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  87-103: 1390پاییز و زمستان، 2شماره  ،19، سال اسالمیمدیریت پژوهشی   دو فصلنامه علمی ـ
  

  روش نظریه پردازي شهید مرتضی مطهري
  رشد مبحثدر 

  * رضا نجاري
  19/2/91: پذیرش نهایی          7/4/90:دریافت مقاله

  
  چکیده

روش نظریه پردازي شهید مرتضی مطهري در ": این مقاله درصدد یافتن پاسخ این سؤال است
بدین لحاظ ابتدا تعاریفی از نظریه مطرح، و سپس نظریه پردازي و  "نظریه رشد چه بوده است؟

پس از آن . ور کلی توضیح داده می شودنظریه آزمایی با هم مقایسه، و شیوه نظریه پردازي به ط
نظریه رشد شهید مطهري به اختصار مرور، و توصیف اجمالی شده است و در پایان روش نظریه 
پردازي استاد شهید مرتضی مطهري در نظریه رشد تبیین، و مراحل نه گانه نظریه پردازي در این 

  .شده استنظریه ارائه 
  .آزمایی، نظریه رشد، روش نظریه پردازي مطهرينظریه پردازي، نظریه  :ها کلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  najjari_1344@yahoo.com                        استادیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت دولتی       *
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  مقدمه
نظریه پردازي در علوم اجتماعی به طور . جایگاه نظریه در علوم مختلف بسیار واال و مهم است

این مهم تالش علمی و فکري . مدیریت اسالمی به طور خاص، نیاز حیاتی و فوري استعام و 
در بین صاحبنظران و متفکران این عرصه، استاد شهید مرتضی . اندیشمندان مسلمان را می طلبد

مطهري با ارائه نظریه هاي مختلف بویژه نظریه رشد در مدیریت اسالمی، می تواند هم به عنوان 
بدین دلیل، شناخت . ظریه جدید و هم به عنوان الگویی در نظریه پردازي مطرح شودعرضه کننده ن

روش نظریه پردازي وي براي جامعه علمی بسیار مهم، راهگشا و مفید است و می توان با 
الگوبرداري از آن در عرصه ها و زمینه هاي مختلف به نظریه پردازي دست زد و نیاز جامعه علمی 

البته پرواضح است که نظریه پردازي، ساده نیست که هر کس با . ا پاسخ گفتو جامعه امروزین ر
هر دانش و سطح فکري و توان ذهنی بتواند بدان دست یازد؛ ولی امر محالی هم نیست و می توان 
با راه هاي مختلف بویژه شناخت روش نظریه پردازي صاحب نظران و متفکران به تقویت ذهن و 

  .خود اقدام کردفکر و چگونگی استدالل 
بدین لحاظ در این مقاله سعی می شود روش نظریه پردازي استاد شهید مرتضی مطهري 

و نظریه  2، نظریه پردازي1شناسایی، و به منظور الگوبرداري معرفی شود؛ بدین منظور ابتدا نظریه
م روش در علم مطرح می شود؛ سپس نظریه رشد استاد مطهري به اختصار بیان، و سرانجا 3آزمایی

  .نظریه پردازي ایشان به طور خالصه عرضه می شود
  

  نظریه 
نظریه یا تئوري با ابهام زیادي همراه است و از مفاهیمی چون حدس و گمان تا نظامی از 
مفروضات، اصول پذیرفته شده، قواعد طراحی شده براي تحلیل و پیش بینی روشهاي تبیین ماهیت 

  . ین آنها براي این واژه استفاده شده استیا رفتار پدیده یا متغیر و روابط ب
عده اي معتقدند کاربرد نظریه در دنیاي واقعی ناچیز است و در مقابل برخی معتقدند هر اقدامی 

، 1987، 4شوبیک(بدون مبانی نظري مناسب، می تواند بسرعت دچار رکود شود و خطرآفرین باشد 
 

1- Theory  
2- Theorizing / Theory construction 
3- Theory testing  
4- Shobik  
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  ).)1386به نقل از علی احمدي و نهایی، 
رچوب و ساختاري بنیادین و تعیین کننده است که با اثبات و پذیرش آن، اتفاق نظر نظریه، چا

عده اي از صاحبنظران معتقدند که هیچ چیزي . ایجاد، و از اختالف بین اندیشمندان پرهیز می شود
کاربردي تر از نظریه اي خوب نیست؛ چرا که نظریه پردازي مناسب به گونه اي نظام مند، موجب 

 انش می شود و محقق را در دستیابی به قوانین و ضوابط پیچیده موضوع رهنمون می سازدپیشرفت د
  ).1989، 1وان وان د(

