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  سخن پژوهشگاه

در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
های وحیـانی در کنـار  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه

های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع

سـو و  هـای جامعـه از یـک ه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد در جامع
ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  متقن عنوان بهاسالم 

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 .ای برخوردار است لوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مبانی و مسائل ع و بومی

بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

تجربه موفق این نهاد، زمینه . همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفتایشان و 
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
ها کتـاب و نشـریه علمـی  توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد
 

 سه



 

 
طـع مق  در مـدیریت و رفتـار سـازمانی  برای دانشجویان رشـته درسیمنبع  عنوان بهاین کتاب 

نیـز  مـدیریت و علـوم رفتـاریمنـدان بـه  فراهم آمده است که البته دیگر عالقه تحصیالت تکمیلی
 .مند شوند توانند از آن بهره می

هادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـن نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعه دانشگاهی یاری دهند
 و نیـز نـاظر دکتر عباس شـفیعیگرامی،  ۀهای نویسند داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

تشـکر و  طـرح محمدصادق شـجاعیدکتر حسن عابدی جعفری و ارزیاب محترم دکتر محترم 
  .کندقدردانی 
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  مقدمه 

کـه مطالعـه رفتـار آدمـی را در  ای اسـت میان رشتهای  شاخه ،، رفتار فردیینیات علوم دیدر ادب
تـوان در عـداد علـوم  یرا مـ اینکه، با علوم نقلی پیوستگی داشـته و آن؛ چه عهده دارد سازمان بر

توسعه ن و ییتب یبرا یشمندان علوم نقلی و اخالقیاند یرفتاری قرار داد و از دستاوردها−یاخالق
بررسـی  وتنظـیم  موضوعات مطالعاتی در چـارچوب رفتـار فـردیدر این مجموعه  آن بهره برد؛

 :دربردارنده موارد زیر استپژوهش  شود؛ سؤاالت می
  سطح تحلیل فردی چیست؟  حوزه رفتار سازمانی های اسالمی در رهیافت .١
 و نـدا کدام یفرعـ موضـوعات و شـده یبنـدطبقـه نیمضام ،یفرد رفتار یعلم چارچوب در. ٢
 ر،ییـتغ ،یاسـالم کردیرو با رفتار ازمطالعه یینها هدف ست؟یچ آنها از کی هر در یاسالم کردیرو

 یدیـتوح انسان شناخت پرتو در خواهدیم یاسالم پردازهینظر ای ریمد است؛ یآدم تیهدا و تحول
 است ینظر پژوهش کی قیتحق نیا .دهد سوق رشد و یتعال یسو به را او و کند جادیا رییتغ یو در
 نـوع از ل،یـتحل روش ثیـح از اسـت؛ یتشافکا هدف نظر از و یلیتحل−یفیتوص روش، نظر از هک

 یرهـایمتغ رندهیدربرگ یفرد رفتار یرهایمتغ. است) یاجتهاد وهیش بر ناظر( محتوا لیتحل قاتیتحق
 نگـرش و یفرد یریگمیتصم ،جاناتیه و عواطف زش،یانگ ادراک، شاکله، ارزش، همچون مستقل
 یرهـایمتغ .شـودیمـ یبررسـ وابسـته یرهـایمتغ بر آنها ریثأت ،یفرد تحول و رییتغ هدف با که است
  .است سازمان طیمح در نابهنجار و بهنجار یرفتارها یتمام رندهیدربرگ وابسته
 یرهـایمتغ و شود طرح یسازمان رفتار از یاسالم یالگوها هک است آن بر یسع پژوهش، نیا در
   یسـازمان رفتـار مختلـف مباحـث چـارچوب، نیـا در و نیـیتب ،یمفهـوم یالگـو بـه توجـه با آنها

 درونداد، یدارا که است یستمیس ،نجایا در یمفهوم مدل .شود یبررس و طرح) یفرد لیتحل سطح(
 هیـاول یهانگرش و یذات یاحساس چارچوب ها،ارزش ،یتیشخص اتیخصوص .است برونداد و ندیفرا
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 یریـگمیتصـم و عواطـف و احساسات زش،یانگ و ادراک .است یرفتار یفرد یهایورود جمله از
 عناصـر عنـوان بـه نابهنجـار و بهنجـار رفتـار و یشـغل یهـانگرش ،یندیفرا عناصر عنوان به یفرد

 یدرونـدادها بخـش سـه در را یفرد رفتار مباحث مدل، نیا طبق نگارنده .شوندیم یتلق یبرونداد
   .دکنیم ارائه و نیتدو یرفتار یفرد یبروندادها و یرفتار یفرد یندهایفرا ،یرفتار یفرد

 هـای شخصـیتی، فصل دوم با عنوان ویژگـی مفاهیم آمده است،فصل اول با عنوان کلیات و 
هـای اولیـه در بخـش  احساسـات و نگـرش ها، شاکله و رفتار فردی و فصل سوم با عنوان ارزش

) فرایندهای فردی رفتاری( در بخش دوم .است شدهتنظیم ) دروندادهای فردی رفتاری( نخست
 ،فصل پنجم با عنوان انگیزش و رفتار فـردی معرفت و رفتار فردی، چهارم با عنوان ادراک،فصل 

فـردی و  گیـری تصـمیمفصل هفتم با عنوان  ها و عواطف و خلق ،فصل ششم با عنوان هیجانات
هـای  فصل هشتم با عنوان نگرش ،)بروندادهای فردی رفتاری( رفتار تنظیم شده و در بخش سوم

   .است شدهو نابهنجار در سازمان تدوین  و رفتارهای بهنجار یشغل
هـایی بـا رویکـردی  هـای اسـالمی بررسـی و مـدل مباحث این مجموعه رهیافت تمامیدر 

هـای  دانشـجویان رشـتهتوانـد بـرای اسـاتید حـوزه و دانشـگاه و  اسالمی ارائه شده است که می
و بـه عنـوان منبـع  باشـدهای تحصیالت تکمیلـی مفیـد  دوره مختلف مدیریت و رفتار سازمانی

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که نگارنده در این مجموعـه  .درسی در نظر گرفته شود
انـد  از یاری و مساعدت همراهان زیادی برخوردار بوده است که برخی از آنان بدرود حیات گفته

است که یاد و خاطره ایشـان  از جمله فرهیختگان جناب آقای دکتر حسن میرزایی اهرنجانی
از برادران عزیز جناب آقای دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر محمدصـادق  .داریم را گرامی می

و بـا دقـت نظـر و ارائـه نظـرات  گرفتنـدعهـده  شجاعی که نظارت و ارزیابی این مجموعه را بـر
  .کنم اری میزسپاسگ م کردندا موشکافانه یاری

 و تیریمد منابع، توسعه و یفناور و یآموزش ،یپژوهش محترم یهامعاونت محترم، استیر از
 انتشـارات و یمـال−یادار و پـژوهش یهـابخـش کارشناسـان و رانیمـد گروه، محترم کارشناس
 انـدداشـته دخالـت پـژوهش امر لیتسه در ینحو به که یزانیعز همه و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

  .مینمایم مسئلت افزون روز قیتوف همراهان همه یبرا بزرگ خداوند از و سپاسگزارم مانهیصم
  .کنم ام تقدیم می در پایان، این اثر را به پدر، مادر، برادران و خانواده

   »نیالعالم رب هللا الحمد ان دعوانا وآخر«                                              
   یعیشف عباس                                                                       



 

  
  
  
  

  اول فصل
 

  مفاهیم و کلیات

  همقدم
شناسـی، اقتصـاد،  هـای روان ای از مدیریت است که با رشـته رشته ای میان شاخه رفتار سازمانی

پیوسـتگی دارد و از دسـتاوردهای ... شناسی، علوم سیاسی، علوم زیسـتی و شناسی، مردم جامعه
از این جهت کـه از  رو، رفتار سازمانی از این .)٣، ص٢٠٠۵رابینز، (کند  علمی آنها استفاده می

