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  )25/12/86: بيخ تصوي؛ تار20/8/86: افتيخ دريتار( 

  ده يچك

ـ  و عوامل مؤثر بـر عمـل انسـان،     زشيانگ شمندان راجع بهين مقاله پس از ارائه نظرات  انديدر ا ـ نظر يبـه معرف در  يزشـ يه انگي

ـ   يثين مدل بر گرفته از حـد يا. پرداخته شده است» متداخل يها مدل حلقه«اسالم تحت عنوان   ،باشـد كـه در آن   يمـ ) ع(ياز امـام عل

ـ بـا ترك . انـد م شدهيتقس »آزادگان«و »بندگان« ،»تجار« به سه دسته و عبادت  عمل نوع  ها درانسان ، هفـت نـوع   گـروه  سـه  نيـ ب اي

  .دهند ير حالت مييتغ ،گوناگون يهادر زمانو  يو درون يطيه متأثر از عوامل محشدند ك يت بازشناسيشخص

ـ د بـر ن يسلسله مراتب، تأك يبه جا ها متداخل حلقه، يريانعطاف پذ  از  يانسـان و برخـوردار   يدگيـ چيرش پيت انسـان هـا، پـذ   ي

، امكـان  يتيريث بـه مباحـث مـد   يم مفـاد حـد  يعمـ جواز ت. باشد ين مدل ميا يها يژگياز جمله و ؛تيت و شامليآشوبناك، جامع يرفتار

ـ آشـوب در ا  يتئـور عمـده  م يمفـاه ن مدل بر اسـاس  يا يها يژگيون ييعوامل، سطوح كاربرد مدل و تب يرتبه بند يسنج ن مـدل از  ي

  . هستند كه باختصار مورد بحث قرار گرفته اند يجمله مباحث

  يديواژگان كل

  .بيغر يها ا، جاذبهيپو ي، سازگارييخودمانا ،يات، عبادت، آشوب، اثر پروانهيزش، نيانگ
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  مقدمه

 و كـى يزيمنابع ف. است» كى، مالى و انسانىيزيف«حاصل تعامل سه منبع  ؛سازمانهر عملكرد 
كـه عنصـر انسـانى     گـردد يمحقق من امر زمانى يبلكه ا ،شوند د نمىيخود باعث توله مالى خودب

ش يتواند سبب بهبود و افـزا  مى ،ر مثبت بر آنين و تأثن رو درك رفتار انساياز ا. وارد عمل شود
گـرى بسـتگى دارد، شـناخت آن    يز بـه عوامـل د  يـ جا كه عملكرد فرد ن اما از آن. ورى بشود بهره

تـابعى از   ك كارمنـد يـ زان عملكـرد  يـ م«ده دارد كـه  يـ عق» وروم«. باشد عوامل امرى ضرورى مى
 :اي» .زش اوستيى و انگيتوانا

  p1)عملكرد= M(f )» زشيانگ« + A»ييتوانا«(
ولى نخواهد آن را  ،ت را داشته باشديك فعاليى انجام يفردى كه توانا ، عملكردن اساسيبر ا

 ،ن است اگر فرد بخواهد كارى را انجـام دهـد  يو همچن خواهد بودن يانجام دهد، عملكرد مطلوب
 .)50ص، 1372ورتر، پرز و يست(  آن را نداشته باشددادن ى انجام يولى توانا

فـرد را  » ييتوانا«الزم،  يهاها و تخصصتوان با ارائه آموزشيش عملكرد ميافزا يبرا ،پس
فـردى كـه    ،چرا كه بـه قـول وروم   است،افراد » زهيانگ«ش يافزا ،تر ولى نكته اساسى. ش داديافزا

 ياگـر اقـدام  زه انجام دادن آن را نداشته باشد، يانگولى  ،كارى را داشته باشددادن  ى انجام يتوانا
  .مطلوب نخواهد بوداقدام هم صورت دهد، آن 

از  يكه بخشـ دگى انسان يچيل پيد كرد؟ به دليزه در كاركنان چه بايش انگيجاد و افزايبراى ا
اند كه  ران و دانشمندان مجبور شدهي، مدشودين ميمتع هاى او زانندهيرفتار و انگ در يدگيچين پيا
نـه سـؤاالت فراوانـى را طـرح و     ين زميـ در ا. و بررسى قرار دهندقاً مورد مطالعه ين امر را عميا

ران را يو عمومى مـد شگى ين جا سؤال هميز در ايما ن. اند ز ارائه كردهيترى را نهاى فراوان پاسخ
 م، كـدام اسـت؟  يكه فردى را به كار وادار كن ن راه براى آنيتر ن و مطمئنيتر ساده: ميكن مطرح مى

 د كرد؟يد، چه بايآن امتناع ورزدادن اگر از انجام ... م؟ياز او خواهش كن

از . دانسـتند يمـ كـار  انجام دادن فرد به  را اجبارن راه يتر جو غالب سادهبر اساس در گذشته 

                                                 
1- P= Performance  M= Motivation  A = Ability 
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ـ امـا د  .دانسـتند  را مـؤثر مـى  » كـى و مـادى  يزيه فيتنب«ران ين رو تعدادى از مديا د كـه  ييـ رى نپاي
. ردسـتان را بـه مقابلـه واداشـت    يگذاشت و حتـى ز  ن روش، اثر معكوس بر جاىيرى ايكارگ به

. بود» ه روانىيتنب«استفاده از  ،شنهاد كردند و آنيترى را پ هاى معتدل حل ران راهيكارشناسان به مد
ولى هرگز در  ،ديگرد تر بود و چه بسا موجب حركت مى ن روش هرچند از روش قبلى انسانىيا
آنـان  . بـود » ق مـادى يتشـو « ه كردنديفتارشناسان توصرى كه رگيروش د. زه مؤثر نبوديجاد انگيا

اى مشخصـى  ين، پاداش و مزايكار معدادن در ازاى انجام «: مدعى شدند كه اگر به فرد گفته شود
ه خـود  يز در دراز مدت اثر اوليوه نين شيا .ميا زه كردهيجاد انگي، در فرد ا»افت خواهى كرديرا در

، بـا طـرح اصـل    1گر از دانشـمندان يها، گروهى د ن روشيا ىيبه دنبال عدم كارآ. را از دست داد
و عامل عمـده در   ها ناخودآگاه قلمداد كرديآن را موروثى و  ،3»زهيغر«د بر يو تأك 2»ىيجو لذت«

د قـرار  يـ ز مـورد ترد يدگاه را نين ديى ايولى روان شناسان، كارآ .به شمار آوردند زش انسانيانگ
ـ امـدها و  يزش را در پيـ عامـل انگ  4گـرى يروه داى شد تا گـ  نهين امر زميا. دادند هـاى   ا پـاداش ي

محـرك و  «ت رابطـه  يـ و در نها 5»قـانون اثـر  «جو كنند و با طرح و  رفتارهاى گذشته فرد جست
 .زش را فراهم ساختندينه مطالعه تجربى انگيزم 6»پاسخ

آوردند و  ا اكتسابى را عامل عمده در عملكرد انسان به شماريفطرى » ازهاىين«گر ياى د عده
ـ بنـدى ا  فرادى مثل مزلو، آلدرفر، مك كللند و  هرزبرگ به طبقه ا ـ ازهـا مبـادرت ورز  ين ني و  هدي

شود تـا جهـت    خته مىيات، برانگيهم خوردن تعادل حه از و بيفرد با احساس ن كه  اعالم داشتند
ـ نظر. از به تالش و كوشش دست بزنديرفع آن ن از  »ر انسـان يدرك و تفسـ « ،يگـر يه پـردازان د ي

 يتئـور «معـروف بـه    يهـا  يكردنـد و تئـور   يل در رفتـار او معرفـ  يدخ يت را عامل اصليموقع
  . را ارائه كردند »ينديفرا

ـ  يـ در شناخت ماه »ش و خطايآزما« رِين مسيرسد اينظر مه اما ب عوامـل   يت انسـان و معرف
 يو از مكتب وحـ اجعه مرن مخلوق يكه  به خالق ا نيا جز ؛نداشته باشد يانيمؤثر بر رفتار او، پا

                                                 
  ...ال وگد و مك دويموند فروگيمز،زيام جيليفرادى مثل وا -1

2. Hedonism 
3. Instinct 

  ك، كانن وهاليرادى مثل ثورنداـ اف4
5. Law of Effect 
6. Stimulus - Response 
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  . ش شروع شده و روز به روز در حال گسترش استيچند دهه پاز كه  يكرديرو. ميريبهره بگ

  طرح مسأله 

. امفـه كـرده  يانجـام وظ  يتيريمـد  يهاگاهياز انحا در جا يتا كنون به نحو ينوجواناز دوران 
ـ    ،فهگوناگون و بدون وق يهاتيمسئول يتصد در  ييهـا ا چـالش باعث شده است كـه همـواره ب

ت به شكل متفرقـه و  يريمطالعه علم مد. رو باشمه اداره و تعامل با افراد روب يخصوص چگونگ
ابم و عالوه يام را بياز سؤاالت اساس يپاسخ بخش تا موجب شد يسپس در قالب رشته دانشگاه

ش و يزمابر آ يمبتن يت تجربيريش از دو دهه مديب يو علم يد كه جنبه نظريسبب گرد ،نيبر ا
  .ت شوديتقودر من  خطا

ـ تابانيممن  د درياز ام يديبارقه جد يزشيانگ يهاها و مدليك از تئوريبا هر  ييآشنا و  دي
د كـه  ييپاينم يرياما د. رميكار گه را بها  آن ،ط مشابهيدر عمل و متناسب با شراكرد  يمرا وادار م

-يمواجه م ييهابا انسان ،عنوان مثاله ب. دادند يم خود را از دست ييكارآات يها و نظرن مدليا
بلكـه از   ،ن شدهيتأمها  آن يكيولوژيزيف يازهاين بود كه نه تنها نياز ا يشدم كه همه شواهد حاك

كنـد،  يم كيتحرعمل انجام دادن را به ها  آن كه يزيهمچنان تنها چ يسردرگمند، ولها  آن وفور
ازهـا ارتقـا   يبه سطوح باالتر ن يستيباها  آن يارضاكه قاعدتاً پس از  يدر حال ،است يعوامل ماد

ه خود در عسـر و حـرج قـرار    ياول يازهاين نيتأم يكه برا نيبا ا ياديزافراد  ،در مقابل. افتندييم
ـ ، تغيتلون، گوناگون ،گريد ياز سو. ازها منطبق بودين يشان برسطوح عاليداشتند، رفتارها رات يي

ط يك فـرد در طـول زمـان و در شـرا    يـ  يهـا و خواستهت يشدن شخص يبه حال يمستمر و حال
  . افزود يم تعامل با آنان ير در چگونگيمد ي، بر ابهام و سردرگميطيگوناگون مح

دسـته   :م كـرد يتقسـ دو دسته ها را به  توان آن ي، مشناخته شده يزشيانگ يهايتئور يبا بررس
پردازنـد و  يزش مـ يـ ؤثر در انگانواع عوامـل مـ   يهستند كه به معرف» ييمحتوا« يهايتئوراول، 

ـ ر ايباشند كه مراحل و نحوه تـأث  يم »ينديفرا«دسته دوم،  ن عوامـل بـر ادراك و رفتـار فـرد را     ي
  . ندينما يم يمعرف

 يو به نـوع  ردگرا داتيقطع يكرديد و رونيب يم ، عوامل را خارج ازفرد)ييمحتوا(گروه اول 
، تـا  )ينـد يفرا(گـروه دوم   .رها قائل اسـت يمتغ نيبدر پاسخ ـ   ا محركيو  يو معلول يرابطه عّل

 هر دو دسـته،    يول ؛دهد يم توجه نشان ،از عوامل ير ويبه درون انسان و ادراك و تفس يحدود
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وقابـل كنتـرل از    ينيبشيقابل پ ييد كه رفتارهانكنيفرض م ييعقالـ   يمنطق يانسان را موجود
از  يخطـ  يشـود و توقـع رفتـار   يشـاهده مـ  ن مير از ايكه در عمل غ يزيچ ؛دهد يم خود بروز

  .انسان، در عالم واقع محقق نشده است
ژه پس از انقالب يبو(مسلمان  گانكردليران و تحصيعنوان مده ن است كه ما بيانتظار بحق ا

حل مشكل خاص خودشان  يبرخاسته از فرهنگ غرب كه غالباً برا يها يبه تئور) رانيا ياسالم
 مربـوط هـا   كه به مسائل مشترك همـه انسـان   يهر چند موارد(م يا نكنوجود آمده است، اكتفه ب
 يهـا  توان از روش يم زيه موارد خاص نيد باشد و از بقيجوامع مف يتمام يتواند برا يم شود، يم
  ) كرد يق، تجربه آموزيكار گرفته شده در مراحل تحقه ب