بدون نظریه غیرممکن است که بتوان دالیل و مفاهیم مثبت و منفی را از یکدیگر متمایز   
وان د وان، (ساخت؛ چرا که بدون نظریه، پژوهشهاي تجربی صرفاً بازي با داده ها و اطالعات است 

1989(.  
نظریه، تبیینی روشن و تصویري کامالً دقیق و محدود است که بر مبناي آن می توان به پیش 

  ).1989، 2نوِ وان د( بینی مشخص در خصوص موضوع مورد مطالعه دست یافت 
نظریه مجموعه اي از اجزا و مفاهیم به هم مرتبط است که به گونه اي نظام مند ویژگیهاي هر   

  )3،1986کرلینجر(پدیده را معین می کند 
نظریه به بیانیه هاي انتزاعی اطالق می شود که بخش قابل مالحظه اي از دانش علمی را در   

   ).5،1971رینولدز(شامل می شود  4اتیکمجموعه اي از قوانین به صورت فرایند سببی یا اگزیوم
هم چنین باید توجه کرد که رابطه روش و نظریه، تنگاتنگ و مستقیم است؛ چرا که نظریه، 

میرزایی اهرنجانی (چارچوب فکري روشمند است و متدلوژي روشهاي معنی دار و با ارزش است 
  ).1385ب ، 

  .چه نیست و چه هست  براي ارائه تصویر بهتري از نظریه، باید دانست نظریه
  

  )جنبه سلبی( نظریه چه نیست؟ 
 .با ارائه اطالعات و شواهد در هر نوشته لزوماً نمی توان نظریه ساخت. نظریه اطالعات نیست - 1

 
1- Van de van  
2- Van de ven 
3- Kerlinger 
4- Axiomatic 
5- Reynolds 
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 .پژوهشگر نظریه را می آفریند

 .نظریه با ذکر مآخذ و نقل قولها ایجاد نمی شود؛ مهم شیوه استدالل نویسنده است - 2

 .از متغیرها نیست و ارائه آنها در هر نوشته به تولید نظریه کمک چندانی نمی کندفهرستی  - 3

 .جدول ، منحنی و شکل نیست و با ارائه آنها نمی توان نظریه ضعیف را تقویت کرد - 4

فاً با بیان فرضیه ایجاد نمی شود و الگوي نظري صر. نیست هفرضیه ها یا پیش بینی ها نظری - 5
  ).1376فقیهی، (

  :معتقدند) 1995( 1سوتون و استاو
  .منابع انتهاي متن و درون متن یک مقاله نظریه نیست -1
  .فهرست متغیرها و سازه ها نظریه نیست -2
  .داده ها نظریه نیست -3
  .نمودارها نظریه نیست -4
 .فرضیه ها یا پیش بینی ها نظریه نیست -5

  
  )جنبه ایجابی(نظریه چه هست؟ 
  :باید به چهار سؤال پاسخ داد و آنها را دقیقاً مشخص کرددر تدوین نظریه، 

 مرتبط براي تبیین پدیده اجتماعی کدام است؟) متغیرها، سازه ها و مفاهیم( عوامل  - 1

 چگونه این عوامل به هم مرتبط است؟ - 2

چرا محقق این عوامل را انتخاب کرده است و چرا فکر می کند بین این عوامل رابطه  - 3
 هست؟ 

 .)تحلیل جنبه تبیینی هر نظریه است/ چگونه جنبه توصیفی هر نظریه و چرا / کدام ( 

 در چه وضعیتی، پدیده اجتماعی خاص ظاهر می شود؟ - 4

 )1376فقیهی، (  )عناصر کجا، چه وقت و چه کسی در هر نظریه( 

  :نظریه قوي) 1995(به زعم سوتون و استاو
  .به چرایی پاسخ می دهد -1

 
1- Sutton & Staw 
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  .دهاي میان پدیده ها اشعار داردبه پیون -2
  .به فرایندهاي زیر بنایی پدیده ها اشاره می کند -3
  .تشکیل شده است هاز برهان هاي به هم وابسته اما منطقی و متقاعد کنند -4

  :البته در پژوهش ها باید توجه کرد که هدف پژوهش می تواند یکی از موارد ذیل باشد
نبودن هر پدیده یا متغیر که در این صورت به این تحقیق یعنی کشف بودن یا  1اکتشاف - 1

 .اکتشافی می گویند

یعنی وصف کردن ویژگیهاي هر پدیده یا متغیر که در این صورت به این تحقیق  2توصیف  - 2
 .توصیفی می گویند

یعنی بررسی علل وجودي و چرایی بودن یا نبودن هر پدیده و متغیر و یا روابط بین  3تبیین - 3
 .ها که در این صورت به این تحقیق تبیینی گویندآن

درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها قضاوت و داوري می شود که :  4داوري/ ارزشیابی  - 4
 .نقدي گفته می شود/ می تواند در حوزه نقد قرار گیرد که در این صورت به این تحقیق ارزیاب 

  
  نظریه پردازي

گیري در این باره است که چه نوع تشابهی به عنوان مبناي  اولین کار نظریه پرداز، تصمیم
امور اجتماعی برمی آییم، مشغول » چرایی« به محض اینکه در پی پاسخ . توصیف به کار برده شود

البته در پارادایم اثبات گرایی نظریه پردازي الزاما باید مبتنی بر تجربه باشد . نظریه پردازي می شویم
ولی در سایر پارادایمها این الزام ). نظریه پردازي و نظریه آزمایی( رزیابی شود و با واقعیت تجربی ا

  .ضرورتی ندارد
  .نظریه پردازي یعنی هر نظریه چگونه طرحریزي و بیان می شود

براي ارتقاي  5یکی از اهداف نظریه پردازي در رشته هاي گوناگون دستیابی به نظریه اي جامع
  .ن رشته استسطح شناخت نظري و عملی در آ

 
1- Exploration 
2- Description 
3- Explanation 
4- Evaluation/ judgment (critical) 
5- General theory 
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نظریه پردازي طراحی سامانمند در موضوعات به هم پیوسته اي است که به منظور فهم، 
  .توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل پدیده ها به کار می رود

  :نظریه پردازي در جایگاه هر تألیف شامل سه مرحله است» کانت«به نظر 
 اي زمان و مکانتألیف محسوسات خام با ادراکات از طریق مقوله ه - 1

 ادغام ادراکات با استفاده از مفاهیم با واقعیت خارجی - 2

 )54و  55: 1385میرزایی اهرنجانی، الف (مرتبط کردن مفاهیم با استفاده از اصول عام  - 3

ارائه تبیین مناسب پدیده ها متضمن دو فرایند مرتبط به هم است؛ نظریه » 1دواس« به نظر 
  .پردازي و نظریه آزمایی

آغاز، و به ساختن نظریه هایی ) توصیف(نظریه پردازي فرایندي است که با رشته مشاهداتی
  :این فرایند در شکل زیر به چشم می خورد. درباره این مشاهدات منتهی می شود

  
  )21: 1383دواس، (شیوه نظریه پردازي : 1شماره شکل

  
آیـا ایـن مشـاهدات، مـورد خاصـی از عامـل عـامتري        :سؤال اساسی در نظریه پردازي این است

  است؟
در صورتی که چنین باشد، می تـوان بـه درك بهتـري از اهمیـت و معنـاي آن مشـاهده خـاص        

 
1- De vaus 

نظریه

مشاهده 
n

مشاهده 
3

مشاهده 
2

مشاهده 
1

  ........سطح تجربی
  
  
  

 ........انتزاعی مفهومیسطح 

  نقطه شروع استقرا
  
  
  

 تجربه و تعمیم

 استنباط

  شیوه نظریه پردازي
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دورکـیم مشـاهده کـرده کـه میـزان خودکشـی در بـین پروتسـتان هـا از          دست یافت؛ به عنوان مثال 
کاتولیکها بیشتر است، اما آیا این وابستگی مذهبی موردي خاص از چیزي عامتر است؟ ایـن مـورد   

  .خاص معرف چه پدیده  عامتري می تواند باشد؟ وي به عامل انسجام اجتماعی رسیده است
با استفاده از نظریه می تـوان  . نظریه کار را آغاز می کندي با اما نظریه آزمایی برعکس نظریه پرداز

اگر پیش بینی صحیح باشد، به تأیید . کارها چگونه خواهد بود» واقعی« پیش بینی کرد که در دنیاي 
نظریه منجر می شود ولی اگر پیش بینی غلط از آب درآید یا نظریه غلط است یا پیش بینی به طـور  

  :این فرایند در شکل ذیل آمده است. تنتاج شده استغیرمنطقی از نظریه اس
  شیوه نظریه پردازي

  
  آیا توان پذیرش و تعمیم پذیري نظریه وجود دارد؟ :سؤال اساسی در نظریه آزمایی این است

  .در واقع نظریه هاي پسین با واقعیت مقابله می شود تا نظریه تأیید، رد یا اصالح شود  
   البته نکته اصلی استخراج گزاره هاي محدودتري است که به طور منطقی از نظریه استنتاج  

. که اگر نظریه درست باشد آنها نیز درست باشد این گزاره ها باید به طریقی استنتاج شود. می شود
بعد از استنتاج چنین گزاره هاي محدودي اطالعات مربوط بدانها گردآوري، و به بررسی پیامدهاي 