در ادبیـات علـوم ) ١٣٧٩رضـائیان، (رشته اسـت  دانشی میان برد، های علوم دیگر بهره می شاخه
ای است؛ چـه اینکـه، بـا علـوم نقلـی پیوسـتگی دارد و آن را  رشته  دینی، این شاخه از علم، میان

رفتـاری قـرار داد و از دسـتاوردهای اندیشـمندان علـوم نقلـی و −توان در عداد علوم اخالقی می
  . برداخالقی برای تبیین و توسعه آن بهره 

 دارد قـرار سازمانی و گروهی فردی، یلدر سه سطح تحل یشناس گونه منظر از سازمانی رفتار
شـود و  مـی یـدهد یشناسـ در شـاخه روان یاشتراک و همگون یشترینب یفرد یلتحل سطح در که

شـده  یـاداز قاعـده  یفتوصـ یـنا بـا پردازد، می یاسالم یها یافتمجموعه حاضر اگرچه به ره
الزم است به چند سؤال پاسخ داده شـود،  یزقبل از هر چ ینجاصورت، در ا هر در. یستمستثنا ن
 چـه بـه آن در فـردی رفتـار و ؟آن کـدام اسـت یـتو ماه یسـت؟چ یرفتـار سـازمان ینکهابتدا ا

 و ضـرورت چـه ینکهکند؟ و سوم ا می تعقیب را اهدافی یا هدف چه اساساً  اینکه دوم معناست؟
 یسـت؟در آن چ یشناسـ روش یـتوجود دارد؟ و در نها اسالمی نگرش با آن طرح برای اهمیتی

 یبررسـ یدر چارچوب رفتـار فـرد یها، در ادامه موضوعات مطالعات پرسش این به پاسخ از بعد
 سـؤال بـه پاسخ ی،در مباحث رفتار فرد یو اسالم یعلم یها رهیافت یانرو، با ب ینشود؛ از ا یم
  : است یرسؤاالت دربردارنده موارد ز ینشود که ا یداده م یقسؤاالت تحق یا
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  چیست؟ فردی یلسطح تحل یدر حوزه رفتار سازمان یاسالم یها یافتره .١
کدامنـد و  یشده و موضوعات فرعـ یبند طبقه ینمضام ی،رفتار فرد یدر چارچوب علم. ٢
  چیست؟ آنها از یک هر در اسالمی یکردرو

  
 یسازمان رفتار فیتعر 

سازمان که ها و درک رفتار در یتئور یم،هاست در مورد مفاهاز دانش یامجموعه یرفتار سازمان
   1دیگـران،و  شـرمرهورن(آمـده اسـت  یـدپد یعلمـ یقـاتسلسـله تحق یک یجبا استفاده از نتا

  ).٨، ص١٩٩٧
است کـه هـدف آن  یارشتهیاندانش م یک یشود که رفتار سازمان یاستفاده م یفتعر یناز ا

در مـورد  یکـاربرد یاعنـوان رشـتهرفتـار بـه یـفرو، تعریـندرک رفتار در سـازمان اسـت؛ از ا
 یواسـتورمن(موضوع دارد  یندر سازمان اشاره به ا یفرد یا یعمل افراد به صورت گروه یچگونگ

بـه  یسـندگانمورد توجه واقع شـده و نو یزن یگرد یهاموضوع در نوشته ینا). ٢٠٠٢ 2،یویسو د
کـه  یدانند که در آن آثاریم یو پژوهش یعلم یارا رشته یرفتار سازمان یبرخ. اندآن اشاره کرده

رو، رفتـار یـنشـود؛ از ایمـ یفرد، گروه و سازمان بـر رفتـار فـرد در درون سـازمان دارد، بررسـ
هـا است که افراد در داخل سازمان ییهاها و نگرشیتاز فعال یستماتیکمطالعه س یک یسازمان
به منظـور  یسازمان عملکرد یبر اثر رفتار بر رو یزن یبرخ .)٢ص، ٢٠٠۵ ،ینزراب(دهند یارائه م
با توجه به مطالب بـاال، ) ٢٣، ص١٣٩٠ ین،متیزارع(کنند یم یدتأک یسازمان یوربهره یشافزا
 یسـتماتیکاست که دربردارنده مطالعه س یارشته یانم یاشاخه یتوان گفت که رفتار سازمانیم
و کنتـرل  یتهـدا ینـی،بیشفرد، گروه و ساختار بر رفتار کارکنان بوده و منظور از آن درک، پ یرتأث

  . رفتار افراد است
کـه  یـمایرفتـهحـوزه پذ یـندر ا یعـیطـور طببه یریم،را بپذ یاز رفتار سازمان یفتعر یناگر ا

آنهـا را  یرمستقل در نظر گرفته و تـأث یرهایعنوان متغمرتبط با فرد، گروه و ساختار را به رهاییمتغ
  .کنیم بررسی کارکنان رفتار با مرتبط متغیرهای بر

  

                                                               
1. Shermerhorn & others   2. New strom & Davis  
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   یاهداف مطالعه رفتار سازمان
بودن رفتـار در  یتصادفشود که می استفاده یافتهروش نظام یکرفتار، از  یستماتیکدر مطالعه س

با اعتقـاد . مشخص است یبه هدف یلن یدار و در راستارفتار هر فرد جهت یعنیمعناست؛ یآن ب
کـه چـرا هـر فـرد  یـدآ یشپرسـش پـ یـندر سازمان، ممکن است ا یبه هدفمند بودن رفتار آدم

 یهـاعمـلالعکـس یکسـان یهـایتدر موقع یانکند و اساسًا چرا آدم یخاص رفتار م یا گونه به
است و  یآن موضوع رفتار سازمان یرها و نظاپرسش یندهند؟ پاسخ به ایاز خود بروز م یمتفاوت

رفتار کارکنـان و  ینیبپیش و تفسیر تبیین، سازمان در افراد رفتار یافتهاصوًال هدف از مطالعه نظام
 یـلبـه دل یرفتـار آدمـ ینـیب یشپـ یمهـم اسـت؛ ولـ یارموضوع بس یناگرچه ا. آن است ییچرا
  .انسان مشکل خواهد بود یچیدگیپ
و  یشـهدر اند یدمـداریکه در آن توح یدیتوح یشناسبه انسان یتموضوع و با عنا ینبا توجه به ا 

 یکـرداز مطالعه رفتـار بـا رو ییبهتر باشد که گفته شود هدف نها یدشا یرد،گیقرار م یاررفتار مع
تـوان در سـطوح  یاسـت کـه مـ یموضـوع یـناسـت و ا یآدمـ یتتحول و هدا ییر،تغ ی،اسالم
کید آن بر نیز کار محیط و یسازمان  یمـوارد یرنـدهتوانـد دربرگمی خردتر اهداف اگرچه، کرد؛ تأ

پـرداز یـهنظر یـا یرمد ین،باشد؛ با وجود ا یورسخن، بهره یکو در  یو اثربخش ییهمچون کارا
 یتعال یکند و او را به سو یجادا ییرتغ یدر و یدیخواهد در پرتو شناخت انسان توحیم یاسالم

 یهـاارائـه خـدمت) خـدا یـامبرانپ( یو رهبران اله یرانکه هدف مدو رشد سوق دهد؛ همچنان
 .)۶ص، ١٨ج، ١٣٧٨ ،ینـیامـام خم(بـوده اسـت  یتعـال یربه انسان در مسـ یو ارشاد یمعنو
و ) ٢۵٧بقـره، (اخراج بشر از ظلمات به نور  یرندهدربرگ یو تحول رفتار یتاست که هدا یهیبد