توانـد  يو همواره م ر ماستايو كامل در اخت يغن يعنوان منبعه كران مكتب اسالم بيب يايدر
بـرون رفـت از    يشده اسـت بـرا   يز سعين نوشتار نيدر ا.مسائل و مشكالت ما باشد يپاسخگو

ـ ) ع(يحضـرت علـ   اناتياز ب يكيبا استعانت از  مسأله طرح شده، ر ين مـد يتـر يعنـوان عـال  ه ب
و در فتـه  اي يراه حل مناسب ،)ص(اسالم ي، پس از رسول گرامينين عالم ديت و دانشمندتريبشر

   .ميابين سؤاالت را بيم آمد تا پاسخ ايصدد برخواه
  :خاص خود را دارد؟ اگر جواب مثبت است يزشيه انگيا اسالم نظريآ -1
ـ  ييمحتـوا  يهـا  يتوان در قالب تئور يم اسالم را يزشيانگ يا تئوريآ -2 دسـته   ينـد يا فراي

  كرد؟ يبند
  ست؟يچ) ها يتئور رينسبت به سا(اسالم  يزشيانگ يزه تئوريوجه مم -3

  :  تر  آن كه ياساس يو پرسش
توان امـروزه و در   يان شده، ميخاص ب يموضوع يكه در صدر اسالم و برا يثيا احاديآ – 4

   به كار برد ؟   يمباحث سازمان

  متداخل يها دگاه مشابه مدل حلقهيچند د يمعرف

ار خـود بـه عوامـل سـه     ر مسلمان در آثيشمندان مسلمان و غياند دهد كه يم مطالعات نشان
طـرح   يبـرا  ينه مناسبيتواند زم ين مين محققيدگاه ايداشته اند كه مرور د ياشارات يزشيگانه انگ

  :بحث ما باشد
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  1يونياتز - 1

ـ از دسـتورات پ هـا   هـا در سـازمان  ن سؤال كه چرا انسانيبا طرح ا يو  يو از الگوهـا  يروي
 :دو جنبـه دارد  يت در هر سازمانيتبع: ديگو يم ؟كنند يم تيشود، تبع يم دادهها  آن كه به يرفتار

  . يزشيجنبه انگ -2 يجنبه ساختار -1
ـ  ،يكنترل يمربوط به ساختارها ؛يجنبه ساختار ـ اقتـدار و اخت  يمانند ساختار سلسله مراتب ار ي

ـ پره يشخصـ  يهـا  قهيشود تا افراد از اعمال سل يم يدر سازمان طراح يرسمبه طور  است كه ز ي
ـ لـذا سـازمان بـا اسـتفاده از ا    . ا را طبق نظر سـازمان انجـام دهنـد   كرده و رفتاره  يهـا ن روشي

  . دينما يم ك، كاركنان را كنترل و قدرت خود را اعماليبوروكرات
و هـا   سـازمان نسـبت بـه هـدف     ياسـت كـه اعضـا    يزان تعهديمربوط به م ؛يزشيجنبه انگ

از يـ زمان متعهـد تـر باشـند، ن   كنند و هر چه كاركنان نسـبت بـه سـا    يم حس سازمان  يها آرمان
  . خواهد شدتر  ، كمروح يكنترل كننده خشك و ب يها سازمان به استفاده از راه

برد و بر  يها به كار م سازمان يم بنديتقس يرا براها  آن ت،ين دو جنبه تبعييپس از تب يونياتز
 ميتقسـ دسـته   بـه سـه  ، شود يگرفته مكار ه كاركنان ب يجلب فرمانبر يكه برا يحسب نوع قدرت

   :كند يم
ـ يب يها مارستانيها، بو بازداشتگاهها  مثل زندان ييسازمان ها: 2هيقدرت قهر -1  يماران روان

 اسـتفاده  يه بدنياز تنب يت از دستورات، به درجات مختلفيوادار ساختن افراد به تبع يكه برا.. .و
  . كنند يم

 يهـا  قيستم تشـو يكه غالباً از س يگانو بازر يتجار يها بنگاه: 3يا نفع طلبي يقدرت مال -2
ـ يرند و افراد نيگ يم بهره يمال افـت منـابع   يل بـه در يـ و تما يو حسـابگر  يز با توجه به نفع طلب

  . كنند يم تياز سازمان خود تبع ، يماد
ت يـ كـه تبع  يه و مراكـز علمـ  يـ ريخ يهـا  ، انجمنيمذهب يها سازمان: 4يقدرت هنجار -3

  . است يكيدئولوژيبر محبت و مسائل ا يبتناز دستورات آن، ماعضا  يريپذ

                                                 
1 - Amitai Etzioni 

2 - Coercive 

3 - Remunerative 

4 - Normative 
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ز يرا ن يبرد، سه نوع وابستگ يم كاره كنترل اعضا ب يكه برا يبر اساس سه نوع  قدرت يونياتز
  :كندكه عبارتند از يم يمعرف

  ؛زندهيگر -1 
  ؛حسابگرانه -2
  ).112، ص1378، رشتسرحمان ( ياخالق -3

  1نزيكول - 2

كنترل افـراد در   يبرا يكند كه  سه روش اساس يم ازمان اعالمكنترل س ينز با ارائه تئوريكول
  : بزرگ وجود دارد يها سازمان

  ؛ها فتن به آنگزور  -1
  ؛يماد يها دادن پاداش -2
  .ياستفاده از كنترل داخل -3

  : كنترل افراد هستند يله برايپنج وس يز داراينها  سازمان
  ؛دن افراد ييمراقبت و پا -1
  ؛)د شدهيشمارش محصوالت تول(ها  نظارت بر ستاده -2
   ؛يو روش جارها  ن و مقررات و دستورالعملين قوانيتدو -3
   ؛كنترل اطالعات -4
   .)كنند كه كجا و چه وقت كار نيوادار كردن افراد به ا(ط يمحدود كردن مح -5 

  . باشد يز مين يمنف ياثرات جانب ياله داريهر روش و وس
ـ   يدارنـد و در عـ  از يت و قضاوت نيكه به خالق يفيوظا يترل برانن كيبهترـ   ين حـال بـا ب

و كنتـرل  ) يحرفـه ا  يريجامعـه پـذ  ( يهستند، استفاده از كنتـرل داخلـ   همراه يفراوان ينانياطم
  . اطالعات است

ن يبر عهده دارنـد، بهتـر  را با محصوالت استاندارد  ينيش بيف قابل پيكه وظا يافراد يبراـ 
 ). 466 ـ 451، صص1988، نزيكول(. هاستو نظارت بر ستاده يماد يهاوه كنترل پاداشيش

                                                 
1- Collins 
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  فؤاد عبداهللا عمر - 3

زش معاصـر، بـا   يـ ات انگيدگاه اسالم و نقد نظريزش از ديانگ«تحت عنوان  يدر مقاله ا يو
 يهـا  يپـس از مـرور تئـور   » كه در سـازمان مـورد اسـتفاده اسـت     يزشيك مدل انگياستفاده از 

 يزشـ يه انگياسالم و نظر نهيدر زمدر بخش دوم به بحث  ،ها صر آندر غرب و نقد مخت يزشيانگ
  : سدينو يم در اسالم شده؛  يزشيه انگيپرداخته و منكر وجود نظر

ن دو يـ الزم است ابتـدا بـه ا   ،يدگاه نظام اسالميزش از ديجانب قبل از بحث انگ نيبه نظر ا
  : پاسخ داده شود يسؤال اساس

ه يـ ن نظريوجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اساس ا زشيه انگيا در اسالم نظريآ -1
  ست ؟يچ

  ق داد؟يتطب ياسالم يزش را با اصول و مبانيانگ يات فعلينظر نتوا يم چگونه -2
بنـد  يو بـدان پا شـده  آگـاه   يقتيتواند از حق يم ن باره نوشته اند، شخصيبا مطالعه آنچه در ا

آن  در خصوصامده تا بتوان يزش نيدر انگ يژه ايه وياست كه در اسالم نظر ين در حاليا .گردد
ـ توان گفت در ا يم يول ؛ق نموديبحث و تحق بـه عمـل آمـده و     ياريبسـ  يهـا  ن بـاره كوشـش  ي

ـ انگ يدر شناخت اصول و مبـان  يكل يهاو ارشادها  ييشود كه راهنما يم مالحظه زش در قـرآن  ي
  :ر از آن جمله استيآمده كه موارد ز يم و سنت نبويكر

مان در ياست و اساس ا يمبتن »محبت «و» عقاب« ، »ثواب«زش در اسالم به سه اصل يگان -1
  . باشد يم ن سه اصليبه ا ياسالم متك

 يكه مطابق با اصول معنو به شرط آن ،است يدر اسالم ضرور يپرداخت حقوق و مقرر -2
  . اسالم باشد

 يها شامل حقوق و كمك است كه تنها يگونه اه در اسالم بها  زشيگسترش محدوده انگ -3
روز (آخرت  يست، بلكه شامل ثواب و عقاب در زندگيا نيدن يدر زندگ يفريب كيا تعقي يمال

  . ز خواهد بودين) نيواپس
بالفاصله و  )يف نبويث شريبر اساس حد( و دستمزد و پاداش يدر اسالم حقوق و مقرر -4

، 1372، »مجموعه مقاالت « يدولت تيريمركز آموزش مد( شود يم همزمان با انجام كار پرداخت
  .)177ص 

  روز و همكارانيآقاپ يعل – 4

كرده و تحـت عنـوان مراتـب و     يرا دسته بندها  زهيت در اسالم، انگيريسندگان كتاب مدينو
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را در  يزشـ يسـه سـطح انگ   يطور كله ، بيآدم يها زهيبا تتبع در انگ :سندينو يها م زهيدرجات انگ
ن يتـر  يشـود و تـا عـال    يم ن سطح شروعين تريياز پاها  زهين انگيا .ردتوان تصور ك يمها  انسان

  :ب عبارتند ازين سطوح به ترتيا. رود يم شيزش پيسطح انگ
   ؛يماد يها زهيانگ -1
   ؛يقيتلف يها زهيانگ -2
   .يو اله يمعنو يها زهيانگ -3

   :كند يم ين معرفيزش را چنير گذار در انگيتأث ياساس يرهايدر ادامه متغ
ت يجـذاب  -4) يمـاد (يشـت يمع يازهاين مطلوب نيتأم -3برخورد عادالنه  -2 ينيد يباورها

  ).183ص  ،1383 ،روزيآقا پ(كل مناسب تّش يطراح -6ق يد و تشويتوجه، تمج -5اهداف 

  متداخل يها مدل حلقه يمعرف

  )در اسالم  يزشيانگ ياز تئور ينمونه ا(

 كـه جـا   آن .ارائـه شـده اسـت   ) ع(يامـام علـ   ث معـروف ين مدل در واقع با الهـام از حـد  يا
  : ديفرما يم

ـ الُتجار و انَّ َقوماً عبـدوااهللاَ ر  ةَُفتلك عباد ةًرغبانَّ َقوماً عبدوا اهللاَ « ـ العب ةَُفتلَكعبـاد  ةًهب د و انَّ ي
ـ ا .دكننيخاطر رغبت به پاداش عبادت مه خداوند را ب يگروه ؛َقوماً عبدوا اهللاَ شُكراً  ،ن عبـادت ي
عبـادت   ،كـه عبادتشـان  ، كننـد يخـدا را عبـادت مـ    ،ترس ياز رو يگروه .عبادت تاجران است
كنند كه عبـادت آن هـا،   يسپاس از خدا، او را  عبادت م شكر و يراز بين يبندگان است وگروه

  ).237نهج البالغه، حكمت (»عبادت آزادگان است
ـ انسـان سـه چ   يريرفتار و اطاعت پـذ كه و موتور محر يث عامل اصلين حديبر اساس ا  ز ي
  1:است
  ؛قيتشول به يتماـ 1
   ؛هيتنبـ ترس از 2

                                                 
ه يتنب. 2؛   Applause=ق يتشو. 1 :دينام) APL(توان آن را مدل  يم يريادگيسهولت  يابر ـ1

=Punishment  عشق و محبت . 3؛ =Love  
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  ).عشق و محبت(سپاس شكر و ـ3
ـ را در هـا   آن تـوان  يم ،يزشياز نظر عوامل انگها  انسان ياما در گونه شناس   ف سـه  يـ ك طي