  .منطقی پرداخته می شود که این داده ها براي نظریه دارد
  :مراحل نظریه آزمایی شش گام است

 تعیین نظریه مورد آزمون - 1

نظریه

مشاهده 
n

مشاهده 
3

مشاهده 
2

مشاهده 
1

 ........سطح انتزاعی مفهومی

  
  
  

 ........سطح تجربی

  قیاسنقطه شروع 
  
  
  

 اصالح/ابطال/اثبات

 تاجاستن

  )21: 1383دواس، (شیوه نظریه آزمایی: 2شماره شکل 
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 رشته قضایاي مفهومی استنتاج یک - 2

 تبدیل قضایاي مفهومی به قضایاي آزمون پذیر - 3

 گردآوري داده هاي مربوط - 4

 تحلیل داده ها - 5

 ارزیابی نظریه - 6

  .نکته اساسی در فرایند نظریه پردازي، تعیین معناي مشاهدات و تعیین سطح تعمیم است
  تعیین معناي مشاهدات) الف

معناي مشاهدات این است که چگونه بدانیم مشاهده خاص، معرف چه مشکل بنیادین در تعیین 
اصالً چگونه می توان به تصوري رسید درباره اینکه این مشاهده خاص معرف  پدیده عامتري است؟

البته چند روش زیر . اینجا تخیل خالق، مهمترین ابزار نظریه پرداز است. چه چیزي می تواند باشد
  :شده استبراي تعیین مشاهدات مطرح 

وقتی چند عامل مختلف نتیجه مشابهی داشته باشد، می توان پرسید که : یافتن عامل مشترك -1
وجه مشترك این عوامل چیست؟ این همان کاري است که دورکیم در مطالعه خودکشی انجام 

      دورکیم پس از مشاهده اینکه میزان خودکشی در بین پروتستان ها بیشتر از . داده است
لیک هاست، درمی یابد که میزان خودکشی مسن ترها بیشتر از جوانان، شهرنشینان بیشتر از کاتو

وي  .روستانشین ها، مجردها بیشتر از متأهل ها، مردان بیشتر از زنان و ثروتمندان بیشتر از فقراست
 در تالش براي درك علت آن از خود می پرسد که پروتستان ها، کهنساالن، شهرنشینان، مجردها،
مردان و ثروتمندان در چه چیز مشترکند؟ آیا امکان دارد همه اینها معرف عامل عامتري باشد؟ وي 

  .انسجام ضعیف اجتماعی را به عنوان عامل مشترك استنباط می کند
اجراي یک رشته : مفاهیم و نظریه هاي موجود به عنوان منبعی براي اندیشه هاي جدید -2

هر تالشی . به ظهور مفاهیم جدید یا نظریه جدید منتهی نمی شود مشاهده همواره یا حتی معموالً 
 .نظریه هاي جدید صورت می گیردبراي درك مجموعه اي از مشاهدات غالباً با استفاده از مفاهیم و 

چنانچه مفاهیم و نظریه هایی که دیگران ابداع کرده اند تلخیص یا تبیین معتدلی از مشاهدات ما 
  .جوییمباشد از آنها سود می 

یکی از راه هاي مهم درك معناي مشاهدات توجه به بستر آنهاست؛ این امر ): زمینه(بستر  -3
اگر درامد ساالنه فردي ده میلیون . بویژه در مورد ویژگیها، رفتار و نگرشهاي افراد بسیار مهم است
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دو نفر را که تومان باشد، آیا می توان این مبلغ را درامد مناسبی به شمارآورد؟ آیا می توان 
براي تفسیر اینکه چنین مشاهده . درامدشان ده میلیون تومان است به یک اندازه مرفه به شمار آورد

  .به ظاهر ساده اي بیانگر چیست، باید آن را در بستر خود و در ارتباط با عوامل دیگر دید
م را از خودشان در مواردي بهتر است دالیل رفتار و یا آراي مرد:  پرسش از پاسخ دهندگان -4

پرسید؛ این امر می تواند درباره انگیزه هاي رفتار و تفسیر اینکه عمل یا نگرش خاص بیانگر چه 
  .البته هیچ گاه اظهارات مردم را نمی توان صدردرصد پذیرفت. چیزي است به محقق کمک کند

کرد  در موارد زیادي می توان خود را در نقش دیگران قرار داد و سعی: درون نگري -5
این امر در موضوعاتی که خود با آن وضعیت آشنا هستیم، . رفتارشان را از دید خودشان درك کرد

