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  چكيده 

 بنابرايناست.  همراه پيچيدگى و رقابت افزايش مثل ويژگي هايى با اطالعات، و دانش عصر عنوان به حاضر عصر     

 هاي تئوري امروزه. باشد آن سنتي نوع از متفاوت بايد رهبران وظايف و ها مهارت ها، ويژگي وضعي، چنين در

 پارادايمي .است آورده وجود به گوناگون هاي عرصه در پژوهش و تحقيق براي را مناسبي و آشوب زمينه پيچيدگي

 توليدكننده هاي سازمان بافت در پيچيده انطباقي هاي سيستم يادگيري و خالقيت انطباقي، ظرفيت توانمندسازي بر كه

 خود، حيات حفظ براي مستقيم، غير يا مستقيم صورت تا سازمان ها به دارد ضرورت رو، اين از .دارد تمركز دانش

 و آشوب نظريهرهبري، پيچيدگي  تئوري به توجه با تا است آن بر سعي ،مقاله اين دريابند.  تطبيق تغييرات روز با

 قرار بررسي مورد را مفاهيم اين كاربرد همچنين و ها سازمان در خالقيت و نوآوري بروز چگونگيسازمان دهي خود

 و بشر نشدا در هشد ديجاا اتتغيير هييدخودسازماندهي زا و آشوب يعني آن زيرمجموعه ي دو و پيچيدگيدهيم. 

 دخو محيط با طتباار در نظم بي يها سيستم وز،مرا تغيير لحا در يطاشر در. ر مي باشندكا محيط ماهيت تغيير

د از اين رو سازمان باشن آورنو و قخال بايد ارههمو قيت موف به نسيدر ايبر و كنند مي عمل هندز داتموجو نهمچو

  .يابند دست توسعه به مركزي مديريت يك بدون و با توانمندسازي، خالقيت، خودسازماندهي توانند مي ها

  تئوري پيچيدگي، نظريه آشوب، خودسازماندهي، توسعه سازمان هاواژگان كليدي: 
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  مقدمه 

 اهداف پيچيده، مسائل پيچيده، سازمان هاي اداره. است افزون روز پيچيدگي هاي و سريع تغييرات عصر ما، دوران

 مي پرورش پيچيده سازمان هاي در نيز پيچيده انسان هاي. دارد نياز پيچيده انسان هاي به دنياي پيچيده، و پيچيده

 خود به كنند، مي باز بزرگ تحوالت و سريع تغييرات اين روي به را مرزهاي خود كه اجتماعي هاي سيستم. يابند

 هستند واقف نكته امروزه مديران به اين ).1389يابند(شيرزادخان، دست پيچيدگي درك بلوغ به كه مي دهند فرصت

 عقيده اي سازمان ها، در ثبات كه مي دانند از رهبران بسياري. است »تغيير «حاضر عصر معادالت ثابت عنصر تنها كه

). Dargahi, 2013نيست( سازماني جديد مسائل راه گشاي سنتي مديريت هاي مهارت و است منسوخ و قديمي

تئوري . سازماني است مشترك اهداف به رسيدن براي افراد عاليق و اولويت ها كردن همراستا سنتي، رهبري نقش

. اند نكرده اظهار نظري نشده كنترل و آزاد رفتار مورد در دارند، تاكيد مراتبي سلسله مفاهيم بر كه رهبري، هاي

 رسد مي نظر به بنابراين، .كنند مي پرهيز سازماني فرآيندهاي و ساختارها در قطعيت عدم از ها تئورى اين همچنين

 در فعاليت ها كه تفكر اين ).1392نيستند(بازيار و فشاركي،  كافي رقابتي هاي محيط براي فعلى رهبرى الگوهاى كه

 تشخيص قابل و خاص علل برآيند خطي به صورت معلول ها و مي روند جلو بيني پيش قابل و مشخص مسيري

 جهان، فعاليت نحوه از ساده تصور و مي دهند بي نظم و پيچيده بر حركات مبتني انديشه اي به را خود جاي هستند،