ـ از ا ين كه در چه نقطـه ا يقرار داد و بر اساس ا يبعد ـ يگ يمـ  ف قـرار يـ ن طي بـه  را هـا   آن د،رن
   .م كرديمختلف تقس يها گونه
ـ به هفت تتوان  يمرا ها  ن گونهيا   7تـا   1ماره از ك شـ يـ پ يـ و بـه  هـر ت   م كـرد يپ تقسـ ي

  :اختصاص داد
 يريك آنان را به خدمت و اطاعت پذيولوژيزيو ف يماد يها پاداشل به يتماكه  يافراد)a( ـ1

  .كند يموادار 
 وادار يريآنـان را بـه خـدمت و اطاعـت پـذ      يكيزيو ف يه ماديتنب ترس از  كه يافراد)b( ـ2

   .كند يم
آنان را به خـدمت و اطاعـت    يهات ماديو تنبها  از دو عامل پاداش يبيكه ترك يافراد)b a( ـ3

  .كند يموادار  يريپذ
آنان را بـه   يو اله يمعنو يها زهيو انگ يماد يها از دو عامل پاداش يبيكه ترك يافراد)c a( ـ4

 . كند يم وادار يريخدمت و اطاعت پذ

آنـان را بـه    يو الهـ  يمعنـو  يهـا  زهيـ و انگ يمـاد  هيتنباز دو عامل  يبيكه ترك يافراد)bc( ـ5
 . كند يموادار  يريخدمت و اطاعت پذ

ـ ، تنبياز سه عامل پاداش ماد يبيكه ترك يافراد)abc( ـ6 آنـان را بـه    يزه الهـ يـ و انگ يه مـاد ي
 . كند يموادار  يريخدمت و اطاعت پذ

شود به خدمت و اطاعـت   يم باعث يو اله يمعنو يها زهيكه تنها و تنها انگ ييها انسان)c( ـ7
 .مبادرت ورزند يريپذ

هستند كه وجودشان در جامعه و سازمان تحـول   ينو ابرمردا خاص، نادر يافراد هفتم گروه
، خـدا  به خداوند، رسول يفتگيش و»  يمعشوق – عاشق«و  »يمراد –د يمر« د رابطه يشا .زاست

  .جاد كندين حالت را در فرد ايا ، ريبر و مدره
ن هفـت  يـ اك فرد، يمختلف  يها ا حالتيو  گوناگون يها پيبا ت سهولت تجسم افراد يبرا

شـده كـه عوامـل    داده  نشـان  متفاوت،  يها با رنگ متشكل از سه حلقه يرا در نمودار تيوضع
  ): 1شكل(ابل دارند ر متقيگر تأثيها را در بر گرفته است و بر همد آن يطيع محيوس
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 متداخل  يها مدل حلقه  : 1شكل 

ر يكه تحت تأث نيرا بر اساس اها  توان انسان يم ،شود يم مشاهده 1شكل شماره كه در  چنان
نكته مهـم در  . م كرديبه هفت گروه تقس هياول يم بندي، در تقسرنديگ يقرار م يا عوامليچه عامل 

،  ) يزشـ يمتـأثر عوامـل انگ   يتجسم حـاالت انسـان  (ها ر بودن حلقهيو متغ عدم ثبات، ن نموداريا
  .است يو درون يطيط محير شرايتحت تاث
ف يـ م، در دو سـر ط يتصـور كنـ   يار گسـترده ا يف بسـ يط يمتنوع را رو يها ن حالتياگر ا

)  2شـكل  ( ها كامال از هم جدا هسـتند   ك سمت، حلقهيتوان فرض كردكه در  يت را ميدوموقع
از  ييت، صورت هاين دو وضعين ايب).  3شكل ( گر، هر سه حلقه بر هم منطبقند يد يدر سوو 

ـ ار زيار كم تـا بسـ  يها از بس زان تداخل آنيرد كه ميگ يها قرار م ب حلقهيترك اد در حـال نوسـان   ي
  .   است

 يتيپ شخصـ يـ ت افراد با تياز وضع ييكامال جدا از هم هستند كه نما يها حلقه)  2( شكل 
1  )a  ( ،2  )b  ( 7و   )c  (شكل .گذارد يش ميرا به نما)اند  هم قرار گرفته يره رويهر سه دا)3

  .كند يرا مجسم م)   abc(    6  يتيپ شخصيبا ت يياز انسان ها يو نمونه كامل
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  2شكل شماره           3شكل شماره   

)  3ماننـد شـكل   ( ا جامع صفات يو ) 2مانند شكل (  يتك ساحت يها در عالم واقع،  انسان
ـ يتر افـراد  ترك  شيشوند، بلكه ب يافت ميتر  كم هـا را بـه انجـام دادن عمـل بـر       از عوامـل، آن  يب

  .نشان داده شده است 5و  4 يها ن حاالت در شكليدو نمونه از ا.زانديانگ يم
هـا   آن به سمت خارج، نقـاط مشـترك  ها  رهيدر صورت حركت داشود،  يچنان كه مشاهده م

 طـرف   بـه  هـا   با حركـت حلقـه  و )4شكل ( .شود يتر م شيب افته و خلوص عوامل مؤثريكاهش 
 شود يتر م شيب لير عوامل دخيافته و تأثيش يافزاها  و فشرده تر شدن، تداخل حلقه ينقطه مركز

  ).5شكل (
  
  
  
  
  
  

  4شكل شماره           5شكل شماره 

ت افـراد، نـوع   يل دهنـده شخصـ  يانه تشـك ك از عوامل سه گيزان هرير ميياست با تغ يهيبد
تـوان بـه    يب عوامل را ميحاصل از ترك يها تيتنوع شخص. ها متفاوت خواهد بود ت آنيشخص

سـبز و  (سـه رنـگ    ياصل يها هر چند رنگ. ه كرديتشب ياصل يها ب رنگيف حاصل از تركيط
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بـه وجـود    ينـوع مت يفرعـ  يهـا  ن رنگ ها، رنـگ يب اياز ترك يستند، وليتر ن شيب) و قرمز يآب
 يار گسـترده ا يف بسـ يباتشان، در طيزان تركيز به نوبه خود،  بر اساس نوع و ميها ن د كه آنيآ يم

ـ يترك يها ، تعداد رنگيشرفت تكنولوژيامروزه با پ. شوند يم يدسته بند ـ ليبـه م  يب هـا نـوع    وني
  .  رسد يم

ك از يـ ر هـر  يزان تحت تاثين كه به چه ميبات رنگ، بسته به ايه تركيز شبيها ن حاالت انسان
ك فرد ين اساس، هم يبر ا.قرار گرفته باشد، متنوع و متعدد خواهد بود يزشيانگ يسه عامل اصل

ا جامعـه متشـكل از   يـ سـازمان   ك گـروه ، يشود و هم   يگوناگون يها ممكن است دچار حالت
  .   فوق العاده متنوع خواهد بود ياعضا
 يزشـ يه پـردازان انگ ينظر ياست كه تاكنون از سو ياده يچيت مهم و پيواقع ياين امر گويا

بر اثر عوامـل  . ندارد يت ثابتيانسان وضع ن مدل، يبر اساس ا .قرار گرفته است توجهمورد تر  كم
ط يدر شـرا  يچـه بسـا انسـان   . ابـد ي يم رييجه عوامل مؤثر بر او تغيو در نت يت ويشخص يطيمح

مـاه رمضـان، مـاه محـرم، زمـان      ( يزمانط يشراا يو ) ...و مثالً كربال، مكه، جبهه(  يخاص مكان
ن انسـان  يامـا همـ   ؛رديقرار بگ ) محبت و عشق( ر عامل سوميبشدت  تحت تأث) ...و وقوع زلزله

ـ تنب( ا دوميـ ) يپاداش مـاد ( ر عامل اوليصرفاً تحت تأث يبا فاصله گرفتن از مكان و زمان قبل ه ي
  .ديرفتار نما )يكيزيا في يماد

 يد اشـاره ا يشا ،شود يم مطرح يدگيچيپ يآشوب و تئور ير در تئورياخ ياه آنچه در سال
  .عت باشدين وضيمحدود به ا

  كاربرد مدل در سطوح مختلف

  :ن مدل در سه سطح كاربرد دارديا
  ؛يسطح فرد -1
  ؛سطح سازمان -2
   .سطح جامعه – 3
ر بـه سـطح   ناظتر  شيب ،ثيه و شأن صدور حديرسد موضوع اول يم نظره ب: يسطح فرد -1

ه و يـ ق، تنبيتشـو (از عوامـل   يكـ يمتأثر از  يو امور شخص يدر زندگها  رفتار انسان. باشد يفرد
كـاربرد  » اصـالح رفتـار  «و » نيـي تب«، »فيتوصـ «در سه بعد متداخل  يها مدل حلقه. است) عشق
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ـ نما يم يط مختلف را معرفيو شراها  در زمان يفرد يتنوع رفتارها ؛فيدر مرحله توص .دارد  .دي
ر و ييد و در مرحله تغينمايمن ييت را تبين در شخصو تلو يگونان گونيعلل ا ،ليدر مرحله تحل

عوامـل   يين مدل ضـمن شناسـا  يشناسان كمك كند تا بر اساس ا ان و روانيبه مرب ؛اصالح رفتار
تواننـد پـس از    يمـ  نيوالـد . ت افـراد بكوشـد  يـ ت، نسبت به اصالح رفتار و تربيمؤثر بر شخص

 رشد و تكامل يشناخته و براتر  شيب ت، فرزندان خود رايعوامل مؤثر در ترب يدگيچيپ ييشناسا
  .ندينما يزيبرنامه رها  آن

ـ يط و عوامـل ب يمختلـف و متـاثر از شـرا    يط روحين مدل، هر فرد در شرايبر اساس ا  يرون
ـ يدر ساعات، دقـا ..) .ا ناگوار ويند يان، حوادث خوشايبرخورد اطراف( ـ ثان يق و حت ه هـا، رفتـار   ي

ـ از  يكه ناش ييرفتارها ).فيمرحله توص(دهد  ياز خود بروز م يمتفاوت ـ يا تركيـ ك ي از چنـد   يب
ن يـي مرحلـه تب (كند  يدا ميپ يهفتگانه تجل يها تياز شخص يكيبوده و در قالب  يزشيعامل انگ

  ). رفتار
ـ بـه م  ياديـ هـر فـرد، تـا حـد ز     يرفتار يرات در الگوييالبته اندازه و سرعت تغ زان ثبـات  ي

هـا   آن يرفتار يده اند، دگرگونيرس يتيكه به ثبات شخص يلذا افراد. دارد يبستگ يت ويشخص
نفـك حـاالت و   ير و تأثر جزء الي،تحول، تأث ي، نا آرامييايدر هر حال پو يول. تر خواهد بود كم

و  يرونـ ط ديمتناسب بـه شـرا  ) افته باشنديهر چقدر تكامل (ها  است و  همه انسان يرفتار انسان
 . آنان به وجود خواهد آمد يرفتار يدر الگو يراتيي، تغيرونيب

 سطح سازمان. 1

  :در نظر گرفت  ينده فرهنگ سازمانيعنوان نماه توان ب يم ن حلقه رايا
)a  (؛ه محور برخوردارنديكه از فرهنگ تنب ييسازمان ها   
)b  (بهـره  ين فرهنـگ سـازمان  عنـوا ه ز بيق آميتشو يها كه از ابزارها و روش ييسازمان ها 

  ؛برند يم
)c  (ز و همدالنه بعنوان فرهنـگ غالـب،  حـاكم    يروابط محبت آمها  آن كه در ييسازمان ها
   ؛است
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ـ   ، 1يب سه كـاراكتر اصـل  يبا ترك يكه در سطح فرد همچنان در  شـدند،   يهفـت حالـت معرف
ل يـ ه و تحليـ جزو ت ييقابـل شناسـا   يچند گانه از فرهنگ سـازمان  يها بيترك همسطح سازمان 

  . ط در حال تعاملنديبه طور مستمر با مح كههستند 
، يل در فرهنـگ سـازمان  يـ عنوان عوامـل دخ ه كاركنان ب يمطالعه رفتار سازمان، نيعالوه بر ا

ـ انگر طيبها  ن حلقهيا. آورد يم ن مدل در سطح سازمان فراهمياز كاربرد ا يگرينه ديزم  يهـا  في
توان  يمناسب م يها با استفاده از روش. دارندسازمان وجود ك يدر كه از كاركنان است  يمختلف

تعداد كاركنان در هـر   يكرد و سپس فراوان يهفتگانه دسته بند يها فيو در ط ييها را شناسا آن
ـ قاعـدتا سـنجش و انـدازه گ    .ك از سطوح را به دسـت آورد ي ده بـا  يـ چيپ يهـا  سـتم يدر س يري