توانایی پژوهشگر در چنین کاري به میزان آشنایی به موقعیت و نیز توانایی او . کاربرد زیادي دارد
  .در اینکه خود را به جاي کس دیگر قرار دهد، بستگی دارد

  سطح تعمیم) ب
از اینکه از چه راهی می توان به معناي مشاهدات رسید، سؤال مهم این است که تا صرف نظر 

چه حد می توان به سطوح عامتر رفت؛ مثالً در مطالعه دورکیم در خودکشی با مشاهده میزان 
جوانان، / کاتولیک، مسن ترها / پروتستان ها( متفاوت خودکشی در گروه هاي مختلف 

به سطح تعمیم زیر ) فقرا/ زنان و ثروتمندان/ متأهل ها، مردان/ دهاروستائیان، مجر/ شهرنشینان
  :دست می زند

  
  )25:1383دواس، (تعمیم اولیه : 3شماره  شکل
حال با . مؤثر است) زیاد/ کم(در میزان خودکشی ) ضعیف/ قوي(یعنی میزان انسجام اجتماعی 

از الگوي عامتري دانست؛ مثالً این شیوه نظریه پردازي آیا می توان خودکشی را مصداق خاصی 
  .آیا می توان خودکشی را به کجروي تعمیم داد

خود کشی سطح انسجام اجتماعی
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فرایند تدوین و شکل گیري نظریه را تعامل مستمري بین نظریه و مشاهده ) 1971( 1البته واالس

 )20-29: 1383دواس، (و بین نظریه پردازي و نظریه آزمایی توصیف می کند

  
  نظریه رشد شهید مطهري

: وي می فرماید. استاد شهید مرتضی مطهري با یک مقدمه چینی مفهوم رشد را مطرح می سازد
رشد . هیم اسالمی است که در مورد برخی احکام و مسئولیتها آورده می شودرشد یکی از مفا

عقل و بلوغ از شرایط تکلیف است ولی شرط بعضی از احکام . چیزي متفاوت با عقل و بلوغ است
مفاهیم مقابل عقل و بلوغ به . است»رشد«وضعی و شرط قبول بعضی از مسئولیتها چیز دیگري به نام 

 در واقع انسان عاقل و بالغ . ت است؛ ولی مفهوم مقابل رشد، سفاهت استترتیب، جنون و صغار
 البته ما در زبان فارسی به انسانی که اندام بزرگ و برازنده اي. باشد) غیر رشید(می تواند رشید یا سفیه

  .داشته باشد، رشید می گوییم در حالی که عرب به او رشیق می گوید نه رشید
قرآن مجید در مورد کودکان بی سرپرست که داراي ثروت : یدوي در این باره می فرما  

یتیمانی که سرپرست « : قرآن در مورد یتیمان می فرماید. هستند، اصطالح رشد را به کار برده است
خود را از دست داده اند و مملوك و ثروتی دارند تا زمان بلوغ بر آنها قیمومت کنید و ثروتشان را 

  . »در اختیارشان قرار ندهید
تعبیر آیه . الزم است» رشد« البته بلوغ شرط الزم است ولی کافی نیست؛ زیرا عالوه بر بلوغ   

براي . ») 6/ نساء ( حتی اذا بلغوا النکاح، فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم « : این است 
بلوغ نکاح و جنسی  اینکه ثروتشان را در اختیارشان قرار دهید، رسیدن به حد بلوغ طبیعی یعنی

مطهري، (ن ثروت را در اختیارشان قرار داد کافی نیست زمانی که رشد در آنها احساس شد، می توا
1382.(  
 

1- Wallac 

کجروي سطح انسجام اجتماعی

  )25: 1383دواس، (تعمیم ثانویه  : 4شماره  شکل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 97 /  رشدمبحث روش نظریه پردازي شهید مرتضی مطهري در 

 

  )مفهوم پردازي(تعریف رشد
رشد یعنی شایستگی و لیاقت اداره، نگهداري و بهره برداري از یکی از سرمایه ها و امکانات 

مدیریت یکی از ). 109:همان(د یعنی قدرت مدیریت در واقع رش). 132:همان(مادي یا معنوي 
فروع مسئله رشد است؛ زیرا اگر موضوع رشد سرمایه هاي مادي و معنوي باشد؛ آن گاه مدیریت 

اگر موضوع رشد صرفاً سرمایه هاي انسانی باشد آن گاه رهبري و یا به ). 133:همان(مصداق دارد 
وي سپس بحث ). 109:همان(نبوت تفاوت دارد  تعبیري امامت مصداق دارد که البته امامت با

؛ هم چنین ایشان انواع رشد را مطرح، و )110-124:همان( امامت و رهبري را مبسوط بیان می کند
  ).104-108:همان(به رشد فردي و اخالقی و رشد ملی اشاره می کنند 