 یفتوصـ یـنبـا ا). ٧همان، ص(است  یو اجتماع یمدار و اقامه عدل فردنظام عدالت یطراح
کننـد و عـدالت  یطراحـ یعـدالت رفتـار یبر مبنا یستمیدر سازمان خود نظام و س یراناگر مد
 یهیانـد؛ بـددر حوزه رفتار توجه کـرده یرا مدنظر قرار دهند، به اهداف سازمان یو سازمان یفرد

  .شود یتوجه م یزن یسازمان یورو بهره ییبه کارا یمدار سازماناست که در نظام عدالت
  
  یاسالم کردیبا رو یسازمان رفتار ضرورت و تیاهم

 ینـیبیشو پـ یرتفسـ یـین،تب یدر جستجو یدر مطالعه رفتار سازمان یرانمد دانید یکه مهمچنان
و کنتـرل  یتتا بتوانند کارکنـان را هـدا کنند یم یبرفتار آنان را تعق ییرفتار کارکنان هستند و چرا

 یهـر انسـان یطـور فطـربه ینکه،دهند؛ چه ا ییرکنند و رفتار آنان را در جهت اهداف سازمان تغ
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 یهیبـد 1.)١٣٩٠ ،یـومنن(کنـد  ینـیبیشدرک و پ کند یم یرا که در آن زندگ یدارد جهان یلتما
پور، یقل(دارند  یاست و همه مردان و زنان نقش سازمان یجهان سازمان یاست که جهان امروز

 یهـارفتار انسان در سازمان از جمله ضـرورت ینیبیشدرک و پ یر،تصو ینبا ا .)١٩، ص١٣٨۶
 چرایـی تواننـد می چگونه مسلمان مدیران که شودیسؤال مطرح م یناکنون ا .مطالعه رفتار است

 بـا مسـلمان انسان رفتار نحوه آدمی، رفتار پیچیدگی به توجه با آیا دریابند؟ را خود کارکنان رفتار
متفـاوت  یراسـالمیغ یهـافرهنـگ در افراد دیگر با وی ارزشی نظام و اعتقادی اصول به عنایت

در  یبـوم یریتجوامع لـزوم مـد یموضوع که تعدد و تفاوت فرهنگ ینبه ا یتخواهد بود؟ با عنا
و  یاداره خود به فرهنگ بوم یبرا یدخاص با یهر کشور با نظام اعتقاد طلبد، یرا م ینیهر سرزم
متناسـب بـا  یو رفتار سازمان یریتمد یهایهنظر یتوجه کند و در جستجو یشخو ینظام ارزش

  .ها مورد دقت قرار دهدیهرا در کاربرد نظر یفرهنگ یهاخود باشد و مؤلفه یارزش یباورها
 یاسالم یهاها، باورها و نگرشموضوع و با توجه به نظام ارزش ینبه ا یتمسلمان با عنا یرانمد 

افراد مسـلمان  یرفتار یهایچیدگیپ یدبا ی،اسالم یهافرضیشبر پ یرفتار یهنجارها یو ابتنا
 یو ارزشـ یرفتار آنـان بـه ابعـاد معنـو ینیبیشدرک و پ یرامجموعه را مدنظر قرار دهند و ب یرز

رو، مطالعـه یـنکننـد؛ از ا یـژهاست، توجـه و یاسالم یهایشهآنها که متأثر از اند یساختار ذهن
به  ینید یچهاست تا از در یرناپذاجتناب یمجموعه، ضرورت یررفتار افراد مسلمان ز یستماتیکس

اسـت و از  یبا فرهنگ غربـ یختهموجود که آم یهایهشود و نظر یستهنگر یموضوع رفتار سازمان
شـود و  یاسـت نقـد و بررسـ یافتـهالهام گرفته و در آن بستر تکـون  یراسالمیآبشخور فرهنگ غ

حـوزه رفتـار  یشـین،بـا مالحظـه مطالـب پ. ارائه گردد ینید یهایهنظر یمتناسب با فرهنگ اسالم
 یمعرفت یهافرضیشانسان با پ یو سازمان یگروه ی،رفتار فرد ی،اسالم یهادر سازمان یسازمان
رو،  یـنجوامع متفاوت اسـت؛ از ا یگربا د یاست و بالطبع موضوع رفتار در جوامع اسالم یاسالم

  ).٣، ص١٣٨۶ یگران،و د یاهرنجان یرزاییم: ک.ر(مسلمان متفاوت خواهد بود  یراننوع رفتار مد
رفتار افراد  ینیبیشو پ یرمسلمان اگر درصدد تفس یرانگفت که مد توان یم یبندجمع یکدر 

و رفتار آنـان را کنتـرل  یتهدا یاهداف سازمان یرخود باشند تا بتوانند آنان را در مس یرمجموعهز
 یدسـتاوردها یازمنـدآنان باشـند، ن یورو بهره یاثربخش یی،اگر درصدد باال بردن کارا یاکنند و 
 یضـرورت یررفتـار کارکنـان مسـلمان خواهنـد بـود کـه نـاگز یستماتیکمطالعه س ینیو د یعلم

                                                               
1. system of vacues, belive & Atitude 
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پژوهشـگران و  یو بـالطبع در عرصـه پـژوهش بـرا یرانمـد یدر عرصه رفتار بـرا یرناپذاجتناب
  .خواهد بود یاسالم یسندگاننو
  

  قینوع و روش تحق
 هـدف نظـر از و یلـیتحل−یفیتوصـ روش، نظـر از کـه اسـت ینظـر پـژوهش کی قیتحق نیا

 بـر نـاظر( محتـوا لیـتحل قاتیتحق نوع از پژوهش، نیا ل،یتحل روش ثیح از است؛ یاکتشاف
  .است) یاجتهاد وهیش
  

  )پژوهش ندیفرا(روش انجام پژوهش 
 طور بـه رو،نیـا از اسـت؛ مضـمون لیـتحل نوع از ق،یتحق نیا در لیتحل روش نکهیا به توجه با

  :شود یم یط ریز مراحل یمنطق
  سازمان؛ در یفرد رفتار موضوع در قیتحق اتیادب و ینظر یمبان مطالعه و یبررس. ١
  ؛یبردارشیف قیطر از ینید متون در یاسالم کردیرو با یفرد رفتار مطالعه و یبررس. ٢
 در یسـازمان رفتـار یاصـل موضـوعات بـا مـرتبط یهاگزاره یبندطبقه و یآورجمع. ٣
  ؛)سنت و کتاب( یاسالم منابع از یفرد سطح
 روش از یریـگبهـره بـا ،یبنـدطبقـه از بعـد مـرتبط یهـاگـزاره لیتحل و یبندجمع. ۴
  ق؛یتحق یفرع موضوعات با مرتبط نیمضام و میمفاه یبندطبقه و نییتع و یاجتهاد
 موضـوعات بـا مـرتبط نیمضـام از کی هر با مرتبط یاسالم یهاگزاره یینها لیتحل. ۵
  ؛یموضوع یبنددسته از پس یفرع

 در مـرتبط نیمضـام دییـتأ و استخراج جهت ینید مفسران و نظرانصاحب به ارجاع. ۶
  ؛ینید یهاگزاره لیتحل
  . قیتحق یهاداده لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا براساس پژوهش سؤاالت به پاسخ. ٧

 تحقیـق نظـر مـورد مضـامین و مفاهیم انتخاب ،یاز آنجا که الزمه استفاده از روش اجتهاد
 تحقیـق ادبیـات و نظـری مبانی تحقیق، موضوع براساس مفاهیم انتخاب پژوهش این در است،
 یبنـد طبقـه و بـوده موضوعی مضامین صورت به مضامین نوع نظر از که گرفت خواهد صورت