ـ انـدازه گ  يبـرا  يو فنـون ها  روش. تمتفاوت اس يبه كل يساده و خط يها دهيپد ت يوضـع  يري
ـ «، » SKCروش  «تـوان بـه    يهـا مـ   آن ده و آشوبناك ابداع شده است كـه از جملـه  يچيپ  يآنتروپ

   .اشاره كرد» بولتزمن  يآمار يآنتروپ«و » شانون

  ر در سازمانيفه مديوظ. 2

  :ند ازبر عهده خواهد داشت كه عبارت يفير سازمان وظاين مدل،  مديبر اساس ا

 . ستنديكنواخت نيك دست و يد شده يمحصوالت تولها  د باور كند كه انسانير بايمد •

 .كند ييشناسا يرا بخوب يو يتيو شخص يورود هر كارمند، حاالت روح يدر ابتدا •

و بـه چـه   ( ك از عواملير كدام يتحت تاث ، ك از كاركنان در لحظه ارتباطيهر بداند كه  •
 .قرار دارند )زانيم

با در نظر گـرفتن  و  يد  متناسب با حاالت خاص وافر ك از ايهر با ش رايت خوالتعام •
 .كند يسامانده يو مكان يط زمانيشرا

ك بـه  يـ پ يـ رشد و تكامل كاركنان و تحـول از ت  يبرا الزم را يها نهيد تا زميتالش نما •
   . ديفراهم نما هفت

 يبلكه برا كرد،ت يريتوان مد يواحد نم يكسان و با روشيطور ه د بداند كه همه را بيبا •
                                                 

ها  سازمان يو. ارائه كرده است يمشابه ا يم بنديز تقسين يونيمقاله گفته شد،  اتز يكه در بخش قبل چنان -1
را آورده  ييك نمونه هايهر يم كرده و برايكنترل به سه گروه تقس وهيرا از نظر نوع قدرت به كار گرفته شده و ش

  . است
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  . بهره ببرد ياژه يروش خاص و و از  ،در هر نفر يا حتيف يزش در هر طيجاد انگيا
هـر   ينه تنهـا بـرا  ن رو ياز ا .در حال تحولندها  كه انساند يتوجه نما يدين نكته كليبه ا •

 يزمـان ط يو گروه در  شرا همان فرد  يبلكه برا ،خاص الزم است يگروه و فرد برنامه ا
  .نديتدارك بب را  يريو انعطاف پذ متناسب يها برنامه يستيبامختلف  يو مكان

ـ يو ب ينيع يها د بر سازو كاريتأك يبه جا يستيبا • زش، بـا  يـ جـاد انگ يدركنتـرل و ا  يرون
ـ   يكاركنان، نـوع  ياعتقاد يها انيت بنيتقو را در آنـان   يختگـ يو خـود انگ  يخـود كنترل

 .توسعه دهد

  در سطح جامعه -3

ـ به نگرش مـا بـه ماه  ، ن مدل در سطح جامعهيكاربرد ا  در مـورد  . دارد يت جامعـه بسـتگ  ي
  :ت جامعه سه نگرش وجود دارد يماه

  .يزدياز فالسفه مثل استاد مصباح  يدگاه روان شناسان و بعضيد: اصالت فرد
ـ امهـا   آن دگاه اغلب جامعه شناسان و در رأسيد: اصالت جمع ش يبـا دو گـرا  ( م يل دوركـ ي

  )  يقيب حقيو ترك يكيب مكانيكتر
ـ يكه قائل به اصـالت جمـع بـا ترك    يمطهر استاددگاه يد: اصالت جمع و فرد  و  يفرهنگـ  يب
  .باشد يم ت فرديبا حفظ اصالت و هو يروح

 يتيسر است كـه وجـود و مـاه   يم يوقت) اجتماع ( متداخل در سطح كالن  يها كاربرد حلقه
. ن صـحت اسـت  يقرتر  شيب دگاه سوميد ،فوق يادگاهيد نياز ب. ميريذبپجامعه  يبرارا مستقل 

م كـه قابـل   ينگـر  يم خود يت مستقل از اعضايبا هو واحدك يعنوان ه رو ما به جامعه ب نياز ا
ـ نجامعه  يك از اعضايالبته هر . ل استيمطالعه و تحل خـاص   يتيهـو  يداراز بـه نوبـه خـود،    ي

  . پردازند يم نقش يفايك نظام ساختار مند به ايدر  كههستند
چـرا كـه   ؛ سازد يم ريامكان پذرا متداخل  يها ز كاربرد مدل حلقهين يستميرش نگرش سيپذ

. رديـ گ يدر نظر مـ ل دهنده آن يفراتر از عناصر تشك يتيماه ، ستم و مجموعهيس يدگاه براين ديا
را در  تـوان آن  يو مـ خاص اسـت   يرفتار يت و الگويك شخصي يجامعه دارا، فين توصيبا ا

متـأثر   ، موجود زندهك ي يستم و حتيسك يمثابه به جامعه . ل كرديهفتگانه تحل يها حالت قالب
آنچـه در  .ده برخـوردار اسـت  يـ چيالت متنـوع و پ يشات و تماياز گرا يرونيو ب ياز عوامل درون

ط يرفتـار مـردم در شـرا    يدگيـ چينشـان از پ  ،شـود  يم مشاهده يافكار عموم يها و ادبارهااقبال
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صـانه از خـود   يحر يرفتـار ، يجلب منافع مـاد  يبرا يط عاديكه در شرا يمردم. دگوناگون دار
بـه  ش گذشته و يخو ييكمك به همنوعان خود از دارا يدهند، به هنگام وقوع زلزله برا يم نشان

ن در زمان جنگ، داوطلبانه مال و جـان  يهمچن. دنورز يم مبادرتثارگرانه يو ا يرفتار انسانانجام 
و رفتار عامـه   يتوان افكار عموم يم متداخل يها با استفاده از مدل حلقه . كنند يش را فدا ميخو
  . ل و اصالح كرديف، تحليتوص...و ي، فرهنگي، اقتصادياسيس يها در بستررا 

  يتيريث در مباحث مديجواز استفاده از حد

 ثين حـد يـ م از ايا ما مجـاز هسـت  يآ«كه ممكن است به ذهن خطور كند آن است كه  يسؤال
از عمـل   يت به نوع خاصين روايچرا كه ا» ر؟يا خيم يزش در سازمان استفاده كنيبحث انگ يبرا

ـ پاسـخ بـه ا   يبـرا . اشـاره دارد ) ارتباط با خدا( يو رابطه خاص» عبادت« يعني ،انسان  ن سـؤال ي
  :استفاده كرد روش توان از دو  يم

را به  ين اجازه ايچن )ع(نيوما خود معصيم آيآن است كه با مراجعه به اهل فن بدان اولراه 
  م داد؟يك حكم خاص را به موارد مشابه تعميتوان  يم اير؟ وآيخا يما داده اند 

ژه كـالم  يفرهنگ اسالم بـو در ا يآكه  ،ميكن يعبادت واكاو يآن است كه در معناروش دوم 
 كـار ه ز بمثل روزه و نما ياعمالدادن انجام  يعنيخاص خود  يعبادت تنها به معنا )ع(نيمعصوم

  ؟ ده استيگردز لفظ عبادت اطالق يانسان ن يها تير فعاليكه به سا نيا ايرود  يم

  م داد؟يك حكم خاص را به موارد مشابه تعميتوان  يم ايآ -1

ل مبحث يدر ذ» ر و المفسرونيالتفس«ت اهللا معرفت در كتاب گرانسنگ خود به نام يمرحوم آ
كنـد   يم نقل) ع(صادقرا از امام جعفر  يثيپرداخته و حدن موضوع يل به ايصبتف» ليالتأو يمعان«

  :ديفرما يم كه
ـ  هيماتت اآلقوم ثم مات أولئك القوم،  يه اذا نزلت فيولو أن اآل« ـ    يو لما بق . ءيمـن القـرآن ش

تلونها، هم منهـا  يه يو لكل قوم آ  آخره، ما دامت السماوات و األرض، يأوله عل يجريولكن القرآن 
آن ) ديـ پس با(رند، يك قوم خاص نازل شده باشد و آن قوم بميدر خصوص  يه ايگر آا؛ رأو شريمن خ

قـرآن   يانتهـا  تـا  كـه از ابتـدا   يدر حـال . مانـد  ينمـ  يز از قرآن باقيچ چين شود هيرد و اگر چنيه هم بميآ

  ).21، ص 1، ج 1418معرفت، (  »...شه جاودان استيهم

اگـر   ،موضـوعات خـاص نـازل شـده     كه در خصوصرا  ياتيف آيث شرين حديبر اساس ا
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ر يز غيه نيآ ،ا موضوع خاصين رفتن آن قوم يم داد، همراه با از بينتوان به موضوعات مشابه تعم
  . قرآن منافات دارد ين امر با جاودانگيشود و ا يم قابل استفاده

 كه يا هياز جمله آ. كند يم ز ذكرينرا  يگريد يها معرفت در ادامه بحث خود نمونه... ت ايآ
  :ديفرما يم

د كـه  يبدان! مؤمنان يو ا ؛ياْلقُرب يء َفأَنَّ لله ُخمسه و للرَّسولِ ولذيواعَلموا أَنَّ ما َغنمُتم منْ َش«

انفـال،  ( »است.....شاوندان ويمت رسد خمس آن خاص خداوند، رسول و خويهر چه به شما غن
41 .(   

جنگ بـدر نـازل شـده    به دست آمده در غنائم  پرداخت خمسه هر چند در خصوص ين آيا
شـامل  حكم پرداخـت خمـس   بلكه  ،افتهيم يتعمها  ه جنگيبه بقه ين آيحكم انه تنها  يول ،است

  .ددگر يم زينها  زمان ير كسب و كار و تجارت و در تماميسا كسب شده از يد و سودهايفوا
م، يقرآن كـر ( »التَّهُلكَه يُكم اليديو ال تُلُقوا ِبأَ لِ اهللاِيسب يو أَْنفُقوا ف«ه يشان با ذكر آين ايهمچن

ـ  ؛جهاد در راه خدا نازل شده است يبرا يه در خصوص آمادگين آيا: سدينو يم )195بقره،   يول
، ي، اجتمـاع يم داده شده و شامل همه ابعاد اداريز تعمير جنگ نيبه موارد غ »ل اهللايسب يانفاق ف«

  .گردد يم الهمو امث ينظام ،ياسي، سيتيترب
را قبـول   آن يعه و سـن ين اعـم از شـ  يبلكه اغلب مفسر ،ستيشان نيدگاه منحصر به اين ديا

ك حكم عام ضـوابط و  يص يا تشخيك حكم خاص و يم يتعم يعني ،ن عمليا يالبته برا. دارند
متـون   منـدان را بـه  ه ز كرده و عالقيل اطاله كالم پرهيبه دلها  آن اند كه از ذكرآورده را  يطيشرا

  . ميده يم ر ارجاعيتفس يتخصص
ف در خصـوص  يث شـر ين حدياستفاده از ا يجه گرفت كه برايتوان نت يم حاتين توضيبا ا

  .نداردوجود  ي، منعيو اجتماع ي، سازمانيگر مثل روابط فرديدر مواضع د يزشيعوامل انگ

  عبادت در فرهنگ اسالم  يمعنا :موضوع از راه دوم يبررس-2

 انجـام  يعنـ يخاص خود  يمنحصراً در معنا يدر متون اسالما عبادت يآ كه نيا يبررس يبرا
ـ ب ابتدا به ،شود يم زيگر نيا شامل افعال ديرود  يم كاره مثل نماز و روزه ب ياعمال دادن ـ ان ي  يمعن

  : ميده يم را مورد توجه قرار) ع(نياز معصوم يثيسپس احاد ،عبادت پرداخته يو اصطالح يلغو
ـ  ياالصطالح ه يالطاعة و ف يعنيالعبادة «: سدينو يم سان العربن منظور در لبا  يالمواظبة عل

 يعبادت شامل هر نوع اطـاعت  ،ده ابن منظوريبه عق .)376، ص 3ابن منظور، ج ( »به فعل المامور
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كـه فـرد بـه انجـام     است  يفه ايبر فعل و وظ تمواظبت و مراقب يشود و در اصطالح به معن يم
  .  اشدب يمآن مأمور دادن 

اسـتعمل  « :سـد ينو يمـ  رود و يمـ  كاره ز بير خدا نياطاعت غ يعبادت برا :ديافزا يدر ادامه م
را  يكه معبـود  يواژه عابد درباره كس ؛عابد الوثن و عابد الثمن: ليراهللا، فقيمن اتخذ الهاً غيالعابد ف

