلی  را که ار اساس نظریه از پیش ( مسائ ، تضادها و1

 دح  کند

 داشد دانشمندا  روی آنها کار کنند( مجموعه مسائ  علمی جدیدی را مطرح کند که الزم ا2

  شیوه ح  مسأله در اختیار اگذارد که اه ح  مسائ  مذکور یاری رساند؛( 3

 ز مفاهیم یا عمللردها در اختیار گذارد که اه دیگر دانشمندا  در ح  مسائ  کمک کندد ( تعاریفی ا4

  :معیارهای تاریخی 

( نظریه ااید تمامی مالکهایی را که پیشینیا  جمع اندی کرده اند، پاسخگو ااشد و اگر معیاری را رد می کند و کنار 1

  دمی گذارد، حتما غیرواقعی اود  آ  را ثاات کند

قادر ااشد تمامی داده هایی را که توس  نظریه های مرتب  قبلی جمع و دسته اندی شده اند، تفسیر و تبیی  کند؛ ( 2

 مبنی ار آنله آیا ای  داده ها واقعی هستند یا غیر واقعی)هیچ داده ای نباید غیر عادی ااشد(؛ 

عنوا  نظریه های معتبر شناخته می شوند،  ( اا تمامی نظریه هایی که از زما  قدیم وجود داشته اند و تاکنو  اه3

 سازگار ااشدد 

معیارهای نظریه اود  یک نظریه را چنی  می توا   ،اا توجه اه معیارهای چهارگانه منطقی، تجرای، اجتماعی و تاریخی

 جمع اندی نمود  

 ( سازگاری)درونی و ایرونی(؛ 1

 ه(؛ ( امساک)صرفه جویی در ماهیت ها یا تبیینات پیشنهاد شد2

 ( مفید اود  یا کارایی )پدیده های قاا  مشاهده را شرح و تبیی  می کند(؛ 3

 ( قاالیت رد و تأیید تجرای دارد؛ 4

 ( ار اساس آزمایشات یا تجرایات کنترل شده و قاا  تلرار استوار است؛ 5

 ؛ داردو تغییر ( قاالیت تصحی  6



 

(7) 

 اختیار می گذارند، و نیز ایشتر از آ  را در اختیار می گذارد(؛  )تمام آنچه را که نظریه های پیشی  در ( پیشرو است7

ایهده در عیهار یهک فرآیند تولید یهک قدم اه جلو ابرد و فوق را یک زحماتکرده است تا  سعیای  قلم،  پیشنهادیِ ایدۀ

 نامه ارائه نمایدد نظریه را اه تفصی  ذکر شده در ادامه طرح

 تبیین فرضیه: .1.5

  فرآیند است 20 سه سط  و یدارانامه( )اا تعریف ذکر شده در ااتدای طرحای شبله یپرداز هینظر

 
 اه تناسب آ  استد( ها،دهیاز پد یو سط  و اُعد هیکرد  در هر الو آزمو  یپردازهیذکر نشده است الله فرض «انهیگراتجراه» یدر فضا« آزمو »و  «هیفرض»)اصطالحات 

  استدالل

گر واقعیتی اا اثر معنادار در تنظیم نیروها در هستی استد )هر توصیفی از واقعیت اا اثر صیفای تویک نظریه، گزاره

ای هستند و تا صورت شبلهها و نیروها در هستی، اهشودد(؛ از سوی دیگر، واقعیتمقدار اثرگذاری، نظریه تلقی نمی

شود یا اثر خود را ایجاد د، آ  پدیده ایجاد نمیها، اه ارآیند نرسزمینه ایجاد یک پدیده و رواا  آ  اا دیگر پدیده

 1ای(نخواهد کرد )رئالیسم شبله

                                                           
 251وم اجتماعی، صشناسی علخسروپناه عبدالحسی ، روش 1



 

(8) 

 
ساز، علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، علت اناارای ، کشف یک پدیده و واقعیت، تااعی است از کشف عوام  زمینه

تلو  و تغییر، جهت رشد و حرکت،  غایی، ااعاد و عوارض زمانی، ملانی، کمّی، کیفی، اجزاء، رواا  درونی، نقطه شروع

 اثرگذاری، ددد)عل  اراع+ مقوالت عشر + مقومات سته حرکت(

گر، گر، توصیفایا  ای  موارد، اه صورت مراح  و اازارهای ذکر شده در جدول تحلی  نظریه آمده استد )اازار تعریف

 گو، رویلردساز و ددد(گر، پیشینهگر، تفسیرگر، توجیهتبیی 

 آثار فرضیه:نتایج و  .1.6

توا  محورها و مراح  تولید و اعتبارسنجی یک نظریه را اه صورت زیر ارائه کرد تا اراساس اراساس استدالل فوق، می

 چنی  آموزش داده شود قدم تولید، تحلی  و اعتبارسنجی انجام شود و هماهآ  عملیات قدم

  تولید، تحلی  و آزمو  یک نظریه سازه عام

 محتوای نظریه هنظری سازه ردیف

ای اهتمهام ویه ه نظریه اه ح  چه مسهاله)صاحب مساله اصلی نظریه  د1

 دارد؟(
 

گویی اه چه مسائلی نظریه اه دنبال پاسخ)صاحب مسائل فرعی نظریه  د2

 است؟(
 

نظریه از )نظریه و صهاحب معرفتی نظریهو چهار چوب بستر   د3

 تما  حاکم ار نظریه چیست؟(پارادایم و گف اند؟چه نظریات یا افلاری اشرا  شده
 

)صهاحب نظریهه، چهه  اتخاذ شده برای حل مسالهرویکرد   د4

 رویلردی ارای ح  مساله انتخا  کرده است؟(
 

اهرای مهورد نظهر  )روش چهارچوب روشی حاکم بر نظریهه  د5

 تعریف، توصیف، تفسیر و تبیی ؟(
 

  )چه نظریاتی قبال در ای  عرصه عرضه شده است؟( پیشینه نظریه  د6



 