هـا داده یـلتحل یبـرا ینمضـام یجادا یفیطورکه در پژوهش کهمان گیرد، یبراساس آن انجام م
  ).۴٨۴ص، ١٣٩٠ ،یومنن( رسد یبه نظر م یضرور
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  اطالعات یگردآور روش و ابزار 
 یعنــی؛ شــود یاســتفاده م یاطالعــات از روش کتابخانــه ا یپــژوهش، جهــت گــردآور یــندر ا
 یرمسـتقیمو غ یمبـا مراجعـه مسـتق) و سنت یکتاب اله( یاطالعات از منابع اسالم یآور جمع

 یبـرداریشابـزار فـ ینبهتـر یادر مطالعات کتابخانه. شودیها استخراج مداده و گیردیانجام م
از  یبـرداریشاطالعـات، فـ یابـزار گـردآور یق،تحق یندر ا). ١٣٧۶و همکاران،  سرمد(است 

مـورد  یهاداده یو گردآور ییبه منظور شناسا. است) کتاب و سنت( یاسالم یهاکتب و نوشته
 یـزن» از خبرگـان یروش نظرخـواه«از  یدر سـطح فـرد یرفتـار سـازمان یینتب یبرا یقتحق یازن

مختلـف  یها و نقطه نظرات ذهنیدگاهمتخصصان، گرچه د یقضاوت جمع ینا .شود یاستفاده م
آن،  یامـدپ یـت،اسـت و در نها یو شخصـ یفـرد یانـاتقابل اعتمـادتر از ب یآورد؛ ولیفراهم م

  ).١٣٨٣ ،یساروخان(است  یشترو دقت هرچه ب ینیتع
  

  ی، جامعه و نمونه آمار قیقلمرو تحق
 یتبا عنا یحتوض ینبا ا. گیرد یقرار م یرفتار سازمان یریتدر حوزه مد یاساسًا موضوع رفتار فرد

 یـکاسـت؛ لـذا از  یاسالم یکرددر سازمان با رو یبه رفتار فرد یدرآمد یق،هدف تحق ینکهبه ا
 یخادوار مختلـف تـار ی،از نظـر قلمـرو زمـان. قـرار دار یبعد در حوزه قلمرو مطالعات اسـالم

 یـاتآ یتمام یجامعه آمار. گیرد یرا دربرم یائمه هد یختا تار اسالم پیامبراز زمان  یاسالم
در  یمرتبط با موضوع رفتار فـرد یهاگزاره ینمونه آمار. باشد یم) یحصح یاتروا(قرآن و سنت 

  .است یسازمان است که به صورت قضاوت
  
   اطالعات لیتحل و هیتجز  وهیش
اسـت؛  یمتـون اسـالم یـلاست کـه روش تحل یمنطق−یلیها با روش تحلداده یلو تحل یهتجز
 یادآوری. شود یاستفاده م یحاصل از کتاب و سنت، از روش اجتهاد یهاداده یلتحل یبرا یرا،ز
توسـط پژوهشـگر صـورت گرفتـه؛  یمبه صورت مسـتق یگاه یاجتهاد یلکه روش تحل شود یم

 هـاگزاره داللی مفهوم و اسناد وثاقت رعایت با روایات یا آیات از مستقیم طور به پژوهشگر یعنی
 ییـدتأ یبـرا یـزن یو زمـان کنـد یم یـلمبادرت بـه تحل یو قواعد فقه یاز ادله اجتهاد یادو اصط
 کندیمراجعه م ینیبه فهم و برداشت متخصصان و مفسران د یخود از منابع اسالم یها برداشت

  .گیرد می کمک آنان از و



 9  مفاهيم و كليات  

   و مراحل آن یاجتهاد یشناسروش
همـراه  یتـوان کـه بـا مشـقت و سـخت یتنها یریکارگبه یجهد به معنا یشهاجتهاد در لغت از ر

، ١ق، ج١۴١٠، فـارسابـن؛ ٣٨۶ص، ١جق، ١۴١۴ ،الفراهیـدی ،یلالخل: ک.ر( باشد یاست م
و تـالش  یسع یتکار گرفتن غابه یا» استفراغ الوسع« یو در اصطالح مشهور به معنا) ۴٨۶ص
 یـفدر تعر حلـی محقـق). ٨ص، ١ج، ١۴٠٩ ،ییخو(است  یظن به حکم شرع یلتحص یبرا

بـذل جهـد و تـالش در کشـف  یبه معنـا یهاناجتهاد در عرف و اصطالح فق«: گوید یاجتهاد م
در  حلـی عالمـه). ١٨٠ص، ١۴٠٣ ،یمحقـق حلـ(» از ادّله و منابع شـرع اسـت یاحکام شرع

 یلتحصـ یبـرا یـهاجتهاد عبارت است از استفراغ ُوسع و تالش فق«: اجتهاد آورده است یفتعر
  ).٢٨٣ص، ١۴٢١ ،یعالمه حل(» از ادّله معتبر یظّن به حکم شرع
 یبـر حکـم شـرع) معـذر یـامنجز (بالفعل حجت  یلتحص یاجتهاد را به معنا ییمرحوم خو

االجتهـاد  یعـرفان  یحالصـح«: فرمایـد یم یـزن یگرد یدر جا .)١٠ص، ١۴٠٩ ،ییخو( داند یم
عنـد عـدم الوصـول  یفـهالوظ یـینأو تع یةاالحکام الشـرع یالحجة عل یلتحص یباستفراغ الوسع ف

همه توان در جهت به دست آوردن حجـت بـر  یریکارگبه: است یندرست اجتهاد ا یفتعر. »یهاإل
). ۴٣٧ص، ٣ج ،١۴٠٩ ،ییخـو(نداشتن به آن  یدر صورت دسترس یفهوظ یینتع یا یاحکام شرع

 بر معذر یا منجز دلیل یا حجت به دستیابی مسیر در مجدانه تالشی اجتهاد تعاریف، این به توجه با
 یشناسـروش لکـن اسـت، شـرعی حکـم اسـتنباط بـه نـاظر اجتهـاد اگرچـه است؛ شرعی حکم
  .کار گرفته شود به یعلم یهادر شاخه یاسالم یهاو استخراج آموزه یاددر اصط تواند یم یاجتهاد

که نخبگان کوشش  یایوهعبارت است از ش یاجتهاد یمتدولوژ یدی،نکته کل ینبا توجه به ا
مـورد  ینـید یها اکتشاف و استخراج آموزه یخود را براساس منابع معتبر، با ابزار الزم برا یعلم

 برخـوردار) یتو معـذر یـتصـرفًا منجز یا یتحج(که از اعتبار یا گونهبه دهند یاستفاده قرار م
 یـندر حـوزه د یاجتهـاد یهـاروش همـه شامل تعریف این). ١٣٨٩ ،یو حسن پوریعل( باشد

اکتشاف و استخراج  یکه مجتهد برا یعلم یاشیوه نیاز، برحسب توان می این، وجود با. شود یم
 ی،شناسـ روان ی،و علوم رفتار یریتمانند مد یحوزه خاص از علوم انسان یکدر  ینید یها آموزه
 یریتی،مثال آن را اجتهـاد مـد یو برا یدنام یطهرا اجتهاد خاص آن ح... اقتصاد و ی،شناس جامعه

 یاستنباط یوهرا ش یاجتهاد یمتدولوژ توان یرو، مینا ازنام گذاشت؛  یرهو غ یشناخت اجتهاد روان
 یـناست کـه ا یهیبد. کرد یفخاص تعر یدر حوزه علم ینید با استفاده از منابع ینخبگان علم

  :باشد که عبارتند از داشته مراحلی تواندیگوناگون م یردر تعاب یاستنباط یوهش
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  موضوع حکم؛ یحو تنق یقدق یصتشخ. ١
  نقل اقوال دانشمندان و مستندات آنها؛. ٢
  ها؛ یشهصاحبان اند یرشو برهان مورد پذ یلاقوال مذکور با دل ییدتأ یارد . ٣
  معتبر درباره موضوع مورد بحث؛  یاتو روا یاتذکر آ. ۴
  در  یـاتو روا یـاتمـؤدا و مفـاد آ یبررسـ یـزمربوطـه و ن یـاتسلسله اسـناد روا یبررس. ۵