مي  شناخته پيچيدگي تئوري با جديد پاردايم اين. مي شود مبدل دنيا از متناقض گاهي بي نظم و پيچيده، تصوري به

 كه دارد تمركز رفتارهايي و راهبردها كشف و شناسايي بر پيچيدگي مبناي بر رهبري ). تئوري1388شود(الواني،

 انطباق نظريه، اين اساس بر. دهند مي توسعه و پرورش سازماني، بسترهاي در را انطباق قابليت و يادگيري خالقيت،

 دو و . بنابراين تئوري پيچيدگي)Uhl-Bien et al., 2007(كند مي ظهور ها مكانيزم و ها زمينه از اي پيچيده بستر در

 سازمان در انطباق و انعطاف ايجاد براي) 1395 همكاران، و شايان(خودسازماندهي و آشوب يعني آن ي زيرمجموعه

مي باشد. نظريه پيچيدگي عادت هاي فكري خاصي را  ضروري و الزم امر يك برخوردارند، قوي دانش از كه هايي

درباره ماهيت ساختار جهان ارائه مي كند. روايت ها و واژگان پيچيدگي، شيوه هاي تبيين بديلي را به جاي شيوه 

ات گرايانه جهان طبيعي و اجتماعي به دست مي دهند. پيچيدگي به هاي برخاسته از تبيين هاي خطي، عيني و اثب

عنوان يك پاردايم، استعاره هاي مهيجي براي معناسازي ارائه مي كند كه محدود به خطي بودن يا قطعيت 

 انطباق كه دارد تمركز هايي استراتژي و رفتارها كشف و شناسايي بر پيچيدگي رهبري ).  رويكردKuhn, 2008نيست(

 در ها تئوري ترين مقبول و نيرومندترين از يكي دهد از اين رو مي توسعه را سازماني خالقيت و يادگيري يري،پذ

 در دانش آن در كه است هايي حالت بر مشتمل و دهد مي ارائه زنده هاي سيستم در شناخت نقش و ماهيت مورد

 مراتب، سلسله ها، رويه ساختارها، اشكال، خودسازماندهي، فرآيند اين طريق يابد. از مي تكامل انساني هاي سازمان
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 ممكن حالت اين. دهند مي شده تجديد شكل بعضا و جديد شكل يك سيستم به جديد، ادراكي هاي پديده و روابط

 جهانيان(آيد حساب نيز به ويرانگر هاي بحران دنبال به پيشرفت حتي و بقاء براي ها سازمان از بعضي توانايي است

 را آينده مسير و مناسب جهت نگري، ژرف با كه نيازمندند رهبراني به موفق هاي سازمان بنابراين ).1396 زارع، و

 و مظلومي(آوردند وجود به را كاركنان در تحول ايجاد انگيزه و كنند هدايت مسير آن به را افراد سازند، مشخص

 جهان هاي چالش با ها سازمان رودررويي در اصلي عامل رهبري كه واقعيت اين اما علي رغم ).1392 همكاران،

 در ناگهاني تغييري .دارد وجود دانش عصر براي رهبري الگوهاي از اندكي هاي بحث است، دانش عصر در گذرا،

برسيم. بنابراين اين مقاله به  شده پذيرفته سنتي هاي ديدگاه از فراتر هاي ديدگاه به تا است ضروري رهبري ديدگاه

 دانش كاربرد رهبري پيچيدگي و زيرمجموعه هاي آن به عنوان يك نقطه كليدي و حركت عظيم در عصربررسي و 

 رقابت پرداخته است. افزايش اطالعات و همچنين عصر و

  روش پژوهش 

آشوب و  نظريه پيچيدگي رهبري، و كابرد تئوري بررسي دنبال به تحليلي و مروري شيوه به پژوهش اين     

 اي كتابخانه اطالعات آوري جمع ضمن حاضر پژوهش در. باشد ها مي سازمان يافتگي توسعه در خودسازمان دهي

 است شده تدوين اطالعاتي هاي پايگاه و مجالت مدارك، كتب، اسناد، كمك به و اينترنتي هاي سايت از استفاده و