 ؛يالعـامل ( »...ده بت وپرستش كنن :شود يم لذا گفته .رود يم كاره ز بين ،نديگز يم خدا بر از ريغ
 )156ص، 16، جلد 1403

 :تآمـده اسـ  » ...واتخـذوا مـن دون اهللا الـه   «ه يل آيذ) ع(ز از قول امام جعفرصادق يعه نيدر وسائل الش

ْلَخالقِ َفَقـد  ةِ ايمعص يَطاعةُ الرِّجالِ منْ أََطاع اْلمخُْلوقَ ف يالسجود و الرُُّكوع إِنَّما ه يس اْلعبادةُ هيَل«
 دادن گـر در انجـام  يبلكـه شـامل اطاعـت فـرد از مخلوقـات د      ،سـت يعبادت تنها ركوع و سـجود ن  ؛عبده

پـس  ). 158همـان، ص  ( ».ن صـورت آن مخلـوق را عبـادت كـرده اسـت     يدر ا. شود يم زيت خدا نيمعص
اطاعـت از افـراد    ت خداونـد و هـم  يطان در معصـ يعبادت هم شامل اطاعت از خداوند و هم اطاعت از شـ 

  . شود يم يامور روزمره زندگ دادن انجام يگر برايد

 يتـوان كتـاب   يمـ  فراوان است كـه  يقدره وسعه مفهوم عبادت، بث ناظر بر تيات و احاديروا
 ث بسـنده يت اختصار به ذكر چند حـد يرعا يما برا يول ؛نه به نگارش در آوردين زميقطور در ا

   :ميكن يم
  : ديفرما يم يثيدر حد) ع(امام رضا -1
 ياديفقط ز ،عبادت ؛أَمرِ اللَّه عزَّ و جلّ يس اْلعبادةُ َكثْرَةَ الصالةِ و الصومِ إِنَّما اْلعبادةُ التََّفكُّرُ فيَل«

ـ يكل(» تفكر در امر خداونـد عزوجـل اسـت    ؛بلكه عبادت ،ستينماز و روزه ن  ).54، ص2ج  ،ين
ه دارر خداونـد در اداره ملـك و ملكـوت و ا   يود كه امور مربوط به تـدب ش يگفته م امر يدر معنا(

   1.)است هللااءايجامعه توسط اول
   :المؤمن آمده استجه حا يف يباب السع ،يدر اصول كاف -2
ـ حوائجِ النَّاسِ عان ياْلعبادةِ صار مشَّاء ف يةَ فيَكانَ إِذَا بلَغَ اْلَغا« كـه   ينگـام ه ؛صـلحهم ياً ِبمـا  ي

كنـد و   يم رسد، تالشش را مصروف حوائج و حل مشكالت مردم يم عبادت عابد به كمال خود

                                                 
ن آنـان و  يتـر  يت، قـو يرين كس در امر حكومت و مـد يسزاوار تر: نهج البالغه آمده است 173در خطبه ـ 1

  .در آن است» امر خدا «ها به  ن آنيآگاه تر
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  . )199همان، ص(» ورزد يم تياهتمام و عناها  آن به اصالح امور
ـ فعالدادن ز رفع مشكالت مردم و انجام يجا ن نيدر ا  ،هـا  جهـت اصـالح امـور آن    ييت هـا ي

  : جه گرفتيتوان نتيم ،اساس مطالب گفته شدهبر . ت عبادت قلمداد شده استيغا
متداخل و عوامل مـؤثر بـر    يها مدل حلقه ث مورد استناد ما دريعبادت ذكر شده در حد -1

  . باشد يها م ر اطاعتيم به سايبلكه قابل تعم ،نوع آن، منحصر در نماز و روزه نبوده
ـ  (ك مـورد خـاص   يم يتعم يث كه در واقع نوعين احاديا -2 ه هـر نـوع اطاعـت    عبـادت ب

  . باشد يم زين) م حكم خاص به عاميامكان تعم( بر مورد نخست يدييتأ، است) يريپذ

  حاالت هفتگانه سلسله مراتب قائل شد ؟ يتوان برايا ميآ

ـ  7بـه   1ت يانتقال از شخص يتوان برا يگفته شد كه نم ،ح مدليدر توض و  ير خطـ يك سـ ي
بعـد از   3لزومـاً حالـت    يست كه از نظـر زمـان  ين نهگو نيا يعني ؛قائل شد يسلسله مراتب زمان

 ،كـرده باشـد   يرا طـ  6تا  1مراحل كه  به انسان دست دهد يوقت 7ا حالت يرخ دهد و  2حالت 
  .شود منتقل 7ا ي 6به حالت  1ناگهان از حالت  ،ياثر تحوالت ربلكه انسان ممكن است ب

م، اعمـال  يمدل قائـل شـو   يا برارشد و تكامل ر يم نوعين است كه اگر بخواهيا اما سؤال 
كـاربرد   منظـر ؟ اگر از )هيتنب(از خوف يناش يا رفتارهايتر است با ارزش) قيتشو(متأثر از طمع 

  ن است كـه يمطرح كرد و آن ا يگريتوان سؤال را به شكل د يم مين موضوع بنگريبه ا يسازمان
ـ متأثر از تماتر  شيب اركناند تالش كند رفتار كيبا ،ر بخواهد كاركنان را رشد بدهدياگر مد ل بـه  ي

   ه؟يتنب واز ترس  يا ناشيپاداش باشد و 
ـ منبعث از م يرسد كه رفتارها يم نظره بظاهر امر  تـر، آزادانـه تـر،     يانسـان  ؛ ل بـه پـاداش  ي

 يدر حـال ؛ز در آن نهفته استيار و انتخاب نياخت ينوعچرا كه  ؛تر باشد دهيتر و پسند ف شدهيتلط
ت و كراهـت همـراه   يجبر و عدم رضا يه، معموالً با نوعيم و ترس از تنبير از بمتأث يكه رفتارها

گـران بـه اطاعـت و    يوادار كـردن د  يبـرا  يهـ يو اقـدامات تنب هـا   ضـمانت  يريكارگه است و ب
  . ده نباشديپسند ياز نظر شأن انسانممكن است ، يفرمانبردار

از  ينسبت به اعمال ناشـ  يتبه باالتراق به پاداش در مريمتأثر از اشت يرفتارها ن اساس؛يبر ا
  . رنديگ يم ه قراريترس از تنب
را اسـتنباط  هـا   آن تيـ د بتوان اولويث، شاين دو عامل در متن حديب ذكر ايبه ترت يبا نگاه

ـ  ؛مقدم شـده اسـت  ) طمع(بر رغبه ) خوف(؛ چرا كه رهبه كرد ن يبـا همـ   يثيمشـاهده حـد   يول
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مقـدم داشـته،   ) جلـب ثـواب  (خوف را بر عامل طمع  كه عامل 1)ع(مضمون از امام جعفر صادق
البته ارزشـمندتر  . مين دو عامل استفاده كنيا يرتبه بند يبرا يگريد يهاراه كند كه ازيجاب ميا

ث هـم بـر آن   يدر حـد  وسـت  يد ني، قابل ترديريدر اطاعت پذ) ا حبيشكر (بودن عامل سوم 
  .»افضل العباده يه«ح شده است كه يتصر

  :  توان از دو راه اقدام كرد يم به سؤاالت فوقپاسخ  يبرا
نـوزاد  . به ما كمـك كنـد   يتواند تا حدود يم يانسان در دوره نوزاد يعيه رفتار طبطالعم -1

 .ر مادر اسـت يبه غذا و ش يدسترس ين حركاتش برايتر يين و ابتداياول :ديريانسان را در نظر بگ
ج كه ياما بتدر ؛دارد يم وا يياو را به تالش ها ،ازين نيل به تاميم يزندگ يدر ابتدا ،گرير ديبه تعب
 يا ترك فعلـ يكار دادن تواند او را به انجام  يم كند، كم كم ترس از مواجه شدن با خطر يم رشد

ـ ا نهيـ خ يچـاقو و مـ   يزي، تيو چا يبخار يداغ  ،يبلندمثل ترس سقوط از  ،وا دارد ب و تشـر  ي
 بـر كنـد و   يرا درك نمـ .. .ب وينه ،سقوط ،يداغ ،يندگز يكه كودك در ابتدا يدر حال ؛نيوالد

ر ييتغتواند موجبات  يم زيه نيبا بالغ تر شدن، ترس از تنب يول ؛ندارد يريتأث ا ترك فعل اويانجام 
  . رفتار او را فراهم سازد

ـ ارزش جه گرفت كه از نظر يتوان نت يم لين تحليبر اساس ا ، اعمـال  يزمـان ترتـب  و   يرتب
  . رديگ يم قرار » ليم« از يناش ي، در مرتبه بعد از رفتارها»فخو «از متأثر

 يدر فرهنـگ اسـالم  » خـوف «و » طمـع « دو واژه  يارزش شناسـ  يواكـاو  ، گريروش د -2
 .است

  :ميبنگرها  آن از دو منظر به يستيبا ،ن دو مفهوميرتبه اتأخر تقدم و  يبررس يبرا

  و مصلح ير، مربيط مددو عامل توس نياستفاده از ا وهيمنظر شاز ) الف

ت و يند تربيمتفق القولند كه در فرا يشمندان اسالميدهد، اند ينه نشان مين زميها در ا يبررس
م بشارت را بر انـذار مقـدم داشـته    يكه قرآن كر چنان ؛مقدم است هييق  بر تنيعامل تشو ، تيهدا

  ). 213ه يبقره آ( »نين و منذرين مبشريفبعث اهللا النب« :است

                                                 
ادةُ اْلعِب عبد اللَّه ع َقالَ إِنَّ اْلعباد َث يعنْ أَِب. 1 بـع ْلكفاً َفتلَّ َخوج زَّ وع وا اللَّهدبع مـ َلاَثةٌ َقو ه    ي دوا اللـَّ بـع مقَـو و د

اً لَهبلَّ حج زَّ وع وا اللَّهدبع مَقو و رَاءةُ الْأُجادبع ْلكابِ َفتالثَّو الَى َطَلبَتع و كارةُ َتبادبع ْلكـ  َفت ه رَارِ وأَْفضَـلُ   يالْأَح
    ) 84 ، ص2، جينيكل( اْلعبادةِ
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  :انسان يدرون يها منظر صفات و خصلت از) ب

  :ميت داشته باشيز دو وضعيث نين حيرسد از ا يم نظره ب
 يشـگاه خدوانـد، مرتبـه ا   يت در پيمرتبـه خـوف و خشـ   : در ارتباط انسـان بـا خداونـد    -1

  . دانند يم ر و سلوكياز مراحل س يكيرا  عرفا آنكه  يبه طور ،ده استيارزشمند و پسند
 ي، صـفت يريند اطاعت پـذ يژه در فرايبو ،حالت خوف و ترس: ان با انساندر ارتباط انس -2
  . شود ينم ياز ترس ارزشمند تلق يناش يانسان شمرده شده است و رفتارها يده براينكوه
ك مدل عام است و صـرفاً بـه رابطـه انسـان بـا خـدا محـدود        يكه مدل ما  ييجا از آن: جهينت

م كـه  ييو بهتـر اسـت بگـو   م يقائل نشـو  يت ارزش رتبن دو حاليا يم برايده يم حيست، ترجين
اسـت   يكـ يتشـان  يك جـنس بـوده و ماه  يه، هردو از يق و تنبيا ابزار تشويحالت خوف و طمع 

مـا تنـوع حـاالت     ياصل برا يعني ست؛ينگر ت متفاوت به آنيعنوان دو وضعه ب توان  يتنها مو
حالـت   ون شـك، ارزشـمندتر از دو  بد) شكر و محبت(اما حالت سوم . ها آن ياست نه رتبه بند

  .گر استيد

 متداخل يها ه آشوب در مدل حلقهيم نظرين  مفاهييتب

كرد آشوبناك، ما را بر آن داشـت  يبا رو ،ن مدليا م ارائه شده دريمفاه و مشابهت يهم سنخ
  : ميها بپرداز مشترك آن يها يژگين وييرا آشكار ساخته و به تب ن دو نگرشين ايتا رابطه ب
كرد يرو .بود» يياثبات گرا«كرد ي، رويم حاكم بر جهان علمياز رنسانس در اروپا، پاراداپس 

م جانوران معـادل  ين پارادايدر ا. بود يكه در صدد ساده كردن روابط علت و معلول ييجه گراينت
ـ ن يوانات تصور و جامعـه انسـان  يگر جانوران و حيجمادات فرض شد و انسان در شمار د از (ز ي