  داللت بر حکم؛
  از کتاب و سنت؛ یاادله یا یلعقال در موارد فقدان دل یرهاستناد به بنا و س. ۶
   ی؛نقل یلدر موارد فقدان دل یبا مستندات نقل یرمخالفغ یاستدالل به احکام عقل. ٧
   ی؛در موارد فقدان ادله اجتهاد یتمسک به ادله فقاهت. ٨
و قواعـد  یفقاهت ی،در حوزه خاص از ادله اجتهاد یاسالم یهااستخراج و استنباط آموزه. ٩
  ). ١٣٨٩ ،یو حسن پوریعل: ک.ر( یفقه

 شـود؛ یبه اجرا گذاشـته نم یشناسروش ینمرتبط با ا یهاپژوهش همه در فرایند این اگرچه
 یـنرو، در ایـناسـت؛ از ا یها ضـرورگام یناز ا یبه هدف پژوهش، وجود برخ یلن یبرا ی،ول

مشخص  یبا کمک گرفتن از فهم عرف یاز موضوعات فرع یکهر  یپژوهش، ابتدا گستره مفهوم
و به منـابع  یمرتبط بررس یهایهسپس نظر شود، یم یحو تنق یصموضوع تشخ یقو به صورت دق

و سـنت و احکـام  یاتمرتبط با آ یو با توجه به اسناد و مؤداها شود یبا طرح سؤال عرضه م ینید
 یهـاآمـوزه یـقطر ینو بـد شـود یها انجام شده و پاسخ سـؤاالت داده میبررس ی،و فقه یعقل

  .گردد یاستخراج م یرفتار یهادر حوزه یاسالم
  
  یفرد رفتار یرهایمتغ
 زش،یـانگ ادراک، شـاکله، ارزش، همچـون مسـتقل یرهایمتغ رندهیدربرگ یفرد رفتار یرهایمتغ

 ریتـأث ،یفـرد تحـول و رییتغ هدف با که است نگرش و یفرد یریگمیتصم ،جاناتیه و عواطف
 و بهنجـار یرفتارها یتمام رندهیدربرگ وابسته یرهایمتغ. شود یم یبررس وابسته یرهایمتغ بر آنها

 سـطح در یاسـالم یکـردیرو بـا یسـازمان رفتـار رو،نیـا از است؛ سازمان طیمح در نابهنجار
 که است یفرد تحول و رییتغ یعنی یینها هدف بر ابتنا با شده ادی عوامل رندهیدربرگ یفرد لیتحل
  : است درآمده شینما به ریز نمودار در
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شـود، تغییـر و تحـول فـردی، محـور اصـلی در بررسـی متغیرهـای  که مشاهده میهمچنان

مختلف پژوهش است؛ چه اینکه، رفتار تابعی از مسـائل فـردی، گروهـی یـا سـازمانی اسـت و 
مدیران و رهبران سازمانی از طریق فـرد، گـروه یـا سـازمان، . هدف اصلی، تغییر رفتار فرد است

برای مثال رهبری یا مدیریت در یک سازمان یا به صـورت فـردی بـه . هندد رفتار فرد را تغییر می
کند و یا از طریق ایجاد ساختار  های مختلف تغییر ایجاد میدنبال تغییر است و یا از طریق گروه

رو، هـدف نهـایی تغییـر کند؛ از ایـن تغییر ایجاد و محیط را عوض می) جو و فرهنگ(و سازمان 
باشد و مباحث رفتار فـردی ه سطح تحلیل، فرد است، اصالت با فرد میاست؛ ولی به دلیل اینک

  .شوند با ابتنا به این هدف بررسی می
  

  مدل اصلی در پژوهش 
با رویکرد اسالمی است و موضوع کلی آن مربـوط بـه  عنوان پژوهش، درآمدی بر رفتار سازمانی

 خاطرنشـان. شـود یم یدر آن بررسـ یاسـالم یهـایدگاهاست که د یفرد یلحوزه رفتار سطح تحل
ون  یویـدد یالگـو«همچـون  یمتعـدد یاز الگوهـا تـوان یم یگردد که در طرح مباحث رفتار می
و » و بـارون گرینبـرگ«، »پـائول سـوینی«، »و دیویس نیواستورم«، »و گریفین مورهد« ،»یتفل
ها و با توجـه بـه با وجود این، پس از بررسی مدل. بهره گرفت... و» مصباح یزدی هللا مدل آیت«

کید میاینکه در بیشتر آنها بر سطوح سه شود، الگـوی کلـی مفهـومی در پـژوهش  گانه تحلیل تأ
بنابراین، با توجه به خأل تئوریـک دینـی در . است» استیفن رابینز«حاضر مبتنی بر الگوی علمی 

در سطح تحلیل فردی و فقدان الگوی قابل استناد، الگوی یاد شـده پـس از  زمینه رفتار سازمانی
  .گیرد سازی آن، اساس این تحقیق قرار میبهینه های مورد نظر وبررسی

طـرح شـوند و  یاز رفتـار سـازمان یاسالم یاست که الگوها ینبر ا یحاضر، سع در پژوهش 
 سازمانی چارچوب، مباحث مختلف رفتار ینو در ا یینتب ی،مفهوم یآنها با توجه به الگو یرهایمتغ

 گیری فردی تصمیمعواطف و احساسات انگیزش شاکلهارزش، ادراک و نگرش

)سطح تحلیل فردی(رفتار سازمانی 

تغییر و تحول فردی
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با این رویکرد، مسائل مختلف رفتار در سطح تحلیل فردی به منـابع دینـی . طرح و بررسی شود
متـون اسـالمی  از هـاییشود و برای آنها به صورت تأسیسی یا امضایی پاسخ یا پاسخعرضه می
  .گردد اصطیاد می

حـوزه رفتـار شود که اگرچه این بررسی در رفتار سطح تحلیل فردی است؛ اّمـا،  یادآوری می
هـا، با حوزه تئوری سازمان متفاوت است؛ چه اینکه، بر رفتار بهنجار یا نابهنجـار درون سـازمان

افراد، کارکنان و متغیرهای نگرشی متمرکز است، در حالی که تئوری سازمان، دیدگاهی  عملکرد
سـازمان و واحـدهای فرعـی آن واحد تجزیه و تحلیل آن، . کالن نسبت به مسائل سازمانی دارد

های آنان توجه دارد، بلکه بیشتر با توانایی کل سازمان کارکنان و نگرش است و نه تنها به عملکرد
  ).٢٠١۵، و جاج رابینز(سر و کار دارد 
و در آن ساختار مطـرح اسـت و  باشد یم یشکل یلو تحل یهسازمان تجز یدر تئور ین،افزون بر ا

توجه و در صورت لزوم به  یدر رفتار به فرد و رفتار و یدر صورت لزوم به گروه و فرد پرداخته شده، ول
 عنایـت اب و پژوهش این در انتخابی کلی مدل براساس دیگر، سوی از. شود یگروه و سازمان توجه م

پرداختـه و  یو سـازمان یگروهـ ی،فـرد یـلرفتار در آن، که به سـه سـطح تحل یلتحل یبندسطح به
 یـناز ا یزرا در هر سطح مشخص کرده است، پژوهش حاضر ن یموضوعات و مسائل مختلف رفتار

مـدنظر قـرار  یفـرد یـلبهره برده و موضوعات و مسائل مرتبط با رفتـار را در سـطح تحل یبندیمتقس
 یـکدر هـر  یمستخرج از منابع اسالم یاسالم یهامدل یاکه مدل  یستبدان معنا ن ینالبته ا دهد؛ یم