 پروانه اثر ويژگي هاي آن مانندو  آشوب پيچيدگي، خودسازماندهي، نظريه تئوري مفاهيم به توجه با تا دارد تالش

 بررسي مورد را مفاهيم اين كاربرد همچنين و ها سازمان در خالقيت و نوآوري بروز چگونگي...  و خودمانائي اي،

  .دهد قرار

  مباني نظري 

  تئوري پيچيدگي و نظريه آشوب 

 اول عنصر. داشت خود بطن در را جبر و بيني پيش تقليل، نظم، اساسي عنصر چهار نيوتن پوزيتويستي الگوي     

 چيز همه نتايج و است استوار شده تعيين پيش از نظم اساس بر چيز همه كه معناست اين به شود مي نظم شامل كه

 به و متوالي ساده، و واضح جهان اين در معلول و علّت بين روابط. است معين و قطعي حركت، قوانين اساس بر

 و خطي عناصر، و اشيا روابط و تغييرات و رخدادها منطق. است واحد زنجيره يك صورت به تأخر و تقدم ترتيب

 عملكرد از اي مجموعه شناخت با توان مي را سيستم عملكرد كه است آن از حاكي تقليل. است كنترل قابل چيز همه

 توان مي كه معناست اين به پوزيتويسم سنتي مدل در بيني پيش عنصر ديگر سوي از. داد توضيح سيستم آن قطعات
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 آن از حاكي جبر نهايت، در و يافت دست آينده بيني پيش به شمول جهان و كلي سطح يك در رخدادها مشاهده با

 مي پايان روشن و منطقي شكلي به و يابد مي امتداد بيني پيش قابل و منظم مسيرهاي امتداد در روند يك كه است

 بود گرفته قرار مكانيكي تفكر تأثير تحت عميقي طور به سازماني تفكر گذشته دراز اين رو  ).i Font, 2006(پذيرد

 تحت. هستند خاص هاي علت برايند كه است خطي هاي معلول و ها سيستم از اي مجموعه جهان بود معتقد كه

 از و بودند موجود وضع حفظ منظور به هايي ويژگي و ها اولويت داراي سازمان رهبران تفكر، فضاي اين تاثير

 براي الگوها اين. است بوده بوروكراسي و پايين به باال هاي پارادايم محصول گذشته، سده رهبري الگوهاي جمله

 ئوري. تندارد امروزي ي پيچيده دنياي با تناسبي چندان اما است، مناسب بسيار فيزيكي توليدات بر مبتني اقتصاد

 مفاهيم امروز، دنياي در روزافزون تغييرات به توجه با كه كند مي پيشنهاد رهبري براي را متفاوتي پارادايم پيچيدگي

 به را جهان ديدگاهي چنين اين است، كرده سازمان و مديريت ادبيات وارد را پيچيدگي تئوري جمله از جديدي

 رهبري خواستار خود نوبه به و كند مي توصيف بيني پيش قابل غير و دهنده خودسازمان پويا، سيستم يك عنوان

 زندگي تكاملي ). از طرفي جريان1394(جهاني و همكاران،باشد مي خطي غير و پيچيده موقعيت چنين با متناسب

 حوزه انديشه، همچنان كه شود، مي تر پيچيده آدمي دارد. فراگير پيچيدگي به فراگير سادگي از حركت از نشان بشر،

 حركت هم با چيز همه تكاملي، سير اين در شوند. مي تر پيچيده اجتماعي هاي سيستم و فناوري، علوم، و دانش

مي  سر به ماشيني مرحله در نيز اجتماعي هاي سيستم رسد، مي نيوتني درك به بشر وقتي دليل به همين كند؛ مي

 رسيده ناپذيري بيني پيش و پيچيدگي مرحله به ها سيستم اين رسد، مي و آشوب نظمي بي درك به وقتي و برند

 انطباقي، ظرفيت توانمندسازي بر است كه رويكرد رهبري پيچيدگي و آشوب پارادايمي). 1389اند(شيرزادخان،