(9) 

)افلار و نظریاتی که همگرا اها ایه  نظریهه نیسهتند و مخهالف  رقباء نظریه  د7

 شوند؟(محسو  می
 

  )چه تعاریفی در نظریه ذکر شده است؟( تعاریف موجود در نظریه  د8

)قیود و شرای  هر یک از موضوع  های موجود در نظریهتوصیف  د9

 و محمول و نسبت؟(
 

  متغیرههای مختلهف در )چهه روااطهی اهی روابط موجود در نظریه  د10

 نظریه آمده است؟(
 

هایی در نظریهه ذکهر )چهه اسهتدالل های موجود در نظریهتبیین  د11

 شده است؟(
 

)چهه اجهزاء و روااه  پنههانی در  تفسیرهای موجود در نظریهه  د12

 نظریه، آشلارسازی شده است؟(
 

ها و شواهد صهدق )مثال های استفاده شده در نظریهتوجیه  د13

 نظریه؟(کاررفته در اه
 

)اا ذکر جامع و مانع اجزاء و رواا  و تصری  ار رااطهه تولید متن نظریه   د14

 اصلی مورد نظر اا تعیی  کمیت و کیفیت رااطه(
 

  های التزامی نظریه؟()داللت لوازم منطقی نظریه  د15

  تواند ایجاد کند یا ایجاد کرده است؟( )آثار عینی که نظریه می آثار نظریه  د16

  کند؟()چه تاثیری در چه فضای علمی ایجاد می تی نظریهنتایج معرف  د17

نظریه، اشهاره اهه شهیوه تلمیه  و )آیا صهاحب روش گسترش نظریه  د18

 اازسازی نظریه کرده است؟(
 

  شود؟()چه اشود ای  نظریه ااط  می روش ابطال نظریه  د19

  د20
)اررسی قهدرت  نظریه« کفایت و قابلیت انتاج»آزمون 

 شواهد؟( تولیدو  تفسیر، تبیی  و توجیه
 

 ای از کارکرد این روش:نمونه .1.7

 گردیدد 95ارائه شد و موفق اه کسب رتبه نوآوری اا امتیاز « ایعدل شبله»پردازی ، در کرسی نظریهجدولنمونه تفصیلی از ای  

 گانهمحتوای نظریه در محورهای چهارده یک نظریه سازه ردیف

  د1

 رضیه اصلی(کننده ف)عبارات اصلی ایا  متن نظریه
 و تصویر کلی از نظریه

 

 

 

 

 عدل تااعی از محاسبۀ رشد در مقیاس شبله هستی استد
 تصویر کلی از نظریه 

)نظریه جامع =  توا  ارائه کرد صورت زیر میرا اه« عدالت»نظریه جامعی ارای 

 های مختلف(ارای تولید نظریات عدالت در حوزه 3اییا فرانظریه 2نظریه راهنما

                                                           
های خروجی، ها، نوع شاخصکنندۀ نوع ورودیاست که تعیی  واس  میا  مبانی معرفتی و مدل عملیاتی ای، نظریه(guide theory)«راهنما نظریۀ» 2

 پردازش، نقطه شروع پردازش استد  گیریِجهت



 

(10) 

 

 

 

 

 مستمر رشد اه منجر که است ارداری از املاناتاهره و نیازها میا  نسبتی الت،عد

شود؛ و فرمول زیر، تامی  کننده عدالت در هر  هستی شبله مقیاس در هاپدیده

 ای است حیطه

 
 

های مرتب  اا آ  داده، ااید در ای  فرمول، ایدر هر حیطهکه ارای محاسبه عدالت 

 قرار داده شودد حیطه
 

یاای اه عدالت سیاسی، ااید هرم نیازها اا رویلرد سیاست، نقشه منااع و )مثال ارای دست

املانات اا رویلرد سیاست، مدل رشد اا رویلرد سیاست، میزا  پایداری اا رویلرد 

سازی میا  فعال سیاست؛ و همگی در مقیاس ک  هستی، تهیه شود، و هنگامی که رااطه

رشد تعریف شده در فوق شود و اه پایداری تعریف  فعال شد ِ  منااع اا رفع نیازها سبب

 شده در فوق ارسد، عدالت سیاسی تحقق یافته استد(
 

نظریه اه ح  چه )صاحب مساله اصلی نظریه  د2

 ای اهتمام وی ه دارد؟(مساله

 

 مبانی معرفتیهای مرتب ، اراساس تعیی  کنندۀ عدالت در تمام حیطه معادله

 معنی عام چیست؟(ع تبدیِ  تولید عدالت اهاسالم چیست؟ )تاا
ای که از متغیرها و چگونگی رواا  ای  آنها اه گونه طیفی)معادله یا تااع تبدی = تعیی  

سبب ایجاد اثری مشخص شود یا تغییرات متغیرهای وااسته را اراساس متغیرهای مستق  

 تعیی  کندد(

 

نظریه اه دنبال )صاحب مسائل فرعی نظریه  د3

 گویی اه چه مسائلی است؟(پاسخ

 

 عدالت چیست؟

 پ وهی وجود دارد؟آیا زاا  مشترکی ارای عدالت

  4های عدالت ارائه کرد؟توا  نظریه جامعی ارای تمام حیطهمی

 سازی است؟اندی و معادلهآیا عدالت قاا  محاسبه، فرمول

 چیست؟« معادله عدالت»کننده دستگاه معرفتی تولید

تحقق عدالت در نظریات رایج عدالت، اا فرمول متخذ از مبانی های تمایز فرمول

 معرفتی اسالم چیست؟

توا  عادالنه اود  قوانی  و اخالقیات وحیانی را اراساس چه فرمولی در عدالت، می

 خِردپذیر کرد؟

 توا  میزا  عادالنه اود  یک دیدگاه یا عمللرد را سنجید؟اراساس چه فرمولی می

                                                                                                                                                                                                 
 ااید خاص حوزۀ یک درها پدیده چگونه اینلهااره در ااورها از ایمجموعه ست؛ا هانظریه ای ازرواا  اساسی حاکم ار مجموعه (،metatheory)فرانظریه 3