 یطابق النعل بالنعـل براسـاس مفروضـات مـدل مفهـوم یاسالم یکرداز موضوعات و مسائل با رو
 یهـامـدل یـامدل  یسی،و تأس ییاستفاده از روش امضا یروش یکردمزبور باشد، بلکه با توجه به رو

ممکـن اسـت  یفـرد یـلدر موضوعات مختلـف رفتـار در سـطح تحل ییشده نها یاداصط یاسالم
  .یدکش یربه تصو یستمیس یکردرو یکدر  توان یمتفاوت باشد؛ در هر صورت مدل مزبور را م

شاید این پرسش مطرح شود که سیستم چیست؟ و رویکرد سیستمی در رفتار فردی بـه چـه  
اجزای به هم وابسته اسـت کـه بـه علـت وابسـتگی حـاکم بـر  ای ازمعناست؟ سیستم مجموعه

در تعریفی دیگر، سیسـتم ). ٧، ص١٣٧۶، زاهدی(اند اجزای خود کلیت جدیدی را پدید آورده
ایـن تعریـف از جملـه . کننـد ای از اجزاست که برای مقاصد کـل بـا یکـدیگر کـار میمجموعه

شناسی پدید آمد و در زیست ١٩۴٠است که در دهه  GST(1(ها مومی سیستمتعاریف تئوری ع
                                                               
1. General System Theory 
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نگر، یعنی حل تنها یک مسـئله در یـک بنابر این تعریف، رویکرد جزء. ثابت ماند ١٩٧٠تا دهه 
ایـن رویکـرد، رویکـردی تحلیلـی اسـت کـه . زمان و سپس سراغ حل مسئله دیگر رفتن اسـت

  ).١٣٨٣، هینز(و پویای دنیای امروز به موفقیت برساند  های زندهتواند ما را در سیستم نمی
سازمان با ساختار درونی  هدف از اتخاذ رویکرد سیستمی، بهبود درک ما از ارتباط عملکرد 

بـه . استفاده شـودهای مؤثر اهرمی و محیط پیرامونی است، تا از این درک برای طراحی سیاست
کار یقین روش سیستمی انقالبی در شیوه اندیشیدن ایجاد کرده است؛ اما باید دانست که موارد به

تـر و گـرفتن تصـمیمات درسـت گیـریبستن آن کدامند؟ اندیشه سیستمی، روشی برای تصمیم
کروسـکوپی نامیـده شـود، اندیشـه شـیوه می» تحلیلی«اگر اندیشه . سازد تر را فراهم میمناسب

بایـد توجـه داشـت کـه روش تحلیلـی و . ، روش ماکروسکوپیک یا کالن نگر است»سیستمی«
اگـر در روش تحلیلـی . روش سیستمی متضاد با یکدیگر نیستند؛ بلکه مکمل همـدیگر هسـتند
سیسـتم اسـت؛ کلـی  هدف روشن کردن جزئیات است، در روش سیستمی هدف درک عملکرد

 :شوند های زیر تشکیل میها عمومًا از قسمتدهد سیستم که که نمودار زیر نشان میطورهمان
  
  
  
  
  

در سیستم رفتار فردی، دروندادها، فرایندها و بروندادها وجود دارند که در مدل زیـر عناصـر 
  : سیستمی مباحث رفتار فردی نمایش داده شده است

  
 
  
  
  
  
  

)بروندادها(ها  خروجی
Output

  فرایند
Process

)دروندادها(ها  ورودی
Input

Feedback

  دروندادهای فردی رفتاری
ها و خصوصیات شخصیتی ویژگی

  ها شاکله ارزش
  احساسات ذاتی

 های اولیه نگرش

  فرایندهای فردی رفتاری
  ادراک
  انگیزش

  احساسات، عواطف و خلق
 گیری فردی تصمیم

  
  بروندادهای فردی رفتاری

  های شغلی نگرش
رفتارهای بهنجار و نابهنجار فردی

Feedback بازخورد
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مشـتمل بـر  بنـدی ارائـه شـده در ایـن مـدل، درونـدادهای فـردی رفتـاریبا توجه به تقسیم
هایی است که کارکنان قبل از ورود به سازمان دارند کـه ایـن خصوصـیات، رفتـار آنـان را  ویژگی

و بیوگرافیـک افـراد ماننـد سـن، جـنس،  1های فردی دموگرافیکدهد ویژگی تحت تأثیر قرار می
هــا، چــارچوب احساســی ذاتــی و وضــعیت تأهــل، مــذهب، خصوصــیات شخصــیتی، ارزش

در مدل سیستمی رفتار فـردی، ادراک . های فردی رفتاری استاز جمله ورودیهای اولیه  نگرش
هـای عنـوان عناصـر فراینـدی، نگـرشفردی به گیریو انگیزش، احساسات و عواطف و تصمیم

در این پژوهش طبـق . شوند بروندادی تلقی میعنوان عناصر و رفتار بهنجار و نابهنجار به یشغل
، فرایندهای فردی رفتـاری این مدل، مباحث رفتار فردی در سه بخش دروندادهای فردی رفتاری

 . شودتدوین و ارائه می و بروندادهای فردی رفتاری

                                                               
1. Demographic characteristics 



 

  
 
 
  
  
  
 

  
 

      بخش اول 
    

 دروندادهای سیستم فردی رفتاری

  
  هاارزش شاکله ،یتیشخص اتیها و خصوصیژگیو

  هیاول یهاو نگرش یاحساسات ذات

  





 

  
  
  
  

  فصل دوم
  

  ها و خصوصیات شخصیتی، شاکله و رفتار فردیویژگی

  مقدمه
و شـاکله  فردی مرتبط با شخصیتهای رفتاری، ویژگی سیستم فردیاز جمله دروندادهای مهم 

هایی دارد که ساخت شاکله وی مبتنی بـر آدمی است؛ چه اینکه فرد با ورودش به سازمان ویژگی
های شخصی و تنـوع قـرار گرفتـه و های فردی، ویژگیدر این ساختار، افزون بر تفاوت. آنهاست

شـاید بتـوان . شودب، قومیت و سابقه کار در آن منظور میعواملی همچون جنسیت، سن، مذه
چرا آدمیان . سئواالت زیر را با توجه به تأثیرگذاری عوامل یاد شده بر شاکله آدمی درست دانست

های ای موفق و بعضی ناموفقند؟ چرا برداشتدهند؟ چرا عده رفتارهای متفاوت از خود بروز می
برند و بقیه در این مورد مشـکلی  ای از استرس رنج مینها عدهافراد از امور متفاوت است؟ چرا ت

  . گردد آدمیان برمی های فردی شخصیتها و موارد مشابه به تفاوتندارند؟ این پرسش
هـای شخصـی و تنـوع، بـه های فردی و ویژگی، افزون بر توجه به تفاوتدر نظریه شخصیت

های مختلف کنش انسان شود تا در این عرصه روابط پیچیده میان جنبه نیز توجه میکلیت انسان 
طـور مسـتقیم بـه بـه برای مثال، موضوع شخصیت. و روابط پیچیده آنها با یکدیگر بررسی شود

ش و ها با کـنپردازد، ولی مطالعه چگونگی تفاوت افراد در ادراک و ارتباط این تفاوت ادراک نمی
  هـای فـردی هم بـر تفـاوت رو، در موضوع شخصیتگیرد؛ از این رفتار در آن مورد توجه قرار می

و  یتدر مقوله شخصـ). ٣، ص١٣٨۶و جان،  ینپرو( شود یم یدانسان تأک یتو هم تمام) و تنوع(
اسـت  یـنبحث، پرسش ا یندر ا. شود یچطور؟ و چرا؟ پاسخ داده م یز؟شاکله به سه سؤاِل چه چ