 نه ها دارد سازمان تمركز دانش توليدكننده هاي سازمان بافت در پيچيده انطباقي هاي سيستم يادگيري و خالقيت

 مي مطرح را فرضيه دارند و اين خود دانش مهار به نياز نيز، شدن نوآورتر براي حتي ماندن، پذير رقابت براي تنها

 كه كند مي تبعيت خطي غير رياضي رابطه يك از كامل طور به تصادفي، ظاهر به رفتار با ها نظام از بسياري كه كنند

 پيچيدگي، علوم مبناي بر رهبري بنابراين تئوري ).1394 لي، مزرعه و ظاهر(باشد تواند مي نيز بيني پيش قابل نتيجه در

 توانا انطباق توانايي و خالقيت يادگيري، در را بنيان دانش هاي سازمان كه است مديريت براي چارچوبي واقع در

 كنترلي ساختار همزمان، بطور و است پيچيده انطباقي هاي سيستم در پويايي پرورش دنبال به چارچوب اين. سازد مي

 كردن برقرار و كردن يكپارچه دنبال به چارچوب اين. آورد مي بوجود رسمي هاي سازمان هماهنگي براي نيز مناسبي

 ظهور و تمركز، عدم/مركزيت برداري، بهره/كشف هماهنگي، /تفويض سادگي،/پيچيدگي مثل هايي مقوله در تعادل

  .)Uhl-Bien et al., 2007(باشد مي پايين به باال كنترل/رسمي غير
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 آشوب تئوري ويژگي هاي

 )Butterfly effectي(اثر پروانه ا

مي  برزيل در پروانه اي حركت بال هاي آيا كه كرد مطرح را موضوع اين خود در سخنراني لورنز 1972 سال در     

 ). اثر Ghys, 2012شد( پروانه اي اثر شهرت براي آغازي نقطه ي سخن، اين. كند تگزاس ايجاد در را طوفاني تواند

 سازمان در و كم اهميت كوچك نارسايي هر اساس، اين بر. است سازمان يك اهرمي در نقاط وجود مبين پروانه اي

 بناي سنگ كه را اي پروانه اثر توان ). مي1391شود(بيگلر بيگي،  تبديل معضلي كالن به كار گردش طي مي تواند

 مي پروانه يك اهميت مانند پرزدن بي چند هر تغييركوچك اي يك اثر پروانه اصل اساس آشوب دانست. بر نظريه

 كوچك تغيير تواند مي غيرخطي سيستم در كوچك تغيير شود. هر سيستم يك در شگرف به تغييرات منجر تواند

). 1388دهد(اعتباريان، مي رخ كيفي تغيير يك در نهايت اين كه تا را تغيير ديگري بعدي، تغيير و كند ايجاد را ديگري

 واكنشي  آغازگر عمل، هر تئوري، اين اساس بر. باشد تأثيرگذار يكديگر با ها انسان تعامل بر تواند مي اي پروانه اثر

 حل راه يك اي پروانه اثر. بود خواهد مؤثر آينده بر و يافت خواهد انبساط و داشت خواهد هايي انعكاس كه است

مدت  طوالني در موفقيت براي مناسب راهكاري اصل، همين اما. دهد افزايش را كارآيي شبه يك كه نيست سريع

 ايجاد. شود مي سطوح تمامي در استحكام موجب و بخشد مي بهبود را  شما كاري جوانب همه تدريج به زيرا. است

 كم راهكاري آن، به ورزيدن اهتمام و پرداختن دليل، همين به و ندارد زيادي زمان و منابع به نياز كوچك، تغييرات

  موفقيت است. به رسيدن براي مناسب راهي اي، پروانه اثر پتانسيل از استفاده بنابراين شود. مي محسوب خطر

  )Dynamic Adaptation(سازگاري پويا

 و سازگاري تطابق نوعي و مي كنند عمل زنده موجودات محيطشان همچون با ارتباط در بي نظم سيستم هاي     