  . ديگرد يبسته و ساده تلق يتمسيس) مان هاجمله ساز
ـ بر ا  يقـات رو يتحقاز  يناشـ  يوردهااو دسـت  يعـ يطبج حاصـل از علـوم   ينتـا  ، ن اسـاس ي

جملـه  از  يعلوم اجتمـاع  يها هيطبعاً نظر. م داده شدنديتعم يبه انسان و جامعه انسان ، واناتيح
و سـاعت   ينيماشـ  يكـرد ي، رويعـ ي، متأثر از علوم طبيزشيانگ يها هيت و نظريريمد يها يتئور
  .داشتند 1گونه

                                                 
ابرهـا  . ميرا كشـف كـرد  » ابرها«وجود داشت؛ اما اكنون » ساعت«وتن، همه جا يپس از انقالب ن: ديگو يكارل پوپر م - 1

ـ  يغ يابرها روابط. ده تر از ساعت هستنديچيز هستند و پيرمزآلود و سوال برانگ ـ ناپا يتيو وضـع  ينـ يش بير قابـل پ دار دارنـد  ي
  ).  307، ص 1997، يدوبزنسك(
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  :حاكم بود كه عبارتند از ي، مفروضاتييم اثبات گرايدر پارادا
   ؛در همه امور ييت گراينيع -1
   ؛جيبودن روابط و نتا يساده و خط -2
   ؛يت نظام سلسله مراتبيحاكم -3
   ؛)بودن ييعقالـ  يمنطق(بودن رفتارها  ير شخصيغ -4
   ؛بودن حوادث، روابط و رفتارها ينيش بيقابل پ -5
   ؛قابل كنترل بودن حوادث، روابط و رفتارها -6
  ها؛  پاسخ در رفتار انسانـ ت رابطه محرك يحاكم -7
   ؛ندهايمشخص و ثابت بودن فرا -8
  .ات بدون دخالت شخصيو واقعها  دهيامكان شناخت پد -9

ن گونـه از  يانتظار رفتار ماش. ضات نبودندن مفرويقاً مطابق ايدق  اما آنچه در عمل اتفاق افتاد،
ـ بـه دل  يـي م اثبات گرايبر پارادا يمبتن يها و مدلها  يبود و تئور يك نوع ساده انگاريانسان  ل ي

  .دهند يم خود را نشان يناكارآمد يگريپس از د يكيت، ياز واقع يعطف توجه به بخش
 يفـت كـه تحـول و دگرگـون    ايتوان  يم يند رشد و تكامل علوم، نقاط عطف معدوديدر فرا

ك كوانتـوم و  يزيه فين، نظريشتيت انيه نسبيوتن، نظريك نيزين فيقوان. د آورده انديرا پد يشگرف
  . ستعلم حاكم كرده ا يايرا در دن يك به نوبه خود، نگرش تازه ايهر ؛ه آشوبينظر

 يهـا  اب، جـو 1نانه الپالسيه خوش بيبودند و با نظر يوتن حل شدنيك نيزيكه در ف يمسائل
 را يگـر يد يها ك كوانتوم راه حليزيت و فيه نسبيمتصور بود، در نظرها  آن يبرا يق و قطعيدق
 يهـا  زمانـه، راه چـاره   يها ينظم يده و بيچيپاسخ به مسائل پ يز برايه آشوب نيطلبد و نظر يم

 . سازد يم را مطرح ينينو

  ف آشوبيتعر

اما . كنند يم فيتعر يكل يدرهم و برهم يع، آشوب و نوينظم يبه معموالً برا  Chaosواژه 

                                                 
هر . نده استيع آيجهان، معلول آثار گذشته بوده و خود، علت وقا يت كنونيموقع: ديگو يالپالس م - 1

ها  ل كند و اطالعات الزم در مورد آنيو تحل ييرا شناسا يعيطب يها دهيمؤثر در پد يروهاياگر بتواند ن يشمندياند
دگان ينده هم چون گذشته، در برابر ديهمه امور واضح و آشكار خواهد شد و آ يو يد، براينما يآور را جمع

  .)78، ص Kleine ،1953(ر خواهد شد ي، تصوينانيچ گونه عدم اطمي، بدون هيو
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 يدگيـ چيپ ينظم همراه با نـوع  يب ير ظاهريدر ز ياديو بن يوجود نظم ساختار يعنيمفهوم آن 
   . )20ص ، 1384فرد،  ييو دانا يالوان( است

  آشوب يعمده تئور يژگيچهار و

ساده و قابـل   يانيآشوب با ب يعمده تئور يها يژگيو يم ضمن معرفيكن يم جا تالش نيدر ا
  : ميح كنيز تشريمتداخل ن يها را در مدل حلقهها  آن همه، بازتاب يفهم برا

  ؛ايپو يسازگار -2      ؛ياثرپروانه ا -1
   .بيغر يها جاذبه -4      ؛ييخود مانا -3
ياثر پروانه ا -1

 ياريوجود دارد و نظر بس يكه در معادالت آشوب يمهم يها يژگياز و يكي :1
  . است ياثر پروانه ا ، خود معطوف داشتهه ب يمختلف علم يها تهاز علما را در رش

ـ به ا يقات خود با شگفتيعالم جو شناس، در تحق؛2»لورنز« ر ييـ ك تغيـ د كـه  يجـه رسـ  ين نتي
 جيد در نتـا يار شـد يرات بسـ يي، به تغيكننده وضع جو ينيش بيه معادالت پيط اوليدر شرا يئجز
ـ  يرييـ ست بـه تغ يبا يم ير جزئييك تغيور متعارف طه كه ب يدر حال ؛گردد يممنجر ها  آن  يجزئ

ن مفهوم كـه اگـر پروانـه    يبه ا .نام نهاد » ياثر پروانه ا«ن اثر را يلورنز ا. گشت يم منجر جيدر نتا
. ورك برپـا شـود  يويدر ن ياست طوفاناو ممكن  يها حركت بال ياثر جزئ در پكن پر بزند از يا

اسـت و از   يآشـوب  يها ستميمهم س يها يژگياز و يكيه، يرات اندك اولييت نسبت به تغيحساس
   .توان بهره برد يها م ستمين سيشناخت ا يك شاخص برايعنوان ه آن ب

» ياصـل اهرمـ  «رنـده، تحـت عنـوان    يادگي يهـا  را در بحث سازمان ياثر پروانه ا ،تر سنگهيپ
كه با استفاده  يلاص .است يت اهرميخاص يستميبه زعم او اساس تفكر س. كرده است ينامگذار

ع و گسـترده، بلكـه از اعمـال كوچـك،     يوسـ  يهـا  ج، نه از تـالش ين نتايتر شيبن و ياز آن بهتر
بشناسـد   يدرستسازمان را ب يندهايفرا كه ساختار و يريمد. گردند يم ده حاصليمحدود و سنج

ند از اصـل  توا يم داشته باشد، با تجربه و دانش خود يط وعوامل سازنده آن احاطه كافيو بر مح
 ن را تكان دهـد يه گاه و اهرم مناسب، زميافتن تكيبا  ،ر مشهوريد و به تعبياهرم استفاده كامل نما

 .) 59، ص1385سنگه، (

                                                 
1.Butterfly Effect 
2. E. N. Lorenz 
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  :متداخل يها در مدل حلقه ياثر پروانه ا . 1

ممكـن  ) يرونيا بي يدرون( يجزئ يك حادثه كوچك و عاملي» ياثر پروانه ا«بر اساس اصل 
ـ . م منجـر گـردد  يعظ يجاد كند كه به تحوليا جامعه ايدر فرد، سازمان  ياست غوغا و آشوب ك ي

  . ل كنديقرار تبد يدلباخته وب يبه عاشق را  يعاد يفردممكن است ز ينگاه غمزه آم
پرتالش و  يرويبه ن را تواند كارمند تنبل و سودجو يم ريمد يز و انسانيحركت محبت آم

ثابت  ينديو بر اساس فرا يشده، به شكل خط يمعرف يتيپ شخصيتحول در ت. ثارگر مبدل سازديا
 ير و رهبر از سوياكارانه مديانه و ريچه بسا مشاهده رفتار سودجو. رديگ يكنواخت صورت نميو 
آنان گردد و بر عكس رفتار  يتيه و تزلزل شخصيد روحيموجب سقوط شد تواند ي، مردستانيز

بر اساس . 1متحول سازد 7پ يبه ت 1پ يكباره از تيه تحت امر را ب يروين ،منت مافوق يو ب يانسان
تواند با استفاده  يم ابد،ير دست خود را بيافراد ز» رگ خواب«ر به اصطالح ياگر مد ،ياصل اهرم

ات و يروح، شگرف در افكار ي، تحوليعاطف يا رابطه ايشغل  يا مهندسي يزشيجا از عوامل انگه ب
  . جاد كنديرفتار فرد ا

  2ايوپ يسازگار .2

ا برقرار يپو يتطابق و سازگار ينوع ، شاناطراف طيمحو  نظم و آشوبناك يب يها ستميسن يب
در   نام نهـاده اسـت،   4ده سازگارشوندهيچيپ يها ستميرا سها  آن 3كه والدراپها  ستمين سيا. است

  . كنند يم خود را در طول زمان حفظ يا، بقايپو يق سازگاريو از طر هار موفق بوديعت بسيطب
  :باشند يم ريز يها يژگيو يسازگارشونده، دارا يها ستميس

باشـند كـه بـدون     يمـ  يمستقل ياجزا يباشند و هركدام  دارا يم خود كنترل و خود نظم -1
هماهنـگ و   يدر هر حال رفتار يول كرده،طور خودگردان عمل ه ب ،ياخذ دستور از واحد مركز

  .)مثل نورون مغز انسان(دارند  يتوأم با همكار
قـدرت   يدارا ستمي، ساز ارتباط اجزاء با هم يعني ؛هستند ييبرخوردار از حالت هم افزا -2

                                                 
ن با افراد گوناگون، بوفور در يعصومو ائمه م) ص(امبر اسالمين تحوالت در رفتار پيا يعال يها نمونه. 1

با ) ع(ن يك نمونه آن برخورد امام حسي(م يها هست از از ذكر آنين يخ آمده است كه به خاطر وضوح مطلب، بيتار
  ).حر در روز عاشوراست

2 - Dynamic Adaption 

3 - M. Waldrop 
4 - Complex Adapter systems 
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  . استتر  شيب شود كه از قدرت تك تك اجزاء به مراتب يم يو توان
  .رسد يم يآگاه يق بازخورد به نوعياست و از طر يرندگيادگيت يخاص يستم دارايس -3
رات ييو تغ يطيط محيوجود دارد كه متناسب با شراها  آن ر دريپذتخصص انعطاف ينوع -4

  . برند يم منعطف خود بهره يهاتياز تخصص و ظرف ،آن
هفتگانـه،   يها و جوامع در بروز حالتها  سازمان ،افراد ،زيمتداخل ن يها بر اساس مدل حلقه

گون، ط گونايك فرد واحد درشرايكنند و چه بسا  يم ط عمليبا مح يبر اساس انطباق و سازگار
  .1متفاوت از خود نشان دهد يرفتارها
ك يا ي ،انه داشتهيحسابگرانه و سودجو يقبل در مغازه و محل كارش رفتار يكه ساعت يفرد

 ،تومان بگو مگو داشته، به هنگـام حضـورش در مسـجد    50مسافرش بر سر با كه  يراننده تاكس
  . كند يم ر كمكيا فقيبه مسجد را برابر آن مبلغ   نيچندسخاوتمندانه 

 يمتفـاوت، رفتـار انطبـاق    يهـا  سـبك  يدارا رانِيز معموالً در تعامل با مديزمان ناافراد در س
 ير و حسـابگر، رفتـار  ير سـختگ يبا مد) Yو   X يتئور يادآوري( .دهند يم از خود بروز يمتفاوت

 نـه ثارگرايز و ايـ محبـت آم  يمهربـان و دلسـوز، تعـامل    يريبا مد يول ،تاجرمأبانه خواهند داشت
  .2كنند يم

  3ييخودمانا -3

بـه  . ص اسـت يقابـل تشـخ   ،اجزاء و كل نيشباهت ب ينوع ،آشوب و معادالت آن يدر تئور
ـ  يا ـ بـه ا . باشـد  يمـ  از الگـو هماننـد و مشـابه كـل     ين شكل كه هـر جزئ ت يخاصـ  ؛يژگـ ين وي
   4.شود يم گفته» ييخودمانا«

                                                 
ـ و  3، 2گر بر اسـاس حالـت  يد يطيو در شرا 1منطبق بر حالت  ي، رفتارهايطيط خاص محيك شرايدر  - 1 عمـل  ... اي