سـؤال اول  کننـد؟ یرفتار م یاند؟ و چرا به شکل فعلشده ینچه هستند؟ چطور چن یهشب یانکه آدم
   شخصـیت مربوط اسـت کـه بـه موضـوع یکدیگربا  یاتخصوص ینفرد و ارتباط ا یاتبه خصوص
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گـردد و  برمی کننـده شخصـیتبـه عوامـل تعیـین) چطور(پردازد؛ سؤال دوم  می  از نظر مفهومی
رو، در این فصل به یکی از از این). ۴همان، ص(گردد  به دالیل رفتار فرد برمی) چرا(سؤال سوم 

های شخصیتی، شـاکله و موضـوعات مـرتبط بـا رفتاری یعنی ویژگی دروندادهای سیستم فردی
، از جملـه سـاختار مفهـومی شخصـیت) چیسـتی، چگـونگی و چرایـی(گفته های پیشپرسش

  . شود و رابطه آن با رفتار پرداخته می کنندۀ شخصیتعوامل تعیین
  

  شخصیت مفهوم
بـه معنـای نقـاب و » persona«گرفته شده که قسمت اول آن » personality«از واژۀ  شخصیت

زدند و نقش فردی که آن ماسـک بـر چهـره زده  ماسکی است که بازیگران قدیم به چهره خود می
 با این تصـویر، هـر فـردی فـارغ از شخصـیت). ١٩۵۵ 1،بلک ول: ک.ر(کردند  بود را بازی می

» پرسـونا«. پرداخـت زد، می اصلی خود، به ایفای نقش مربوط به ماسک و نقابی که به چهره می
هـای ، رسـوم و سـنتآدابجامعـه، . شـودای است که آدمـی بـا آن در جامعـه ظـاهر مـیقیافه

  .کنداجتماعی است که این قیافه را به فرد تحمیل می
واقعی و خصوصی فرد در زیر این ماسک پنهـان  گاهی نمایشی است و شخصیت» پرسونا« 
واقعی و اصلی فرد نیستند و در زبان عامیانـه بـه  ماند و رفتارهای ظاهری فرد جزء شخصیتمی
واقعی و درونی، بین ماسک چهره و حاالت درونی  گویند و گاه، شخصیتمی» و تظاهر ریا«آن 

به تناسـب میـزان همخـوانی بـین ایـن دو مؤلفـه، هـر فـرد تیـپ . و باطنی همخوانی وجود دارد
. رفتاری و یا نابهنجاری برخوردار اسـت−شخصیتی خاصی دارد و به میزانی از بهنجاری روانی

  .سک چهره هم بیشتر خواهد بودبدیهی است که هرچه تأثیر اجتماع بیشتر باشد، ضخامت ما
تعاریف متعددی ذکـر شـده اسـت کـه دامنـه آن از فراینـدهای  در اصطالح برای شخصیت

را  شخصـیت» وارن«. درونی ارگانیزم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسـان اسـت
از » شلدون«. داندصوصیات شناختی، عاطفی، ارادی فیزیولوژیک و مورفولوژیک میمجموع خ
ــه شخصــیت ــهب ــای جنب ــوان ســازمان پوی ــک و عن ــاطفی، ارادی، فیزیولوژی هــای شــناختی ع

. دانـد، من و فـرامن مـی)نهاد(را توحیدیافتگی بن  شخصیت» فروید«. کندمورفولوژیک یاد می
 شخصــیت» هیلیگــارد«همــان ســبک زنــدگی اســت، در بــاور  عقیــده دارد شخصــیت» آدلــر«

                                                               
1. Blakewell 
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را » احتـرام بـه خـود«کند و تحقق هایی است که فرد را قادر به ایجاد ارتباط با دیگران می ویژگی
هـای کنشـی و را الگوهـای رفتـار و روش شخصـیت» کراچفیلـد«و » کرچ«. بخشدتسهیل می

  ).١٧، ص١٣٨٨، فتحی آشتیانی(دانند مواجهه با امور زندگی می
های روانـی و را آرایش پویای درون فردی دانسته که از سیستم شخصیت» گوردون آلپورت«

  کننــده ســازش فــرد بــا محــیط اســت فیزیکــی تشــکیل شــده و تنهــا عــاملی اســت کــه تعیــین
هـای واکـنش و تعامـل به مجموعه شـیوه در تعبیر دیگری، شخصیت) ١۴۵، ص٢٠٠۵، رابینز(

شـود در برخـی کـه مشـاهده مـیهمچنـان). ٢٠١۵، و جاج رابینز(شود افراد با دیگران گفته می
  . ستآدمی توجه شده ا های بیرونی شخصیتهای درونی و در برخی به جنبهتعاریف به جنبه

  
  1های فردیویژگی

منظـور از . شـودگاه به مفهوم درونی و گاه به مفهوم بیرونـی آن توجـه مـی در تعریف شخصیت
های فردی و شخصـیتی اسـت کـه سـاختار درونـی فـردی وی را تشـکیل مفهوم درونی، ویژگی

 بـا ایـن تصـویر، شخصـیت. شـوددهد و زمانی نیز به هر دو جنبه درونی و بیرونی توجه می می
های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری بیانگر آن دسته از ویژگی

  ).٣، ص١٣٨۶، و جان پروین(آنهاست 
ش جهان درون انسان قرار دارد و رفتارها در سـایه آن با توجه به این تعریف در یک قطب، بین 

شود و در قطب دیگر، بیـنش رفتـارگرایی قـرار دارد کـه عـالِم درون انسـان را غیرقابـل تفسیر می
کنـد داند و همه چیز را در رفتار و واکنش ارگـانیزم در مقابـل بـا محـیط تحلیـل مـیمطالعه می

، دو الیه زیرین و رویین رو، با توجه به این مفهوم از شخصیت؛ از این)١٠، ص١٣۶٨، احمدی(
در آن وجود دارد که در الیه زیـرین، جهـان درون وی قـرار گرفتـه و رفتارهـا در سـایه آن تفسـیر 

انیزم با محـیط معنـا شود و در الیه رویین، بینش رفتارگرایی قرار دارد که همه چیز در رفتار ارگ می
  . کندپیدا می
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   1تنوع کارکنان و نیروی کار ،های شخصیویژگی
هـای شخصـی و فـردی همچـون سـن، جـنس، وضـع های شخصـیتی، ویژگـیدر کنار ویژگی

دموگرافیک قرار دارد که با تنوع نیروی انسـانی در های زناشویی، سابقه خدمت، مذهب و ویژگی
ها از نظر جنسیت، تنوع نیروی کار بدین معناست که ترکیب افراد سازمان. ها قرین استسازمان

  ).٢٠١۵، و جاج رابینز(های مختلف ناهمگون باشد های اخالقی و گرایشسن، نژاد، مالک
عنوان درونـدادهای فـردی های شخصی، فردی و تنوع از جمله متغیرهایی است که بهویژگی
بدیهی است کـه . شونددر کنار شاکله قرار گرفته و عناصری مؤثر بر رفتار فردی تلقی می رفتاری

های گذشته و کارایی سازمانی در دهه ردبررسی رابطه میان هر یک از متغیرهای یاد شده با عملک
دهنده آن اسـت کـه آیـا با توجه به این متغیرها، نوع سؤاالت پژوهشگران نشان. انجام شده است

فردی رابطه دارد؟ به بیان دیگر، عواملی همچون سن، جنسیت، وضعیت  این متغیرها با عملکرد
فردی و کارایی یا اثربخشی سازمانی و  ای با عملکردخدمت و مذهب چه رابطهزناشویی، سابقه 

وری سازمانی دارد؟ و بالطبع براساس تحقیقات، این رابطه ثابت شـده اسـت طور کلی با بهرهبه
. نیـروی کـار ضـرورت داردهای فردی و تنوع رو، توجه مدیران به ویژگی؛ از این)٢٠٠۵، رابینز(