ردازند و رشد ایشان در مقاله رشد اسالمی پس از تعریف رشد به تفاوت انسان و حیوان می پ
هم چنین در شرایط و امکان رشد اول به مسئله ). 133-4:همان(انسان را اکتسابی می دانند نه غریزي

بهره برداري را مطرح  شناخت و سپس مرحله قدرت، لیاقت، شایستگی و توانایی براي نگهداري و
ما یک جامعه رشید آیا  -1. ؛ وي رشد اسالمی را مطرح می سازد و سؤال می کند)همان( می کنند 

آیا شایستگی نگهداري و بهره برداري از  -3آیا ما از سرمایه هاي خود آگاهیم؟  -2مسلمانیم؟ 
عالئم چه نشان می دهد؟ هم چنین در مورد اسالم به عنوان سرمایه  -4سرمایه هاي خود را داریم؟ 

ئولیت شناخت، حفظ، و ثروت معنوي مسلمانان، سؤال می کند که آیا مسلمانان توانسته اند مس
نگهداري و بهره برداري از آن را بخوبی انجام دهند؟ سپس ایشان به سرمایه هاي مادي و معنوي با 

به عنوان مثال (مصداقهاي قرآن هاي نفیس، بناهاي تاریخی، دانشمندان اسالمی، مقررات اسالمی 
ن مصداقها و نیز عدم اشاره می کند و ضمن برشمردن نشانه هاي بی رشدي در ای) مجازات دزدي

  توجه مسلمانان به مسئولیتها و بی خبري از آنچه در جهان اسالم می گذرد، اینها عالمت و نشانه 
؛ در ادامه رشد را از نظر آموزش و پرورش )135-148:همان(بی رشدي مسلمانان ذکر می کند 

انایی بخشی مطرح می سازد و می گوید آموزش متوجه آگاهی بخشی ها و پرورش متوجه تو
هاست و این دو، دو رکن رشد است؛ سپس وسعت میدان رشد انسانی را شامل سه زمان گذشته، 
حال و آینده می داند و به قدرت پیش بینی و به استقبال آینده رفتن و آن را تحت کنترل درآوردن 

، و به سپس نشانه هاي مثبت بی رشدي را بررسی. به عنوان عالمت رشد اجتماعی اشاره می کند
انتشارات و مطبوعات، مصارف نیروهاي مغزي، حساسیتها بویژه حساسیتهاي اجتماعی، انفاقات و 
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  ). 149-158:همان(نوع مصارف آن و برخورد با فرصتها اشاره می کند 
  

  روش نظریه پردازي شهید مطهري
اجتماعی و  ،براي شناخت فکر و چگونگی تفکر هر شخص باید از زمینه هاي مختلف فرهنگی

شهید مطهري عالوه بر خوش فکري و قدرت دقیق ذهنی و علمی، . ابعاد علمی او کامالً آگاه بود
در واقع یکی از اهداف علمی ایشان، . ذهن مسئله یابی داشت و پژوهشهاي ایشان مسئله محور بود

براي مخاطبان  پاسخگویی به نیازهاي جامعه بر اساس معارف اصیل و عمیق اسالمی با بیانی بود که
وي بر . امروزي بویژه اقشار تحصیلکرده قابل فهم و جذب، و قابل عرضه به جهان امروزي نیز باشد

اساس این فکر، که قم تمام واقعیت را نشان نمی دهد و جوانان جامعه و اقشار تحصیلکرده تشنه 
و در دانشگاه تهران به  معارف و به دنبال پاسخ به مسائل گوناگون هستند به تهران انتقال می یابد

البته رابطه ایشان با حوزه بکلی قطع نمی شود و پنجشنبه و جمعه ها در . تدریس و تحقیق می پردازد
  .قم به تدریس و تحقیق نیز می پردازد

  :با توجه به این مطالب در نظریه رشد، روش نظریه پردازي ایشان به ترتیب ذیل مطرح می شود
در ): شیوه استقرا(به منظور شناخت همه جانبه مسئله و موضوع خاص مشاهده عمیق و دقیق  - 1

واقع ایشان ضعفهاي مهمی را در جامعه مشاهده کرده که ناشی از ضعف مدیریت و کمی رشد 
است؛ یعنی درك و شناخت عمیق نشانه هاي منفی بی رشدي نظیر بی خبریها بویژه از آنچه در 

ز اوضاع زمان، بی اعتنایی ها، پیش بینی نکردن ها، عدم جهان اسالم می گذرد، بی اطالعی ها ا
توجه به مسئولیتها و نبودن آموزش و پرورش و نیز نشانه هاي مثبت بی رشدي نظیر با ارزشتر بودن 