؛ فرانظریه اا پارادایم تفاوت دارد، تطبیق یک پارادایم ار یک حوزه (1997واکاری ؛1985ارگر و واگنر) اگیرد صورت پ وهش آنها دراارۀ و شده واقع تفلر مورد

  دهددمشخص از موضوعات، فرانظریه را شل  می

 ای اود  عدالترشتهاا مالحظه میا  4



 

(11) 

 

  د4
 معرفتی نظریه چهارچوبو بستر 

نظریات یا افلاری اشرا  نظریه از چه )نظریه و صاحب

 پارادایم و گفتما  حاکم ار نظریه؟(اند؟ شده

 

 حلمت متعالیه
 نوع و( العالم نظام)هستی شبله اه یعنی تاثیر مبانی حلمت متعالیه در نوع دیدگاه)

 انیادی  مفاهیم در تعریف

 «الوجود صِرف» احث های فلسفی،اا دیگر دستگاهدستگاه فلسفی  تمایز ای  مرکزی )نقطه

های وجودشناسانه تالش ارای جمع میا  است که اراساس تحلی  آ  ارهانیِ لوازم و

 ارها  عقلی، شهود قلبی و وحی الهی در اسالم کرده است(د

های وجودشناسانه = تعیی  نقطه مختصات یک موجود در ک  شبله هستی )نظام تحلی 

 العالم(

 ایدایم شبلهپارا
شناسی، شناسی، ارزششناسی، انسا شناسی، روششناسی، معرفت)استه مبانی هستی

 شناسی، مبتنی ار دیدگاه حلمت متعالیه اه چگونگیِ شبله هستی، نظام العالم(جامعه

صورت ارآیندی )جمع اُرداری(، ارای ها که اهمرتب  از سیستممجموعه اهم« = شبله»

 دارندد )شبله، یک ااَرسیستم است( تحقق هدفی فعالیت

  د5
رویکرد اتخاذ شده برای حل مساله 
)صاحب نظریه، چه رویلردی ارای ح  مساله انتخا  کرده 

 است؟(

 

 چهارچوب روشی حاکم بر نظریه  د6
 هایی ارای تعریف، توصیف، تفسیر و تبیی ؟()روش

 

 ایروش تحقیق شبله

است که اا اازارهای تحلی  و ترکیب  فهومیتحلی  مای و میدانی نیست، الله )کتااخانه

کار رفته در مباحث اه منشاء انتزاع حقیقیِ مفاهیممتخذ از فلسفه، صورت پذیرفته است تا 

 اندی )مدل( شوندد عدالت، کشف و صورت

اازارهای اصلی تحلی  و ترکیب در فلسفه عبارتند از  تعیی  مقوالت عشر، عل  اراع، 

 5مقومات سته حرکت(

 

)چه نظریاتی قبال در ای  عرصه پیشینه نظریه   د7

 عرضه شده است؟(

 

 نظریات ارائه شده   نمونه

که حداکثر رضایت افراد حاص  شود )کُلم(، طوریها اهایجاد تواز  میا  خواسته

                                                           
 مقیاس در ایپدیده هر تحلی  ارای متعالیه، حلمت و فلسفه از که است ضوااطی و مراح  است، ایشبله پارادایم ار مبتنی که ایشبله تحقیق روش 5

 اا الزم اطالعات آوریجمع و استخراجد 2 هستی، شبله قیاسم در مساله و نیاز تشخیصد 1  از عبارتند اجمال اه مراح  ای د است شده استخراج هستی، شبله

 وجودی مدلِ یک قالب در ترکیب ای  ارائهد 4 حرکت، سته مقومات عشر، مقوالت اراع، عل  فلسفیِ  اازارهای اا اطالعات ای  ترکیبد 3 هستی، شبله ک  مالحظه

 هایخروجی از داست شده ذکر «اسالم نگرش از اقتباس اا تحقیق راهنمای» کتا  در ش،رو ای  تفصی د است خروجی اه هاورودی تبدی  تااع کننده تعیی  که

  است زیر شرح اه آ  قدم اه قدم مراح  که است «هستی شبله مقیاس در امور محاسبه معادله» استنتاج، و تحلی  روش ای 

 داگیر نظر در را «هستی شبله» شل  د1

 (هاکنندهتضعیف اا ها،کنندهتقویت اا ماوراء، اا محی ، اا همنوع، اا خود، اا انسا  رااطهد )ک  جاستخرا را هستی شبله در موجود اصلی رواا  د2

   اگیر نظر نیست( را در جبری جمع اراساس و خطی) است «ارآیندی» هستی، شبله در حرکت موضوعیِ اص  د3

 آ  میتوا  که( حرکت تضعیف یا تشدید مالحظه اا)هستی شبله در انسا  رگانهچها رواا  از ارآیندگیری  از عبارتست ایشبله محاسبۀ نتیجه اینله  معادله

  ƒ (a Λ b Λ c Λ d)  Λ ( φ V – φ)  داد نشا  ای  صورت اه را



 

(12) 

های رفتار مسئوالنه در اراار اهداف )هایک(، رفتار یلسا  اا شایستگی

در موقعیتی که سزاوار آ  است )عالمه  یلسا )استوارت می (، قرار گرفت  فرد

تیمیه(، رعایت مساوات در جع  و اجرای طباطبایی(، قیمت اراار و جبرا  اراار)اا 

های متعارض وجه و ایجاد تناسب میا  خواستهقانو  )مطهری(، حذف امتیازات ای

زیع در ساختار اجتماعی )رالز(، توزیع اراار کاالهای اجتماعی مگر در صورتی که تو

 نااراار ایشتری  مزیت را ارای فقیرتری  قشر جامعه داشته ااشد )رالز(

 