  . كنند يم
ك نوع تلون ين عمل يا اين كه آيا. يانطباق يها تيفعال يم نه ارزشگذاريف هستيجا ما در صدد توص نيدر ا - 2

هم و قابل بحث م يخود موضوع ياست كه در جا يگريط عمل كردن، بحث ديشرا يا به اقتضايت و تذبذب است يشخص
ترحم بر (باشد  يز همه جا روا نميست و ترحم نيده نيپسند يشود؛ تواضع در مقابل متكبران، عمل يچنان كه گفته م. شود يم

  ).بود بر گوسفندان يز دندان، ستم كاريپلنگ ت
3 -Self Similarity 

ن مقالـه  يـ آن در ا است كه مجـال طـرح   يضرور يهندسه برخال ، شناختيژگين ويروشن شدن ا يبرا - 4
  .ستين
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 يك فرد متأثر از حالـت اصـل  ي. شود يم ز مشاهدهيمتداخل ن يها ت در مدل حلقهين خاصيا
 يهـا  و مكـان هـا   در زمـان  يو درون يطير عوامل محيممكن است تحت تاث )ك جزءيبه عنوان (

نوسان  در 7تا  1پ يتك روز از يخاص را از خود بروز دهد و چه بسا در طول  يحالت ،مختلف
  . باشد

ـ ن) ك گـروه يبه عنوان (سازمان  ياعضا ين حالت ممكن است برايهم ه يـ دهـد و كل رخ ز ي
ك شخص عمل كرده و يواحد، به مثابه  يه اركيك واحد منسجم و پيسازمان به عنوان  ياعضا

. ك ملت هم صادق اسـت ي ين قاعده برايا. حاالت گفته شده در مدل را به منصه ظهور برسانند
در سه سطح فرد، سـازمان و جامعـه    )تشابه همه اجزاء به كل( ييت خودمانايب خاصين ترتيبد

  . شود يم اهدهمش

  1بيغر يها اذبهج – 4

آن تمام شده و پس  يا باطريپاندول ساعت كه كوك  .ميده اياد شنيز 2تاكنون از جاذبه ثابت
. رديـ گ يمـ  قرار) جاذبه ثابت(ن ير جاذبه زميستد، تحت تاثيا يم ياز چند حركت به حالت عمود

ـ  يمانند كه نوع يوا گيثابت  يها نظم برخالف جاذبه يا بيب يغر يها جاذبهاما  ش ينظم قابل پ
با وجـود  ها  ن جاذبهيا. نامند يم نظم يب يها را جاذبهها  آن يلذا عده ا. نظم هستند يند، بردا ينيب
ك الگو و ساختار مـنظم  ياز  يول ؛رسند يم درهم و برهم و مشوش به نظر ،كه در وهله اول نيا
منبع آن، كه اگرچه نامنظم گرداگرد  به اذبه نورر جيتحت تاثها  پروانهمانند پرواز  ؛كنند يم يرويپ

در كـل  ز يـ نحركـت سـتارگان    .رديـ گ يم ن حركات نامنظم حول محور نور صورتيا است؛ اما
  .در حركتندناشناخته  يريمس يسوه ب است كه بيغر يساختار يدارا

 ريمسـ  .باشـند  يمـ  حير صـح يابعاد غ يده و دارايچيپ يهندس يها يژگ  يو يداراها  ن جاذبهيا
 يتكـرار نمـ   يريچ مسـ يب هيغر يها در جاذبه. و گسترده است ده، چند جهتيچيبه هم پها  آن

  . د استيجد يريخود مس ير برايشود و هر مس
ـ  و ريداً انعطـاف پـذ  يشد يمتداخل با وجود ظاهر يها در مدل حلقه نظـم كـه نشـان از     يب

 آن ي، محـور اساسـ  يدگيچيتنوع و پ ن همهيا به رغم ،و مبهم دارد ينيش بير قابل پيغ يرفتارها
طمـع، خـوف و   (ها  آن يعامل محورسه كند كه همانا  يم تيتبع يشناخته شده ا نسبتاً ياز الگو

                                                 
1. Strange attractor 
2. Fixed-Point attractor )ز وجود دارديمانند ن يمثل جاذبه دور محدود و جاذبه گو يگريد يها جاذبه.(  
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دانشمندان اعـم از   يها دگاهيو دها  هيه نظريل كليه و تحليجالب است كه با تجز .باشد يم )عشق
ـ آن نظر يد كه تمـام يآ يجه به دست مين نتيازش، يانگدر خصوص ر مسلمان يمسلمان و غ ات ي

ـ مثل اتز يكه افراد يطوره ب. ددر گردشنحول سه عامل فوق  يحيا تصري يحيه شكل تلوب  يوني
  . كرده اند ين سه محور را معرفيروز با صراحت كامل ايو كنتز و آقا پ

 يايـ است كـه در دن  يبيزش، جاذبه غريانگ يها هيواحد در محور همه نظر ين الگويوجود ا
بخش  ين و روشنيانسجام آفر ،وحدت بخشها  گونه يتمام يبرا، ير خطيو معادالت غده يچيپ

  .باشد يم همه ابهامات

  متداخل يها مدل حلقه يها يژگيو

هـا اشـاره    بـه آن ان مقالـه  يدانم در پا يم است كه مناسب ييها يژگيو يمدل ارائه شده دارا
ل يـ ز به دلين يآورده ام و موارد يحاتيوضبه اختصار تها  آن از يبرخ يبرا ، بنا به ضرورت. كنم

  : به ذكر عنوان اكتفا نموده اما شرح آن در متن، ي وضوح مطلب

  .ست ا انسان»تيشخص«و » تين«آن  ياصلمحور 

كـرد  يو رو يسـت يتويم پوزيادان پارياز منتقد يگران در گفتار عده ايت بازيو ن قصدتوجه به 
هـا   دهيادموند هوسرل،  گذر از ظاهر پد مثل ير شناساندايكه پد چنان. شود يم افتي ييگرارفتار

 و آلفرد شـوتز ) 329، ص1374تزر،ير(دهد  يم د قراريرا مورد تأكها  آن و توجه به ذات و جوهر
ـ ، كتاي، دهيچيار پياعمال انسان كه بس يبررس يبرا يعيمنطق مطالعات علوم طب: ديگو يم و  يذهن
ـ با يو يف عامـل رفتارهـا  يتوص يبرا د نبوده ويمف، است ينيش بير قابل پيغ ـ ن، د قصـد ي ت و ي

  .)335ص، همان( م يمنطق اعمال او را بشناس
ـ  يل عـامل يـ و تحل يز به معرفـ يخود ن يه روانكاويد در نظريفرو ) رناخودآگاه يضـم ( يدرون

« ست و به قول هوسرل يآن متصور ن يبرا ياريگونه اراده و اخت چيه يول  ،انسان همت گماشته
م يتـوان  يمـ  م كـه يهسـت  يبلكه اثر گـذاران ، ميستيخارج از كنترل خود ن يروهايدست ن چهيما باز

  . »ميپرداز يم م و به انتخاب هدفيآزاد هست يما موجود، ميسرنوشت خود را رقم بزن
بـه شـناخت    يابيدست يبرا» ياسيس – يه اجتماعينظر يبازساز«به نام  ين در مقاله ايبرنشتا

ـ نيتوأم با ع  )ت يقصد و ن( ت يدن ذهند نظر قرار داوربهتر،  م  كنـد  يمـ  شـنهاد يرا پ) رفتـار ( ت ي
  .)226و  1983ن، يبرنشتا(
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بلكـه بـه مثابـه     ، مطالعـه رفتـار انسـان    يژ ك متدلويعنوان ه نه ب» ت ين« در اسالم توجه به 
ـ بـر ا . د قرار گرفتـه اسـت  ياعمال مورد تأك يمالك ارزشگذار  يم بنـد يتقسـ  يمبنـا ، ن اسـاس ي

ـ ن) ص(امبر مكرم اسالم يپ. ت و قصد آن هاستين، در مدل ارائه شدهها  انسان  نـه ين زميـ ز در اي
» ت و قصـد كـرده اسـت   يـ است كه ن يزيهر كس همان چ يبرا يلكل امرء ما نو« : ديفرما يم

ـ ارزش اعمال هـر كـس بـه ن    ؛اتيانما االعمال با الّن« ا يو  ؛) 2ص  ،1ج ، يح بخاريصح( ت ي
   .)84ص  ،2ج ، يكاف(» اوست

 ورزد يم ديتأك يحلقو يبرالگو، سلسه مراتب يجاه ب

 يفـاراب ، ارسـطو ، مانند افالطون يلسوفانيدر گفتار ف ينگرش سلسله مراتب يها شهيهر چند ر
  ؛افـت يتـوان   ي، مـ يبدن با طبقات اجتمـاع  ياعضا هيسم و تشبيبه ارگان يسه جامعه انسانيدرمقا

«  ،»  ينظـر « مختلـف   يها نهيدر زمها  دهيبه پد يله مراتبش از دو قرن است كه نگاه سلسيب يول
  .دا كرده استيپ يتر شيببر جهان علم و عمل گسترش »  يرفتار« و »  يساختار

 يمتجلـ  يپـرداز  يو تئـور  يت گرا، سلسله مراتـب را در شـناخت شناسـ   ينيع يكردهايرو 
ظهـور رسـاند و مـازلو     را بـه منصـه   يسلسله مراتب سـاختار ، وبر يبوروكراس يتئور. ساختند

  . كرد يرفتار معرف يها عنوان محركهه ازها را بيسلسله مراتب ن
روان مكتب يدار شناسان و پيپد. م پرداخته اندين پارادايا يبه نقد جد يشمندانيدر مقابل اند

: بـود  يمدع) ها ستميه پرداز سينظر( 1يبرتالنف. خطرات سلسله مراتب را گوشزد كرده اند يانتقاد
سـم  يتاريك حكومـت توتال ي يبرا ييتواند مبنا يم سميك ارگانيملت به عنوان  –رفتن دولت يپذ

  . ل شونديت تبدياهم يك سلول بيبه  يجاد كند كه درون آن،  افراد انسانيا
 يفرهنگ – ياجتماع يسطوح باالتر در فضا يها ستميدهد كه ابر س يم هشدار 2ن الزلويارو
. قاً غرق شونديعم، دهيچيپ يسلسله مراتب يدرون ساختارهاتر  شيب وتر شيبشود افراد  يم موجب

  .رفته انديمازلو را نپذ يازهايسلسله مراتب ن، يو مشخصيبدون ارائه الترنات 4نسونيواتك 3يمار
آن پرداخته  يبرا يين هايگزيجا يبه معرف، يعالوه بر نقد نگرش و روابط سلسله مراتب يعده ا

  . كنند يم شنهاديرا پ5»  ين االذهانيب تيذهن« يوالگ ، دار شناسانيپد. اند

                                                 
1. Lodwing von Bertalanffy  
2. Ervin laszle   
3.  H.A.Murray 
4. J.W.Atkinson 
5. Intersubjectivity 
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 ر اسـت و يامكـان پـذ   2»يرسلسله مراتبيجهان غ«ن امر در يا 1ر،ي يت. يس. كيده فردريبه عق
حالت  يبرا يرا متناسب با طرح سازمان 3 »ساختارمند ير سلسله مراتبيغ« د من اصطالح يگو يم
ـ   ينـه ا يرا گز 4يمدل شـبكه ا  ها، سميپست مدرن.دهم يم شنهاديپ ين االذهانيب  يجـا ه مناسـب ب

  .) 109، 1380فرد،  ييو دانا يالوان(  دانند يم سلسله مراتب
 يانتزاعـ  يده ايا»  ياشبكه « و »  ير سلسله مراتبيجهان غ«  ليبدرسد هر دو  يم اما به نظر

وفـور در  كـه ب  يمـدل . ميشنهاد كرده ايرا پ»  يمدل حلقو« ن رو ما ياز ا. ر قابل اجرا هستنديو غ
د بتـوان  يشـا . ارات در فضاياتم گرفته تا چرخش س ياز حركت دوران. شود يم افتيز يعت نيطب

ـ ) ص(امبر مكرم اسالم يش و سبك استقرار پيحلقه دراو، 5»يت ژاپنيفير كيدوا« ن اصـحاب  يدر ب
ـ   يمن حت. ن مدل برشمرديا يو  عمل يتجرب يها نمونه، شيخو ن يتـر  يعـال  در يحركـت دوران
كـه سلسـله    ييجـا . دانم يم دهين پدياز ا يانعكاسكعبه، به هنگام طواف را عبادت بندگان  يتجّل

