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The History Of 

Spiral Dynamic



Carol Gilligan

Female Morality

She asked to many woman for many years

"do you think woman have the right to an abortion?"



ResultQuestion

(selfish-ego answer)1-"woman have the right to an abortion because i say so
and what i said is right"

(social answer)2-"woman don't have the right to an abortion because
society-moral-law-bible-family say is wrong"

(logical answer)3-"woman have the right to an abortion, because if you see
the problem from a logical point of view, people that want
to do an abortion will do it anyway, so It's better to legalize
it, that way you can do it safe for those people, in certain
context abortion is very necessary, but in some context is
bad“



1-human awareness follow a certain "path" or "stages" during 
personal development.
(me) > (others) > (logic-reality)

2-you can't go back to a previous stage.

3-human awareness can't skip stages.

3 big discoveries with this study



RAW …………………COOKED



Wide & long term
study about Development

Don Edward Beck Clare W. Graves





UNIVESRAL MODEL

SPIRAL DYNAMICS



• Each stage has a CORE VALUE that they represented with a COLOR.

• Each stage has his own paradigms that needs to be solved to advance to the
next stage.

• You can be dispersed in various stages, but there is always a stage in which
you are "stuck", that is your core value.

• Each stage think he is right and the others stages are "wrong" or "stupid“

• One of the most fascinating discovery is that human awareness evolve in an
"spiral" or "cycle" between "life is about me" & "life is about others“ that's why is
called "spiral dynamics" or "the graves model"





(من( )بقا)رنگ بژ، ارزش اصلی 1مرحله 

ن به این سطح از آگاهی ابتدایی ترین سطح است، م
.غذا، آب، گرم نیاز دارم

من باید با دیگران ": 2تغییر پارادایم به مرحله دلیل
ن همکاری کنم تا میزان بقای خود را افزایش دهم، م

"نمی توانم به تنهایی زنده بمانم



(سایر( )تعلق)رنگ بنفش، ارزش اصلی 2مرحله 

م به من می توانم به خانواده ام اعتماد کنم و می توان
ه تعلق دوستان نزدیک اعتماد کنم، من به یک قبیل

دارم، قبیله من به من امنیت می دهد، جهان مکانی
یزها بسیار اسرار آمیز است و تنها توضیح برای چ

.خرافات، جادو، ارواح و خدایان است

اگر من رهبر قبیله ": 3تغییر پارادایم به مرحله --
"همخود شوم، می توانم میزان بقای خود را افزایش د



(خودخواهی)اصلیارزشقرمز،رنگ3مرحله
(من)

،باشمقبیله امرهبرمی خواهمهستم،خودخواهمن

بیشتریغذایمی خواهم،رادیگراناحترام
کنند،اطاعتمنازمردممی خواهممی خواهم،
تغذیهبرایقدرتموزورازومی خواهمچیزهایی

است،نبردیکزندگی.کردخواهماستفادهنفسم
ت،اسرقابتیکزندگیها،قدرتمندترینبقای

.قدرتبرمبتنیاجتماعیساختارهای

خودخواهوتکانشگر":4مرحلهبهپارادایمتغییر-
م،نظبهمادارد،دیگرانومنبرایعواقبیبودن

بهدبایماندنزندهبرایداریم،نیازاخالققوانین،
بگذارماحترامدیگران



)سایر)(راحتی)اصلیارزشآبی،رنگ4مرحله
منهباینزیراکنممیتسلیمسیستمبهراخودممن

خودمکناردرتوانمنمیدهد،میامنیتوراحتی
م،گذارمیاحتراممذهبمرجعیت،قانون،بهبایستم،

یقتحقمناعتقادزیرابرمنمیسوالزیرراچیزیهرگز
.استمطلق

میینپاینفسعزتباسازگار،پوچی،تنبلی،احساس
یباست،معنیبیامزندگیکردممیاحساسکردم،
بتنسوکندمیتباهرادیگرانومنزندگیمنعملی