)افلار و نظریاتی که همگرا اا ای  نظریه  رقباء نظریه  د8

 شوند(نیستند و مخالف محسو  می

 

است « رشد»و « استحقاق»و مبتنی ار ترکیب « وجودگرا»ای  نظریه، یک نظریۀ 

 شوند  نظریه محسو  می های زیر رقیب ای لذا کلیه دیدگاه

گرا، فردگرا، گرا، قراردادگرا، فایدهگرا، اخالقگرا، طبیعتدیدگاه احساس»

 8ددددددد«ملتب مبتنی ار ارااری،  ،7گرا، خردگرا، اراده6گراوظیفه

مقیاس ، «عدل»های معرفتی ارای توصیف، تفسیر و تبیی  چنی  کلیه تالشو هم

 انددرا ذکر نلرده معادله محاسبه عدالتو  9اندهرا ایا  نلرد محاسبه عدالت
 

)چه تعاریفی در  تعاریف موجود در نظریه  د9

 نظریه ذکر شده است؟(

 

اا روااطی که میا  موجودات ارقرار « عالَم وجود»اشاره اه ک  شبله هستی =  د1

 استد )رویلرد فلسفی نظام العالم(

اا ک  عالَم وجود  اررسی یک پدیده در موقعیتی کهمقیاس شبله هستی =  د2

 ارتباط ارقرار کرده استد
 دخودانیاد و مستق  ثاات وجود=  وجودی( امر یک عنوا  حق )اه د3

 پدیده هر که توانمندی=  ها(پدیده میا  ارتباطی امر یک عنوا  )اه حق د4

 ود دارد الزم هستی در خود جایگاه در گرفت  قرار و خود کمال اه رسید  ارای

 اوست حق یعنی شودمی تولید «شایستگی» مفهوم داشت، را توانمندی ای  اگر

 دگیرد قرار نیاز رفع منبع عنوا  اه که

 مطلو ) ذاتی هدف؛ و خیر اه رسید  ارای عام ، یک مثبت تاثیر=  خیر د5

 صِرف الزمۀ = )اینهایتد ااشد نامحدود و اینهایت هدف، که وقتی( = خودانیاد

 تعیّ ( ادو  وجودِ اود ، الوجود

                                                           
)مصباح  اخالق،ای که معتقد است خوای و ادی کارها، تااع انگیزه و نیت درونی افراد است نه خروجی و نتیجه کار آنهاد )ردکد فلسفه گرایی = نظریهوظیفه 6

را مطرح کرد یعنی انسا  موظف است طوری « محورگراییِ نتیجهوظیفه»توا  نظریه ، مینتیجهو  وظیفهنشر موسسه امام خمینی( نلته  در منازعه میا   (1386

ه نتیجه نرسید در حقوق و اخالق، امانند کسی عم  کند که اا کمتری  هزینه اه ایشتری  کمیت و کیفیت از اه نتیجه صحی  ارسد؛ و اگر ادو  افراط و تفری ، ا

 است که اه نتیجه رسیده ااشدد

ای ار عم  طبق گرایی= عقیده اه اینله منشاء پیدایش حقوق، اعتبارِ ُمعتَبِر و اراده اوست حتی اگر کاری طبق خِرد و قوانی  طبیعی ااشد ولی تا ارادهاراده 7

گرددد )ردکد جهانیا  گرایی اا حلمت جمع شود و اراده حلیمانه را حاص  کند، اه اندیشه شیعی نزدیک میاراده آ  نباشد، حقی شل  نخواهد گرفتد اگر ای 

 (115مجله فلسفه دی ، شماره ششم، ص ناصر، نظریۀ جامع عدالت،

 مجله فلسفه دی ، شماره ششم نظریۀ جامع عدالت، ردکد جهانیا  ناصر، 8

 اندداند، و معیار محتوایی ایا  نلردهرداختهپ formalاه عدالت قالبی فق   9



 

(13) 

 وجودی اتحاد) خود در چیزی داشت  سویاه کشش و تمای  احساس = نیاز د6

 ( نیاز رفع منبع اا

 منااع رفع نیازاملانات =  د7

=  مطلق چیز؛ و کمال یک وجودی ظرفیت تمام رسید فعلیت اه=  کمال د8

 اینهایت وجود

=  سعادت ←نهایت( )اا می  اه ای پایدار و جامع لذت اه یاایدست=  سعادت د9

 اینهایت ودوج اه اتصال

 علم، سویاه حرکت و ایاراده و ادراکی هایمحدودیت از مستمر خروج=  رشد د10

  اینهایت حیات و قدرت

 دشود ارضاء ااید که االفع  صادق نیاز=  استحقاق د11

 تعارض سبب که طوریاه جمعی یا فردی نیاز ارضاء توانایی=  صالحیت د12

 دنشود جمع یا فردی نیازهای دیگر اا غیرمعقول

 را آ  توانایی دیگرا  که جمع، اه مراوط نیازی ارضاء تواناییتگی = شایس د13

 دندارند

 ارای مختلف متغیرهای ای  رااطه جهت و کیفیت کمیت، تعیی =  معادله د14

  اثر یک تحقق

 اا دیگر متغیر چند یا یک از متغیر چند یا یک تبعیت نحوه سازیدقیق=  تااع د15

 آنها میا  طیارتبا اُعد و جهت و کیفیت و کمیت تعیی 

 و جهت و کیفیت و کمیت تعیی =  هستی شبله در انسا  حرکت معادالت د16

 آنها ارآیند که طوریاه هستی شبله در انسا  ارتباطات درددد و ملا  و زما 

 دشود نظر مورد هدف سوی اه حرکت

کننده و ایجاد شرایطی که عدم تاثیرپذیری از متغیرهای تضعیف=  پایداری د17

اتوانند ادو  اختالل اه ایجاد اثر مورد نظر اپردازندد )اقاء  عوام  یک سیستم

در محور عام ، اجزاء، رواا ، منااع، هدف، زما ، ملا ، کمیت، کیفیت، 

 اثرگذاری(

 