 ييف هـا يـ در رد) و آشوب  ينظم يب(  يق با همه تنوع و گوناگونيبازند و خال يم رنگ  مراتب
ن ايـ ن بيز خالصانه تـر يانه نيدر فرهنگ عام. در حركتند)  يينظم غا( با يار منظم و زيمدور و بس

   .»بگردم دورت ياله«: شود يم ا عاشق به معشوق گفتهيعاشقانه مادر به فرزند و 

 .نگرد يم ينيش بير قابل پيو غآشوبناك  يده با رفتاريچيپ يعنوان موجوده به انسان ب

، سـاده ، يدر قالب روابـط خطـ  ها  دهين پدييوه درك و تبيش، 6يياثبات گرام يبر اساس پارادا
هـا،   دان يعـ يهمچـون طب  يدانشمندان علوم اجتمـاع . گرفت يم ، صورتينيش بين و قابل پيمع

بـه اعتقـاد دكتـر    . كردند يم يمعرف ينيش بيقابل پ يبا رفتار يمنطق – ييعقال يانسان را موجود
ت يرياما درك و مد ؛است ير خطيده و غيچيپ، يدانستند كه روابط واقع يها م آن هر چند ،يالوان

شـدند تـا بـه     يمـ  متوسل يخط يها بيلذا به تقر؛ ار دشوار بوديبسا ه آن يبرا ير خطيروابط غ
  .)10ص ،1384 ،فرد ييو دانا يالوان ( ابندين روابط دست ين اييسودمند و قابل قبول جهت تب يابزار

ه يـ ت گرا آغاز كردنـد و پا يه تفكرات قطعيعل ينهضت، شمندانيچند از اند يتنهفتاد، در دهه 
ر يـ غ، آشـوب ، نانيعدم اطم، ينظم يب، يدگيچيهمچون پ يميه مفاهد شدند كيجد يگذار تفكر

                                                 
1. F.C.Thayer 
2. Non hierarchy world  
3. Very structured world  
4. Network 
5. Quality Circle 
6. Positivism  
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بـه همـه علـوم      ييبرق آسابه طور  مين مفاهيا. داشتند يات علوم ارزانيبه ادب ييو نظم غا يخط
ـ پ يتسـرّ  يعيو طب ياعم از علوم اجتماع متـداخل چنـان كـه در     يهـا  در مـدل حلقـه  . دا كـرد ي

 يد و تئـور يكرد جديبا رو ياديفتار انسان اشتراكات زل ريتحل يالگو، گفته شد يقبل يها بخش
  . داند يم ناتوان كامالن رفتار انسان ييپاسخ را در تب –انه محرك يآشوب دارد و نگرش رفتارگرا

روح « و » جسم « از  يبيد كه تركيريرا در نظر بگ ياست موجود ين ادعا، كافياثبات ا يبرا
دهنـد،   ير قرار مـ يرا تحت تأث يو»  يدرون يها زهيانگ« و   » يوراثت«، » يطيمح«است و عوامل » 

ر و تـأثر  يرند و انسان حاصل تأثيت متغينها يشامل ب يين عناصر به تنهايك از ايكه هر يدر حال
  :                                                           ت هاستينها يپنج دسته از ب

  غافل نشده است طير محي، از تأثانسان يوامل دروند بر عيضمن تأك

فالسـفه  عقـل   . اسـت  ييل گرايو تقل ييك جانبه گرايتفكر غلبه  ياي، گوخ علميمطالعه تار
 يجامعه و روان شناسـان بـرا   يساختارها يجامعه شناسان برا . دانند يم تر رفا دل را مهمو ع، را

 يرت را مبناينش و بصيان بيخت گرارفتار آشكار انسان را و شنا، انيرفتارگرا. فرد اصالت قائلند
. ورزنـد  يم ديت تأكيدار شناسان بر ذهنيت و پدينيبر عها  ستيتويپوز. دهند يم ل خود قراريتحل

توجه خود را معطوف  يطيبر عوامل مح يستميو نگرش س يبر عوامل درون سازمان يبوروكراس
  . ساخته اند

ـ يه افكنده است كه گويسا يط چنان بر جامعه بشريند افراط و تفرين فرايا هـا   آن نيا جمع ب
 يبلكـه الزم و ضـرور   ،ريرا امكـان پـذ   يكه اسالم نه تنهـا جـامع نگـر    يدر حال. ناممكن است

ـ بـر پره  يمبن ياله يايفراوان اول يها سفارش .داند يم  1ت اعتـدال يـ ط و رعايز از افـراط و تفـر  ي
  .ت استين واقعيا يايگو

فرد، خود فرد  يعوامل درون( نقش هر سه سطح ، اسالم ين مدل با الهام از فرهنگ غنيدر ا 
ـ ها  ، آنيل رفتاريه و تحليت قرار داده و در تجزيرا مورد عنا) ط يو مح  يرهـا يعنـوان متغ ه را ب

  . رديگ يم ر گذار در نظريتأث
  . ستقابل اجرا) ان و جامعهفرد، سازم(همه سطوح  يبرا
   .ستيقائل ن يخاصب ي، ترت)ر عكسا بيك به باال ياز ( مراحل هفتگانه يط يبرا

                                                 
  .»نين االمريض بل امر بيال جبر و ال تفو«: ديفرما يم ينه مسائل كالميدر زم) ع( امام صادق . 1
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  .منعطف است يو مدل ت اجرا دارديقابلها  در همه زمان
  . غافل نشده است ياختصاص يها يژگياز و) يسه عامل اصل( يضمن برشمردن اصول كل

  .  ستين يخاص يبند گر، قائل به زمانيك مرحله به مرحله ديانتقال از  يبرا

  جهينت

روشـن شـد كـه    » خاص خود را دارد؟ يزشيه انگيا اسالم نظريآ«اول كه  پرسشدر پاسخ به 
باشد و قاعـدتاً بـر    يم خاص خود يو انسان شناس ينيب جهان يدارا ،ك مكتبيعنوان ه اسالم ب

 يتئـور  ،پـس . بهره مند اسـت  يخاص يو ارزش شناس ياز معرفت شناس ،ينيب ن جهانيا يمبنا
ـ   در مكتب اسال ،است يمعرفت شناس يكه نوع يزشيانگ ن يـ عنـوان د ه م وجـود دارد و اسـالم ب

ـ  توانـد  ينمـ  ،آمده اسـت  ياداره جامعه انسان يجامع و كامل كه برا كـه بـه   را  يا يتئـور ن يچن
ن رو پاسخ سؤال اول قطعاً مثبـت اسـت   ياز ا. باشد فاقد شود، يم مربوطها  اداره انسان يچگونگ
كـه برگرفتـه از    يزشـ يانگ يهـا  هيـ ظراز ن يكيبه عنوان » متداخل يها مدل حلقه«ن مقاله يو در ا

هر چند مـوارد اضـافه شـده بـه مـتن      . باشد، ارائه شده است يم )ع(يان امام عليمتق يكالم موال
در منـابع  تـر   شيب يباشد و قطعا با بررس يم بوده و قابل نقد و اصالح يث، برداشت شخصيحد

   .افتيتوان دست  يم يدتريجد يها افتهيبه ) ثيقرآن و حد( ياسالم
ا ي ييمحتوا يها ياسالم را در قالب تئور يزشيانگ يتوان تئور يم ايآ«كه ن بوديادوم  پرسش

  ؟كرد يدسته بند ينديفرا
 يكـرد يكـه بـا رو   ييعلمـا تر  شيب كهد يمشاهده گرد يشمندان اسالميدگاه انديد با مطالعه 
ـ نـد انگ يفرا«به .) ..و ينينا، مالصدرا و امام خميمثل ابن س(سته اند يبه موضوع نگر يفلسف » زشي

 يوطبقه بند يبه معرف يو عالمه جعفر يرازيمكارم ش هللات ايمثل آ ياند و دانشمندان توجه كرده
 يژه ايـ كـرد و ياز رو، قين تحقيث مورد استناد ما در ايحد يول. 1پرداخته اند » يزشيعوامل انگ«

 ؛كـرد  يدسـته بنـد   ينـد يفراا ي ييمحتوا يها يدر قالب تئورآن را توان  يبرخوردار است كه نم
ـ نـد انگ يپرداخته و نه در صـدد برآمـده كـه فرا    يزشيعوامل انگ ينه صرفاً به معرف يعني زش را ي

                                                 
كاهش حجم  يكه براه مقااله آمده بود يزش، در نگارش اوليدر خصوص انگ يشمندان اسالمينظرات اند -  1

  .ديمقاله، حذف گرد
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ـ  » ت و هدف انسانين«جا  نيبلكه در ا ؛م كنديترس ـ تأك يجـا ه محور قرار گرفته اسـت و ب د بـر  ي
انسـان   يتيشخصـ  يهـا  فيـ ط يرفتار انسان و معرفـ  يزش، به گونه شناسيانگ يا محتوايند يفرا

تاجرمسـلك و   يهـا  انسـان ( يتياز نظـر شخصـ  ها  انسان يتبارشناسث با ين حديا. پرداخته است
بـه  را  يديـ چـه جد يدر) سپاسگزار و عاشق يها برده مسلك و ترسو، انسان يها حسابگر، انسان

  . ديگشا يم زشين در نحوه نگرش به مسأله انگيمحقق يرو
ل قـرار  يـ ه و تحلياو محور تجز» تيشخص«و » تين« ،»نسانا«) ع(يعل ؛نيرالمؤمنيدر نگاه ام
ـ  خـود  يرونيو عوامل ب 1است» درون انسان« ،رديد مورد توجه قرار گيدارد و آنچه با و  خـود ه ب

  . بخشد يم ت خود به آن معناين انسان است كه با قصد و نيبلكه ابوده، اثر بخش ن ييبتنها
هـا   ير تئـور ياسـالم نسـبت بـه سـا     يزشـ يانگ يزه تئـور يوجه مم« :آمده بوددر سؤال سوم 

متـداخل بـه    يهـا  مدل حلقه يها يژگياز و  يبرخ ،گفته شد يدر سطور قبل چنان كه » ست؟يچ
  : بر گرفته از متن اسالم، عبارتند از يعنوان تئور

بـه    يحلقـو  يشنهاد الگوي، پيتوجه به اعمال و رفتار آشكار و يت انسان به جايند بر يتأك
ـ ، انسان، يرونيو ب يدرونمراتب، توجه همزمان به عوامل سلسله  يجا ـ   يمعرف عنـوان  ه انسـان ب

، فرد، سازمان و جامعـه هر سه سطح  يبراقابل اجرا بودن  ، آشوبناك يده با رفتاريچيپ يموجود
  ...از انعطاف ضمن داشتن اصول ثابت و يها، برخوردار در همه زمان هاو مكانت اجرا يقابل

ـ ز با اسـتفاده از احاد يچهارم ندر پاسخ به پرسش  و ) ع( ث منقـول از امـام جعفـر صـادق     ي
ن مـدل،   يـ ث مـورد اسـتناد در ارائـه ا   ين گرانقدر، جواز استفاده از حـد يرياز مفس يدگاه بعضيد

  .دياثبات گرد

  تر  شيبق يو تحق يبررس يبرا يينه هايزم

  . ن مدليا رد ايل يد، اصالح، تكمييدر تا يمستندات موجود  در منابع اسالم يبررسـ 
، ي، مكـان ي، اقتصـاد ياسـ يط سيشرا(ت و رفتار انسان يل در شخصيدخ يرهاييمتغ يبررسـ 

                                                 
كـه بقـراط و    يخـورد؛ مـثال در حـال    يز بـه چشـم مـ   يت نيانواع شخص ين نوع نگرش در بحث معرفيا -  1

و كرچمر بر اسـاس  ) يو بلغم ي، دموي، صفراويسوداو(ها  ت را بر اساس نوع مزاج انسانينوس انواع شخصيجال
ت يكنند؛ اسالم انواع شخصـ  يم ميتقس) نهاد، خود و فراخود( يروان يژگ يد بر اساس ويبدن و فرو يو الغر يچاق

م يتقس) متاثر از نفس اماره، لوامه و مطمئنه يها تيشخص( يعنيها  آن يرا بر اساس نوع نفس و عامل محركه درون
  .كند يم
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   .اتيات و رواياز نظر آ.. ) .و يزمان
 يم بنـد يبر اسـاس تقسـ  ها  افراد در سازمان يزان فراوانيم يبررس يبرا يشيمايپقات يتحقـ 

  .هفت گانه
تحـت  هـا   ده انسان در سـازمان يچيپ يها و عكس العملنه رفتارها يدر زم يدانيقات ميتحقـ 

  .ط مختلفيشرا
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