به  "ابن قبه"غربی ها، حل شبهه بی اهمیت  آثارکتابهاي قدیمی نسبت به کتابهاي جدید بر خالف 
فوري تر، حساسیت اجتماعی کاذب به گوجه فرنگی یا همان  جاي پرداختن به مسائل مهمتر و

ارمنی بادمجان در عوض حساسیتهاي واقعی،  مصارف نابجا به جاي مصارف درست و بجا و 
 . استفاده از فرصتها در عوض از دست دادن فرصتها

 پس از تشخیص به تعیین حدود، قلمرو و چارچوب مسئله به طور دقیق: تعیین دقیق مسئله - 2
 .می پردازد

ایشان به توانایی اسالم در : جستجوي پاسخ به مسئله در اسالم و یافتن پاسخ از متن اسالم - 3
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حل مسائل و پاسخگویی به نیازهاي جامعه امروزین باور داشت و از این رو به منابع اسالمی رجوع 
 .می کرد

ک آیه در مورد ایتام ایشان ی: یافتن آیات و روایات در مورد هر مسئله و موضوع خاص - 4
صغیر می یابد که موضوع جدید و متفاوتی را مطرح می کند که می تواند پاسخگوي مسئله باشد و 

 :البته آیه را به شیوه ذیل پرورش می دهد. آن چیزي جز مفهوم رشد نیست

هیم ایشان مفهوم رشد را مفهوم پردازي، و مفهوم آن را با موارد مشابه و مفا: مفهوم پردازي - 5
عقل و بلوغ مقایسه می کند؛ تفاوتها را بیان، و زمینه ها و شرایط و انواع آن مفهوم را به طور 

 .گسترده تشریح می نماید

ایشان آیه مورد نظر را به سطح باالتر تعمیم : روایات به امر کلی تر و عامتر تعمیم آیات و - 6
صغیر اشاره دارد، می گیرد و به همه انسانهایی را که به ایتام » بلغوا« در واقع در آن آیه، . می دهد

را که به اموال یتیمان اشاره دارد می گیرد » اموالهم« تعمیم می دهد که رشد ندارند؛ هم چنین کلمه 
و به همه سرمایه هاي مادي و نیز سرمایه هاي معنوي تعمیم می دهد؛ هم چنین باز در تعمیم دیگر، 

ازد و موضوع سرمایه هاي مادي و معنوي را مدیریت و موضوع سرمایه هاي انسانی را مطرح می س
سرمایه هاي انسانی را رهبري می داند آن گونه که اگر موضوع رشد، اداره انسانها باشد، رهبري 

 .مصداق می یابد

 گسترده و با توجه به مراحل قبلی، نظریه رشد را مطرح می سازد شرح ایشان با: ساختن نظریه - 7
 .یکترین مفاهیم و نظریه ها در اسالم به مدیریت و رهبري را نظریه رشد می داندو یکی از نزد

بسیار جالب است که شهید مطهري به نظریه پردازي : عملیاتی کردن و شاخص سازي - 8
صرف قناعت نمی کند و وارد مراحل نظریه آزمایی می شود؛ ایشان براي اینکه به طور فردي یا 

، مفهوم رشد را 1رشد داریم یا خیر با مطرح ساختن عالمت یا نشانگرگروهی و اجتماعی بدانیم 
را هم در بعد مثبت ) عالئم(کامالً عملیاتی، و براي اندازه گیري این مفهوم، شاخصها و نشانگرهایی 

  : به نوعی دیگر نشان داد صفحه بعدمی توان اینها را در جدول  که و هم در بعد منفی مطرح می کند
  
  
 

 
1- Indicators 
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 مفهوم  رشد

 ابعاد فردي                               اجتماعی

 عوامل مادي        معنوي                   مادي        معنوي

فاده نادرست از امکانات مادي و پیش تاس مدیریت غرایز، مدیریت حافظه،: مادي - فردي
  بینی نکردنها 

  ) فطدل و عوا(اخالق، رشد در عبادت، خودشناسی و مدیریت قلب: معنوي  –فردي 
انتشارات و مطبوعات، بناها و آثار تاریخی، دانشمندان اسالمی، نا : مادي  - اجتماعی

  آگاهی از وضعیت زمان و مکان، استفاده نادرست از سرمایه هاي مادي، انفاقات مادي
خبري از سرمایه هاي معنوي، برخورد با فرصتها، بایکوت مخالفان، بی : معنوي  - اجتماعی 

ساسیتهاي اجتماعی، ح استفاده نکردن از سرمایه هاي معنوي، مصارف نیروهاي مغزي،
 مقررات اسالمی، نبودن آموزش و پرورش و آینده سازي