)قیود و  های موجود در نظریهتوصیف  د10

 شرای  هر یک از موضوع و محمول و نسبت(

 هاپدیده مستمر رشد اه منجر که است تارداری از املانااهره و نیازها میا  نسبتی عدالت،

-در هر حیطهیاای اه عدالت و محاسبه عدالت شود؛ و ارای دست هستی شبله مقیاس در

 قرار داده شود   های مرتب  اا آ  حیطهداده، ااید در فرمول زیر، ای

 
 

 )مدل هستند دارای مدلشوند و ، در مقیاس شبله هستی دیده مینیازها د1

 یلدیگر( اا آ  مختلف سطوح رااطه و نیازها انواع اندیدسته=  نیازها

 دارای مدلشوند و ، در مقیاس شبله هستی دیده میاملانات و توانایی د2

 اا آ  مختلف سطوح رااطه و املانات انواع اندیدسته=  املانات )مدل هستند

 یلدیگر(

شود و در مقیاس شبله هستی محاسبه می هدفرشد، اا مقایسه اا  د3

تعیی  طیف انتقال از یک سط  نیاز اه =  )مراح  رشد رای مراح  استدا

سط  ااالتر و از یک سط  استفاده از املانات اه سط  ااالتر که سبب گسترش 



 

(14) 

 شود(ادراکی و احساسی می

شبله هستی، ارآیند رواا  طیفی میا  عوالم و نیروهای مثبت و منفی   د4

ظیم خود اا ک  ای  رواا  در آنهاست و هر حرکتی در آ ، نیازمند تن

 استد

شود اا می  اه اینهایت پایداری، در مقیاس شبله هستی محاسبه می د5

 (اادیتها و )ارقراری ارتباط میا  پدیده شودمرتب  می

، )جسم، فلر، روح(رواا  چهارگانه اصلی در شبله هستی)رااطه اا خود  د6

وط ، همشهری، هم )خانواده، فامی ، همسایه،، همنوع )جاندار و جماد(محی  

)عوام  موثر در قبض و اس  امور در عوالم فوقانی  نسلی(،المل ، ای ای 

( ضریب و وز  دارند و ارآیندی هستندد )وز  آنها اراساس میزا  دنیا(

 شودد(محاسبه می)اتصال اه اادیت مطلو ( تاثیر در رشد پایدار 

)چه روااطی ای   روابط موجود در نظریه  د11

 ختلف در نظریه آمده است؟(متغیرهای م

 سط  یک رواا   )رواا  میا  محورها(

 عدل نسبتی خاص میا  نیازها و دسترسی اه املانات رفع نیاز استد د1

 شوددای  نسبت اراساس رشد و حرکت اه سمت هدف، معنادار می د2

-ای  نسبت در مقیاس رواا  چهارگانه در ک  شبله هستی سنجیده می د3

 شودد

 ا  درو  محورها(سط  دو رواا   )روا

ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نیاز هر فرد یا جمع و در هر حوزه د1

-می یاایمختصاتاقتصادی، ددد(، در هرم نیازها در مقیاس شبله هستی، 

 11آ  نیاز، مقومات ستۀ 10)تعیی  عل  اراع آ  نیاز، تعیی  عوارض تسعهشودد 

 خواهد داد(آ  نیاز، که مجموعا وز  و ضریب اهمیت آ  را نشا  

هر منبع و املاناتی، در نقشه منااع و املانات در مقیاس شبله هستی،  د2

آ ،  12)تعیی  عل  اراع آ ، تعیی  عوارض تسعهشودد می یاایمختصات

 آ ، که مجموعا وز  و ضریب اهمیت آ  را نشا  خواهد داد( 13مقومات ستۀ

تصادی، ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقهدف مورد نظر در هر حوزه د3

داده اندی شده و وز )اولویتشودد یاای میددد(، در شبله اهداف مختصات

 شده و ترتیب علّی یافته(
 اهدافای اراساس شبله رشد حداقلی و حداکثری در هر حوزه د4

 های تحقق رشد حداقلی و حداکثری()تعیی  شاخصشودد یاای میمختصات

های نیاز، منااع، اهداف، اراساس رواا  چهارگانه در شبله هستی، متغیر د5

-)تشلی  ماتریس دادهرشد، در تمام رواا  چهارگانه نیاز اه ورودی دارندد 

  های متناسب اا هر موضوعی، ارای ورود اه متغیرهای فرمول عدل(

                                                           
 زما ، ملا ، کمیت، کیفیت، اجزاء، رواا ، زمینه، میزا  اثرگذاری و اثرپذیری 10

 نقشه شروع، مرکز ثق ، جهت حرکت، مراح  تحقق، سرعت تحقق، نقطه پایا  11

 ریزما ، ملا ، کمیت، کیفیت، اجزاء، رواا ، زمینه، میزا  اثرگذاری و اثرپذی 12

 نقشه شروع، مرکز ثق ، جهت حرکت، مراح  تحقق، سرعت تحقق، نقطه پایا  13



 

(15) 

ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هدف مورد نظر در هر حوزه د6

داده اندی شده و وز ویت)اولشودد یاای میددد(، در شبله اهداف مختصات

 شده و ترتیب علّی یافته(
یاای شده، ارای اثرگذاری در رفع نیاِز سازیِ منبع مختصاتتعیی  و فعال د7