هـای فـردی ماننـد هـوش یـا بهـره هوشـی و براساس تحقیقات افزون بر موارد یاد شده، توانایی
تـأثیر دارد و الزم اسـت مـورد توجـه مـدیران بـه فراخـور  های جسمی در بهبود عملکردتوانایی
های متفاوت سـازمانی ؛ بنابراین، با توجه به نیاز پست)٢٠١۵، و جاج رابینز(شان قرار گیرد شغل
 نشـان داده یقاتتحق. متناسب با آن مشاغل هستند استخدام کرد یهاییتوانا یرا که دارا یافراد یدبا

  ).همان(باالیی داشته باشند  توانند عملکردهای باال میاست که افراد با توانایی
  

  تنوع در تفکر اسالمی
 یهـاعوامـل در تفـاوت یگـرو د یتو مذهب، قوم یشسن، نژاد، ک یت،مراد از تنوع، تنوع در جنس

 یروهـایین یرنـدهکـار متنـوع دربرگ یـرویرو، نیـنهـا دارنـد؛ از ادر سازمان یاناست که آدم یفرد
در . متفاوت اسـت یهامختلف و افراد با فرهنگ یهایتپوستان، قومینهمچون مردان، زنان، رنگ

آن در سـطح  یـتها منظور و کلشناخت اقوام و فرهنگ یبرا یعنوان عامل معرفتتنوع به یدهقرآن پد
 یگـذارشارز یارهـایمع یـا یـارعنوان معبه یرمتغ ینشده است؛ اّما عوامل مرتبط با ا یرفتهکالن پذ
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ها تقوای الهی گذاری با وجود پدیده تنوع در میان انسانها قلمداد نشده، بلکه معیار ارزشانسان
  خداونـد . و در بستر سازمان و کار، تقوای نظـری، عملـی و وجـدان کـاری دانسـته شـده اسـت

رٍ وَ أُنْثى«: فرمایدمی كَ نْ ذَ مْ مِ ناكُ قْ لَ ا خَ َا النّاسُ إِنّ دَ وَ جَ   يا أَهيُّ نـْ مْ عِ كُ مَ ـرَ وا إِنَّ أَكْ فُ بائِلَ لِتَعارَ ا وَ قَ وبً عُ مْ شُ ناكُ لْ عَ
بريٌ  ليمٌ خَ مْ إِنَّ اهللاَ عَ ؛ ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زن آفریـدیم )١٣حجرات، ( اهللاِ أَتْقاكُ

بـا قـرب و بعـد نـژاد و (تـا ) تنـوع بخشـیدیم(بسیار و فرق مختلف گردانیدیم های و آنگاه شعبه
یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین مردمند و خدا کامًال بر آن ) نسب

گاه است با توجه به سیاق این آموزه اسالمی، تنوع در سطح کلی پذیرفته شده و این پدیده بـه. »آ
. شناسـی و ادراک فرهنـگ قلمـداد شـده اسـتر و نشانه شناخت و معرفـت در مـردمعنوان ابزا

وا«: چنانچه فرمود فُ لَ لِتَعـارَ بائـِ ا وَ قَ وبً عُ مْ شُ ناكُ لْ عَ هـا و قبائـل متعـدد و متنـوع شـما را بـه گـروه؛ جَ
، با توجه به این فراز از آیـه، شـعبه شـعبه و »درآوردیم تا نسبت به یکدیگر به معرفت دست یابید

قبیله قبیله شدن برای این اسـت کـه مـردم یکـدیگر را بشناسـند و نظـام اجتمـاعی کامـل شـود 
رو، براساس اسـتدالل قرآنـی تنـوع ابـزار شـناخت ؛ از این)۴٨٨، ص١٨، ج١٣۶۴، طباطبایی(

  .ها در ابعاد مختلف استانسان
  

  با نگاهی سیستمی شاکله در فرهنگ اسالمی
دانسـت؛ شـاکله در اصـل از » شـاکله«توان معادل را می» شخصیت«در فرهنگ اسالمی، واژه 

گوینـد و از مـی» مهـار«بـه خـود » اشکال«آمده و » مهار کردن حیوان«به معنای » شکل«ماده 
» شـاکله«کند بـه آن ای میآنجایی که روحیات، عادات و سجایای هر انسانی او را مقید به رویه

و از نظر مفهومی این واژه دارای معـانی متعـددی ) تا، ماده شکل، بیراغب اصفهانی(گویند می
  : به شرح زیر است

نیـت ) ملکـات و روحیـات آدمـی؛ د) طریقه و مذهب؛ ج) طبیعت و نوع خلقت؛ ب) الف
  ).۵٢۴−۵٢٢، ص٢، ج١٣۶۴، مداریشریعت(

و خـوی، حاجـت و نیـاز، مـذهب و  رو، شاکله دارای مفاهیمی همچون نیـت، خلـقاز این
پـردازی بـرای شاید دلیل این مفهـوم). ١۴، ص١٣۶٨، احمدی(طریق و هیئت و ساخت است 

بـه شاکله این باشد که طبیعت، طریقه و مذهب، ملکات و روحیات و نیـت آدمـی وی را مقیـد 
کنـد، انسان وی را محدود و مقید می بندد و چون شخصیتای خاص کرده و پای وی را میرویه

  .گویندبه آن شاکله می
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خداونـد متعـال . اسـت» شـاکله«، »شخصـیت«رسد در قرآن کریم واژه معادل به نظر می 
ىل«: فرماید می لُ عَ مَ عْ لُّ يَ لْ كُ د  قُ وَ أَهْ نْ هُ مُ بِمَ لَ مْ أَعْ بُّكُ رَ تِهِ فَ بيالً   شاكِلَ ؛ بگو هـر کسـی )٨۴اسراء، ( سَ

کنـد و خـدای شـما بـه کسـی کـه راهـش از خویش عمل می) ساختار روانی و بدنی(بر شاکله 
این آیه شریفه، منشأ اعمال آدمـی براساس مفهوم . »هدایت بیشتری برخوردار است، داناتر است

شاکله اوست و معنای آیه شریفه این است که هر کسی براساس طبیعت و طینتی کـه او را مقیـد 
تـرین معنـای رو، اصلیباشد؛ از اینکند و نیروی سرشت انسان بر او حاکم میساخته عمل می

است کـه نیـات از آن هیئت روانی انسان مجموعه واحدی . شاکله، هیئت و ساخت روانی است
گیری و خوی حاصل آن است، مذهب براساس آن پذیرفته و خرد موجد شکل خیزند، خلقبرمی
  .شود و در نهایت نیازها در بروز و ظهور خود متأثر از آن هستندآن می

عامـل وراثـت، در واقع، شاکله عبارت از ساخت و هیئت روانی انسـان اسـت کـه در اثـر ت 
کنـد و که محرکات محیطی را منطبق با خود تفسیر مـیایگونهگیرد؛ بهشکل می محیط و اختیار

توان شـاکله را رو، در رویکرد سیستمی میدهد؛ از اینای خاص پاسخ میدر مقابل آنها به شیوه
منظور کرد که دروندادهای آن تفکر، نیات، باورها  رفتاری خرده سیستمی در درون سیستم فردی

و برونـدادهای آن  و فرایند آن عنصر ساخت روانی متشکل از تعامـل وراثـت، محـیط و اختیـار
و خو، طریقه و نیازهاست؛ با این تفسیر، شاکله سیستمی است که در اثر تعامل  دربرگیرنده خلق

عناصـر سیسـتمی . شـودعناصر دروندادی، فرایندی و بروندادی حاصل شده و موجد رفتار مـی
  :شاکله در نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است

  
   

  
  
  

   یرفتار بازخورد

  
به سوی کلمه حق  با این توصیف در اندیشه دینی، آن کسی که شاکله معتدل دارد راه یافتنش

توانـد بـه تر است و آن کسی که شاکله ظلم و سرکشی دارد، او هم میو عمل صالح قدری آسان
  ).٢٠۶، ص١٣، ج١٣۶۴، طباطبایی(سوی کلمه حق راه یابد، اما برای او قدری دشوارتر است 
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