 شاخصها  

  
 جالب است که شهید مطهري صرفاً به سطح توصیف و): داوري و نقد(بعد هنجاري نظریه  - 9

تبیین قناعت نمی کند و به سطح هنجاري، ارزشیابی، داوري و نقد هم وارد می شود و با طرح 
آیا ما از سرمایه هاي خود آگاهیم؟ آیا شایستگی  سؤاالتی نظیر آیا ما یک جامعه رشید مسلمانیم؟

  ).1382مطهري، (نگهداري و بهره برداري از سرمایه هاي خود را داریم؟ عالئم چه نشان می دهد؟
به بعد هنجاري اشاره می کند و براي افزایش رشد توصیه دارد و افراد را به آن تحریک می کند؛ 

رشد اکتسابی . کند که باید به مسئولیت خودمان بیشتر توجه شود ایشان در بعد هنجاري بیان می
چیزي است و باید آن را به دست آورد و رشد جامعه را تقویت کرد و وظیفه اصلی رهبران دینی 

 .جز این نیست
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  :آمده است 5شکل شماره مراحل نه گانه روش نظریه پردازي در قالب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )مؤلف(مراحل نه گانه در روش نظریه پردازي شهید مطهري در نظریه رشد : 5 شکل شماره

  
  نتیجه گیريجمعبندي و 

از این مطالب مشخص می شود که شهید مطهري در نظریه رشد روش خاص نظریه پردازي 
بخوبی انجام می دهد؛ ایشان تلفیقی از نظریه پردازي و نظریه آزمایی دارد  امر را خود را دارد و این

قناعت نمی کند بلکه وارد سطح هنجاري نظریه ) سطح توصیفی نظریه(و به سطح توصیف یا تبیین 
  . می شود و در واقع نظریه پردازي کامل دارد

اجرایی به الگو نیاز دارد؛ به بیان دیگر البته نظریه، الگو سازي ندارد و براي تکمیل و استفاده 
اگر نظریه ایشان را بتوان الگو سازي کرد، نظریه پردازي کامل و جامعی خواهیم داشت و اثربخشی 

به زعم . البته درباره رابطه نظریه و الگو، نظریات مختلفی هست. نظریه را کامالً می توان لمس کرد
کیوي و (ی از مراحل اصلی فرایند روش علمی است کیوي و کامپنهود ساختن الگوي تحلیلی یک

الگو می تواند با طراحی ساختاري مناسب در جهت ایجاد و پیدایش نظریه ).  1384کامپنهود،
حرکت کند؛ به دیگر سخن الگو ساختاري را عرضه می دهد که از خالل آن، نظریه به همراه 

البته برخی صاحبنظران، چرخه ). 32: 1379آزاد ارمکی،(محتواي خود استنتاج یا آزمون می شود 
 يمعمول تحقیق و سیر از الگو به نظریه را بدین گونه بیان کرده اند که با توصیف متغیرها، الگو

 مشاهده عمیق. 1

 جستجوي پاسخ از متن اسالم. 3

 تعیین دقیق مسئله. 2

 آیات و روایاتبررسی . 4

 تعمیم آیات و روایات. 6 مفهوم پردازي. 5

 ساختن نظریه. 7

 )شاخص سازي(عملیاتی کردن . 8

 ارزشیابی و داوري. 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 1390، پاییز و زمستان 2شماره  ،19سال   مدیریت اسالمیپژوهشی   دو فصلنامه علمی ـ / 102

توصیفی شکل می گیرد و زمینه ساز تبیین می گردد و پس از تبیین نیز الگو زمینه ساز آزمون پدیده 
یی را فراهم می آورد که شکل دهنده نظریه خواهد شد و سپس الگوهاي آزمون شده، چارچوبها

مشاهده و تبدیل واقع به : مراحل عمده الگوسازي عبارت است از). 3: 1993مردیث،(خواهد شد
  ).44: 1382امیري، (مفهوم، فرموله کردن الگو، آزمون و اجراي آن 

در نظریه رشد در پایان با توجه به اینکه این مقاله صرفا به روش نظریه پردازي شهید مطهري   
پرداخته است و نیز اهمیت الگوسازي به پژوهشگران توصیه می شود که اوال به شناخت و تبیین 
روش نظریه پردازي ایشان در موارد و موضوعات دیگر اقدام کنند و ثانیا در نظریه پردازي به الگو 

د مطهري را در و الگوسازي توجه کافی کنند و نظریه هاي بدیع و اصیل صاحبنظرانی نظیر شهی
  .نظریه رشد یا نظریه هاي دیگري الگوسازي کنند که برگرفته از مبانی و منابع اسالمی است
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