یاای شده که سبب حصول رشدِ مختصات طورییاای شده، اهمختصات

ای از سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد،دداه حسب گردد)در هر حوزه

 کنددمی را تولید« عدل»خودش(، 

)ای  گونه عدل، رشد محور است، در هرم نیازها و املانات و اهداف معنادار 

 است و قاا  محاسبه فرمولی استد(

 

 
 

)چه  های موجود در نظریهتبیین  د12

 هایی در نظریه ذکر شده است؟(استدالل

 

 1P=ای استهستی شبله → P’1=هستی است حق و املانات، در مقیاس شبله

 2P=ای استشبله انسا  → P’2=هستی است قیاس شبله، در منیازها

 حرکت در شبله هستی، ارآیندی → P’3=هستی است ، در مقیاس شبلهرشد

 3P=است

  4P=)حق موجودات است( ، مطلو  استرشد

 2P +1P =دسترسی اه املانات سبب ارطرف شد  نیازها است 

اعطاء شبله هستی شود  دسترسی اه املانات و رفع نیازهایی که سبب رشد در مقیاس

 P 3)+ P2P +1(P +4  =است حق

 

)چه اجزاء و  تفسیرهای موجود در نظریه  د13

 رواا  پنهانی در نظریه، آشلارسازی شده است؟(

 

 نقاط ارتباطی فلسفه و توحید )یلپارچگی هستیِ اینهایت(، اا عدالت 

 قرار گرفت  نیازها، املانات، اهداف و رشد، در مقیاس شبله هستی

 آیندی اود  ای  متغیرها )ضرورت تشلی  ماتریس متغیرهای فوق(ار

 وجود مراتب و سطوحی ارای تحقق عدالت

 

 های استفاده شده در نظریهتوجیه  د14
 کاررفته در نظریه(ها و شواهد صدق اه)مثال

 

-های موجود در فلسفه اخالق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، ارای شل در تحلی 

ی عادالنه، نظام حقوقی عادالنه، نظام سیاسی عادالنه، چنی  گیری یک نظام اخالق

 استد سازی و فرموله نشدهشوند ولی دقیقمتغیرهایی اا رواا  میا  آنها دیده می

 

 های التزامی نظریه()داللت لوازم منطقی نظریه  د15

 

نیاز، منبع رفع نیاز، هدف مورد نظر، رشد مورد نظر در  مصداقاا تعیی   د1

توا  اراساس محاسبه ریاضی، عادالنه اود  یا موضوعات، می هر حوزه از

 نبود  یک کار را تعیی  کردد

 زندگی اا مرتب  و کلیه موجودات زیستمحی  ندارد، انسا  اه انحصار د2

 دگیردارمی در نیز را انسا 



 

(16) 

 و ابرد اهره اش،نیازهای ضروری اندازۀااید اه حداق  چیزی هر» شاخصِ د3

 داردارد در را «شود خواسته او از ایش از توانش نباید

 و رشد سوی اه حرکت»شاخص  اه و نشده محدود فوق شاخص اه د4

 داست یافته توسعه نیز «کمال

 داست کرده ارائه را «واستعدادها قوا درآمد  فعلیتاه» شاخص د5

  داست داده تمایز منفی و مثبت قوای کاذ ، و صادق نیازهای میا  د6

)یعنی دهدد را مالک قرار می« خیر»ار « حق»است و تقدم  محورحق د7

 مدار ااشدد(چیزی خیر است که حق

 داست نموده را ارائه جمع حقوق و فرد حقوق رعایت میا  تواز  ضرورت د8

 دهددپذیرد و معیار آزمو  عدالت قرار میرا می 14های حقیقیاحساس د9

پذیرد و آ  را یلی از معیارهای محاسبه قواعد و قوانی  طبیعت را می د10

 دهددلت قرار میعدا

کند و آ  را یلی از معیارهای محاسبه اه آثار عملی موضوعات توجه می د11

 دهددعدالت قرار می

کند و آ  را یلی از معیارهای ها توجه میاه نتایج نهایی موقعیت د12

 دهددمحاسبه عدالت قرار می

اه محاسبات عقالنی در تشخیص عدالت توجه دارد و آ  را یلی از  د13

 دهددسبه عدالت قرار میمعیارهای محا

کند و معادالت تامی  عدالت از طرف او را اه اراده ارتر از انسا  توجه می د14

 پذیرددمی

دانش، قدرت، »اه کلیه منااع و املاناِت در اختیار اشر توجه دارد، مانند  د15

 «ثروت، منزلت و رواا ،دددددد

یستگی )یلی از سطوح نیاز، رعایت شاها حساس استد نسبت اه شایستگی د16

 در افراد است(

 15کنددها را تبیی  میها و تزاحمنحوه عمللرد در تعارض د17

 اجتماعی، اقتصادی، )عدالت فردی،گیردد کلیه انواع عدالت را در ار می د18

فرهنگی، عدالت تلوینی، عدالت تشریعی، عدالت اخالقی، عدالت  سیاسی،

عدالت ملموس،  ی،اای، عدالت مراوده، عدالت رویه16حقوقی، عدالت توزیعی

 17دددد(
 

                                                           
 احساس حقیقی = احساس نوعیِ دارای منشاء انتزاع واقعی )نه احساس شخصی و ذهنی( 14

 ردد، کفایت الزم را دافقه و فلسفه حقوقهای موجود در دانش اصولدر ای  فضا، مدل موجود در دانش فقه و حقوق، و تبیی  15

کننهده انصهاف قااه  ادراک از فرآیندهاسهت و عهدالت ای منعلسکننده انصاف قاا  ادراک از تخصیص منهااع اسهت؛ عهدالت رویههمنعلس عدالت توزیعی، 16

 (12مدیریت، شماره ، نشریه پیامشهر عدل و دولت هوشمند، مقاله (1383)پورعزت  کننده انصاف قاا  ادراک از رواا  سازمانی استد )ردکدای منعلسمراوده