یککردممیاحساسکردم،میگناهاحساسآنبه
ادشیاداشتندوستالیقنههستم،خودخواهوبازنده
بودن

باشم،برندهخواهممیمن:5مرحلهبهپارادایمتغییر-
سوالزیرراجامعهخواهممیخواهم،میموفقیتمن

کارجایبهخواهممیبخشم،بهبودراخودموببرم
م،باشخودمرئیسکسی،برایبردهعنوانبهکردن
.کنمتماشاراواقعیاجتماعیهایپویایی



(من)اعتباراصلیارزشنارنجی،رنگ5مرحله

خواهم،میشناختنرسمیتبهواعتبارمن
حاضرممناست،بازییکزندگیفردگرایی،

بهتانمکاستفادهآنهاازوکنمدستکاریراقوانین
نههزیبهایبهحتیباشم،موفقوبرسماهدافم
،خوبتجاربآرزویفقطمحیط،ودیگرانکردن

بهاعتمادآزادی،شهرت،پول،.دارمراموقعیت
.گراییمادیخودخواهی،کاذب،نفس

ها،شرکتکارآفرینان،:اصلیارزشاینباافراد-
."موفق"افرادها،بتفاسد،سیاستمدارانتاجر،

وپولاعتبارسنجی،:6مرحلهبهپارادایمتغییر-
هبپایدارخوشبختیمنبرایهرگزمادیچیزهای
مخدرموادیاتجربهمقدارهیچآورد،نمیارمغان
میهدفانسانی،ارتباطمنکند،نمیپرمراهرگز

شرطوقیدبدونوکنممراقبتخواهممیخواهم،
امعهجبرایسرطانیمن.کنمدریافتوبدهمعشق
.استمعنیبیامزندگیوهستم



(سایر)(سهم)اصلیارزشسبز،رنگ6مرحله
یتنپذیری،مسئولیتدوستی،نوعگرایی،انسان
لی،همدایثار،انسانی،ارتباطوانسانیروابطخوب،
انیفراوذهنیتخوب،هدفیکبرایمبارزهشفقت،

نیتاحساسات،وحقایق:7مرحلهبهپارادایمتغییر-
دهم،میاهمیتدنیابهواقعاًاگرنیست،کافیخوب
منطق،برایبایدباشم،داشتهراتأثیربیشترینباید

.شویمقائلارزشواقعیتوعلمحقایق،



درزندگی)(درک)اصلیارزشزرد،رنگ7مرحله
(استزندگیخودمورد

حقایق،ش،دانمنطق،ثبات،برایمنسیستمی،تفکر
می خواهمهستم،قائلارزشعینیواقعیتعلم،

انعطاف پذیریکنم،درکرادیگرافرادوجهان
برغلبهبهانه ها،برغلبه،(بازذهن)عصبی

وشناختیناهماهنگیشناختی،سوگیری های
رامردمشما)شناختیهمدلینفس،دفاعیمکانیسم

املعیکعنوانبهنهبینید،میانسانعنوانبه
ارچیزهمهوکنیدفکرچارچوبازخارجتولید،

.ببریدسوالزیر

خودخودیبهمنطق:8مرحلهبهپارادایمتغییر-
کنید،درکراعاطفیمؤلفهبایدشمانیست،کافی

لیکطوربهراشناسیعصب-روانشناسیوآگاهی
راخودتاداردنیاززیادیزمانبهاین.کنیددرک

کنیدفرافکنیدیگراندر



A blind person can understand "table" but if you ask them 

"what color is the table"

he will not be able to understand the question, because 

he doesn't have the awareness of "color





:سوال بسیار مهم

؟فرهنگ فناورانه در کدام سطح مدل تکاملی چرخشی نمود دارد

.اوج فرهنگ نادانسته قائل شدن است



Culture







Personality

Charachter

ایا فرهنگ شاخص پذیر است؟



یتواند هر شاخصی برای تببین فرهنگ فناورانه م•

راهگشا باشد؟

م شاخص های مطلوب برای فرهنگ فناورانه کدا•

هستند؟

همسویی فرهنگ فناورانه افراد و سازمان



Get the right culture and everything else just falls into place.  



We can’t be
every thing to every one  

But we can be
Something to someone
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