نام نهاده  شونده سازگار پيچيده سيستم هاي والدراپ را اين سيستم. است برقرار پيرامونشان و آن ها بين پويا

 طول در را خود بقاي پويا، سازگاري طريق از و بوده اند موفق بسيار طبيعت ). اين سيستم ها در1388اند(الواني، 

 بودن يادگيرنده خاصيت افزايي و هم سازماندهي، خود هاي توان ويژگي اين سيستم ها داراي .كنند مي حفظ زمان

  مي باشند. و

 سازگار آمده پيش با شرايط را خود نظام، كلي محدوديت هاي چارچوب در جزء هر: دارند سازماندهي خود توان -

  . مي كنند سازماندهي نظام كلي نظم در و
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 يك در چارچوب افراد كه تالش است معنا بدان اين. اجزاست جمع از بزرگتر كل پيچيده نظام هاي در: افزايي هم -

  .است گذارتر تاثير اثربخش تر و بسته، و ساده هاي نظام به نسبت آزاد، و باز سيستم

  :مي داند الزم سيستم كلي بودن يادگيرنده براي را زير اصل چهار مورگان :هستند گيرنده ياد

  .باشند داشته خود را محيط اهميت با هاي منظره شناسايي و نظارت احساس، توان بايد سيستم ها: اول اصل

  .سازند مربوط كند هدايت مي را آن ها رفتار كه عملياتي با هنجارهاي را اطالعات اين بتوانند بايد آن ها: دوم اصول

  .دهند تشخيص هنجارها از را مهم انحرافات بتوانند بايد آن ها: سوم اصل

  .كنند اصالح خطا تشخيص با را خود عمليات بتوانند بايد آن ها: چهارم اصل

 را مناسب واكنش هاي داشته و نظارت محيط بر تغييرات تواند مي سيستم شده، گفته شرط چهار وجود صورت در

  ).1388و خودتنظيم عمل نمايند(اعتباريان،  هوشمندانه شيوه ي به و دهد بروز خود از

  )self –similarityي(خود ماناي

 و همانند الگو از هر جزئي كه ترتيب بدين است. تشخيص قابل وكل اجزاء بين شباهت نوعي آشوب نظريه در     

 عبارتي؛ به. كند ايجاد وحدت نوعي تواند نيز مي سازمان اعضاي رفتار در خودمانائي خاصيت. باشد مي كل مشابه

دارند(ظاهر و  نظر در را واحدي هدف و بوده حركت حال در يك جهت و يك سو به افراد همه خاصيت اين در

 دنيس توسط 1948 سال در هولوگرافي بار اولين براي .مي شود گفته هولوگرافي خاصيت ). به اين1394مزرعه لي، 

ويژگي هاي  مغز مثابه به سازمان استعاره در) سازماني نگارهاي(عنوان تحت خود كتاب در مورگان. مطرح شد گابور

  :مي كند بيان زير شرح به را هولوگرافي

  .مي كند عمل آن مانند و داشته را كل خاصيت حز) 1

  .دارد را يادگيري توانايي سيستم) 2

  .است خودسازماندهي توانايي داراي سيستم) 3
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نيان و زارع، دهد(جها ادامه خود فعاليت به تواند مي راحتي به سيستم شود، برداشته سيستم از قسمت هايي اگر) 4

1396.(  

 طراحي ييهابرد و سازمان  بسيار بهره سازمان ها سازماندهي در توان مي هولوگرافيك يا خودمانايي خاصيت از

 رفتارهاي رد تواند مي خاصيت اين .باشد سازماني خود وظايف انجام به قادر خودكفا طور به آن واحد هر كه نمود

 ظرن واحد هدف و جهت يك و سو يك به اعضا همه كه اي گونه به كند ايجاد وحدت نوعي نيز سازمان اعضاي

 ).1388دارند(اعتباريان،

  )Strange Attractors(جاذبه هاي غريب

 آشوب و خشدب نظم را ها نظمي بي كه يابند دست الگوهايي به تا دهد مي امكان رهبران به غريب هاي جاذبه     