های کال  ارای تحقق یک تمد د )فهرسهت کامه  ایه  پنجهاه کهال  سیسهتم را در پایگهاه های مضاف، حداق  پنجاه عدد هستند، اه تعداد سیستمعدالت 17

 مالحظه فرماییدد( isin.irاطالعاتی 



 

(17) 

تواند ایجاد کند )آثار عینی که نظریه می آثار نظریه  د16

 یا ایجاد کرده است(

 

 ای()اراساس عدل شبله« عدالت» فرآیند محاسبه و تحقق
ها(  جدول نیازها و جدول املانات مرتب  اا مرحله یک )تعیی  ورودی د1

 تهیه ک د را مرتب  اا موضوعموضوع مورد نظر و جدول اهداف 

مرحله دو )تعیی  خروجی= هدف(  تعیی  ک  که دقیقا در اثر رفع نیاز  د2

مورد نظر، چه اثری ااید ایجاد شود؟ )اا ذکر عوارض تسعه یعنی تعیی  

زما  )متی(، ملا )ای (، کمیت)کم(، کیفیت)کیف(، اجزاء درونی)وضع(، 

، نحوه رواا  ایرونی)اضافه(، زمینۀ الزم)جده(، نحوه اثرگذاری)فع (

 اثرپذیری)انفعال((

 مرحله سه )تعیی  پردازش(   د3

)یا صدقِ  18صادق یا کاذ  اود  نیاز مورد نظر را اررسی ک د دأ

 ضریب اهمیت آ  نیاز را در ای  موضوع و ای  موقعیت(

رواا  نیاز مورد نظر را اا نیازهای دیگر اررسی ک  و وز  ادهد  د 

 ()اثرگذاری یا اثرپذیری از یلدیگر و میزا  آ 

در کلیه منااع و املاناتی که احتمال دارد اتوانند ای  نیاز را  دج

 ارطرف کنند تشخیص ادهد ای  موقعیت

منبع و املانات اهینه را از ای  احتماالت فوق تشخیص ادهد  دد

 دراز مدت)ضریب تاثیر فعال شد  آنها ار دیگر موجودات در 

 ااید محاسبه شود(

 را تشخیص ادهدسازی منبع و املانات فوق کیفیت فعال ده

 سازی منبع مورد نظر را فراهم ک دزمینۀ الزم ارای فعال دو

شده اا نیاز زمینه الزم ارای ارقراری ارتباط میا  منبع فعال دز

مورد نظر را فراهم ک د )اعم از ارائه اطالعات و دانش الزم، یا 

 رفع موانع(

فرد یا جمعِ مورد نظر را متوجه قرار گرفت  در موقعیت فوق  دح

 19ایدعدالت ورزیده ←ک  
 

)چه تاثیری در چه  نتایج معرفتی نظریه  د17

 کند؟(فضای علمی ایجاد می

 

های حلمت عملی است و علومی که از آنجایی که عدالت زیرساخت کلیه حوزه

ای اود ِ های رفتاری هستند، لذا شبلهدنبال تعادلدارند اه های رفتاریخروجی

ای، حقوق سیاست مبتنی ار عدل شبله عدالت، سبب ایجاد رویلردهایی مانند

                                                           
گونه محرک خاصی از ایرو  اه افراد یعنی هیچ« پایه»است؛ وضعیت « هپای»های تشخیص صادق یا کاذ  اود  نیاز، مشاهده و استقراء وضعیت یلی از راه 18

است، اه ای  حالت « انصاف»و دال مرکزی آ  که « رالز»وارد نشود و افراد در یک وضعیت اا اصالت طبیعیِ خود قرار گیرندد )اخشی از نظریۀ عدالت قراردادیِ 

 (261موسسه امام خمینی، ص ،های عدالتنقدوبررسی نظریه گویدد )ردکد واعظی احمد،می« orginal positiinوضع اصی  یا »پایه اشاره دارد که اه آ  

از متفلرا  حوزه عدالت، در فرآیند تحقق عدالت چنی  گفته است  رعایت حق در تخصیص منهااع، ممانعهت از سهوء اسهتفاده از قهدرت و آزادی، « دیاس» 19

 (104، صنظریه جامع عدالتحق در تغییراتد )ردکد جهانیا  ناصر ، رعایت حق در اختالفات و منازعات، رعایت 



 

(18) 

ای، توسعه و پیشرفت مبتنی ای، اخالق مبتنی ار عدل شبلهمبتنی ار عدل شبله

ای، نظریات شناسانه مبتنی ار ملتب عدل شبلهای، نظریات جامعهار عدل شبله

 ای شودداقتصادی مبتنی ار عدل شبله

 

نظریه، اشاره )آیا صاحب روش گسترش نظریه  د18

 یوه تلمی  و اازسازی نظریه کرده است؟(اه ش

 

اازنگری در استه مفاهیم پایه مرتب  اا عدالت، اه هدف کشف متغیرهای 

ای، مدل املانات نشده + توصیف تفصیلی مدل نیازهای شبلهاحتمالی دیده

ای + تعیی  وز  ارای متغیرهای دخی  در معادله ای، مدل رشد شبلهشبله

 ایدعدل شبله
 

  د19
)چه اشود ای  نظریه طال نظریه روش اب

 شود؟(ااط  می

 

از تمام ارتباطات او  ارآیندیاگر کسی اثبات کند که حرکت انسا  در هستی،  د1

 شوداا متغیرهای موجود در هستی نیست، ای  نظریه ااط  می

ارتباطی ندارد ای  نظریه  رشد انسا اگر کسی ثاات کند که مفهوم عدل اا  د2

 شوددااط  می

صورت شبله مرتب  اات کند که نیازها، املانات، اهداف و رشد، اهاگر کسی ث د3

 شودداا هم قاا  تعریف و محاسبه نیستند، ای  نظریه ااط  می

 

  د20

« کفایت و قابلیت انتاج»آزمون 

)اررسی قدرت تفسیر، تبیی  و  نظریه

 شواهد( تولیدتوجیه و 

 

 عادالنه است؟ xآیا قانو  

-منبع و املاناتی ارای رفع نیازی است)چه اه سازیلالزامِ فعاپاسخ  هر قانونی، 

ای اگر موارد زیر در آ  اراساس عدل شبله (،«ترک»صورت و چه اه« فع »صورت 

 توا  گفت عادالنه است رعایت شده اود می

  صادق اود  آ  نیاز، گستره و عمق آ  و ضریب اهمیت آ  نسبت اه

 نیازهای دیگر محاسبه شده ااشدد

 دار ارای رفع نیاز صورت گرفته ااشدد نسبت اه منااع قاالیت فحص جامع
 )در مقیاس شبله هستی(

  واقعی اود  آ  املا ، ضریب تاثیر آ  در رفع نیاز مورد نظر، محاسبه شده

 ااشدد

 املا  دسترسی الزم اه آ  منبع محاسبه شده ااشدد 

 محاسبه سازی آ  منبع، ار دیگر موجودات نوع تاثیر و ضریب تاثیر فعال

 شده ااشدد

 سازی آ  منبع، ار قوانی  قبلی محاسبه شده نوع تاثیر و ضریب تاثیر فعال

 ااشد

 ِ مورد نظر محاسبه شده ااشد، میزا  ماندگاری و پایداری قانو 

نظر ارای حداق  الزم در رشد مخاطبی  نتیجه  اگر نیاز مورد نظر غیرقاا  صرف

عادالنه  xی، اساسی، ، ددد( است، و آنگاه قانو ِ قانو  در حوزه مورد نظر )جزایی، مدن

 استد



 

(19) 

 کاربرد و نتیجه: .1.8

سهازی اسهت کهه در اثهر دقیهق و اعتبارسنجی نظریهاتکارکرد اصلی ای  ایده، ایجاد توانایی عملیاتی کرد  تولید نظریه، 

 شوددرواا  میا  متغیرها حاص  می

 را ارای ارزیاای یک نظریه، پیشنهاد کرد توا  اراساس مطالب مذکور در ای  ایده، جدول زیر می

 ضریب شاخص مورد ارزیابی ردیف
 امتیاز

 از صفر تا ده

 زبان قابل فهم  .1
 

1  

 سهولت قابل تشخیص است()محوربندی که بهساختار شفاف   .2

 
1  

 راحتی قابل تشخیص هستند()بهتعیین و تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی   .3
 

1  

 20)آنچه دغدغه حل آن را دارد(یه توصیف مسالة اصلی نظر  .4

 
2  

 فرضیه )پاسخ به مساله فوق( در قالب جمالت خبری مشخص 21توصیف  .5
 

2  

 )بستر پیدایش نظریه(توصیف انگیزه توجه به مساله نظریه   .6

 
1  

 22)پارادایم تفصیلی(توصیف اصول موضوعه و مبانی و مبادی معرفتی نظریه   .7
 

1  

 یه و روش استداللشناسی تولید نظرتوصیف روش  .8
 

2  

 24برای فرضیه« استدالل و تبیین» 23شفاف بودن  .9
 شود(ای که تبیین در ذیل آن انجام می)بالخصوص مشخص کردن قاعده و قانون کلی

4  

  2  25ها و شواهد برای صدق فرضیه )کاربرد نظریه( در عملارائه نمونه  .10

 ارائه توصیه برای چگونگی استفاده از نظریه  .11
 ها(ها و رسیدن به چگونگیها و چراییاز چیستی)عبور 

3  

  4 26میزان سازگاری و انسجام درونی و بیرونی  .12

                                                           
 «نداردمسائل و مواردی که قصد پرداختن به آنها را »با ذکر مساله اصلی و تاکید بر  20

 تعیین مشخص موضوع، محمول، قیود، متعلقات، شرایط 21

 شناسانه، ...شناسانه، ارزششناسانه، جامعهنسانشناسانه، اشناسانه، معرفتمقصود از پارادایم تفصیلی= ذکر مبانی هستی 22

 شفاف بودن = ایجاد تمایز میان مفاهیم، ارائه تفسیر در موارد ابهام 23

 مشخص بودن صغری، کبری، حد وسط، مقدم، تالی، مالزمه 24

 «توجیه»عملیاتِ 25



 

(20) 

 با قطعیات قبلی خودش و نظریات معتبر دیگر دارد؟( 27)سازگاری

 

میزان جامعیت نظریه نسبت به تمام مفاهیم و روابط و آثاری که احتماال به مساله نظریه   .13

 28مربوط هستند.
3  

 ن مانعیت نظریه نسبت به ورود مفاهیم و روابط و آثار نامرتبطمیزا  .14
 )شاخص تمیز موارد واقعی از توهمی و غیرواقعی یا غیرمرتبط را داده است یا نه؟(

4  

 ارائه پیش بینی علمی و در اختیار قرار دادن قدرت کنترل  .15

 
4  

 

 والحمدهلل ر  العالمی 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
ض باشد. تمام محمولها که روی موضوع واحد سوار میشوند باید یک شبکه انسجام درونی یعنی نباید آثار مفاهیم و روابط موجود در نظریه متضاد یا متناق 26

 باشد.نظام مند و هدفمند بین سازه ها و مفاهیم و گزاره ها ایجاد کنند. و انسجام بیرونی یعنی باید با بدیهیات و اصول موضوعه قطعی سازگار 

 نظریه سازگاری یعنی: قدرت تحلیل و تبیین اطالعات قبل از طرح شدن این 27

 هاها و توصیهها، تفسیرها، توجیهها، تبیینها، توصیفدر شش الیة: تعریف 28