 اولي: است يدهپد دو تابع عجيب هاي جاذبه در رفتار بودن بيني پيش كند. غيرقابل مي تبيين منظم قالبي در را ها

 رفتارهاي رات شديدتغيي اينكه دوم ناميد، اي پروانه اثر را آن لورنز كه است اوليه شرايط به نسبت به حساسيت مربوط

 ).1396 رع،زا و دارند(جهانيان نهفته خود نظمي درون در همه حركات، بيني پيش غيرقابل هاي دگرگوني و نامنظم

 ياري رهبران به انديشيدن، وسيع هاي محدوده به و داشتن مدنظر را بلند هاي افق سيستمي، نگرش از اين رو داشتن

 آينده ين رو رهبريدهد از ا مي غايي نظم از خبر كه كنند پيدا نامنظم ظاهر به هاي پديده در را الگوهايي تا دهد مي

 تبيين گونه يچه به نظم اين از آگاهي بدون. سازد آشكار را غايي نظم اين كه است غريبي هاي جاذبه يافتن نيازمند

 د،يشد راتييتغ). بنابراين 1388يافت(اعتباريان،  دست توان نمي امروزي ي پيچيده وقايع از درستي بيني پيش و

 افتنيد كه ختم خواهد ش ييبه الگو يهمگ يبحران يها حركت ،ينيب شيقابل پ ريغ يها يدگرگون نامنظم، يرفتارها

 يامكان م رانيجاذبه ها به مد نيا ساخت. سريرا م ينيب شيپ يسازمان است تا بتواند توسط آن نوع تيريآن هنر مد

 تيريمد ازد.سمنظم برقرار  يها را در قالب را نظم داده و آشوب اه ينظم يكه ب ابنديدست  ييدهد كه به الگوها

  د.را آشكار ساز يينظم غا نياست كه ا يبيغر يجاذبه ها افتني ازمندين ندهيآ

  تئوري خودسازمان دهي 

 هاي محدوديت تئوري اين در. شود مي محسوب پيچيدگي ي نظريه در بخش جديدترين و مهمترين تئوري اين     

. شوند مي تلفيق همديگر با) مردم نظير(باز هاي سيستم ي خالقانه تكامل با) ها ماشين نظير(بسته هاي سيستم داخلي

 قبلي بندي طبقه در سيستم ديگر مدتي، از پس كه اي گونه به يابد، مي تكامل خود محيط با سيستم ديدگاه، اين در

 پيچيدگي، علم در فكري مباني ترين مهم مي توان اظهار داشت از ).1395همكاران، و شايان(گنجد نمي خود

 همزمان تكامل و انفعالي و خودفعل شدن، اي شاخه زايش، بر كه است آشوبي و پيچيده سيستم خودسازماندهي
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 اين انديشمندان برخي سبب همين به و شود مي پديدار آشوب درون از نظم ها، سيستم نوع اين در. دارد تاكيد

 سيستم هاي از بعضي اين كه به توجه با 1كافمن ).1396قاسمي،(برند مي بهره پيچيدگي آستانه نقطه مفهوم از حوزه،

 يابند، مي استحكام نظم جديد و باالتر سطح يك در سپس به طور خود به خود تفكيك شده و نيافته سازمان

 جديد نظم كه مي كند بحث او اين بر عالوه. مي كند توصيف ضد آشوب نيروي يك عنوان به را خودسازماندهي

 پيشنهاد كافمن همچنين. آيد مي وجود به داخلي قواعد و اصول از آيد، به وجود خارجي نيروهاي از آن كه از بيشتر

 باالتر سطوح به سيستم ها مي شود باعث كه است تكاملي نيمه تطبيق نيروي يك خود سازماندهي پديده كه مي دهد

 بحران يا انشعاب مسير، اين در. برسند سيستم، پايينتر و قبلي نظم فروپاشي و شكست دنبال به و نظم، پيچيدگي

 سازماندهي كه هستند تغيير رهبران و مديران اين واقع در  ).1396 زارع، و است(جهانيان الزم باالتر نظم براي تكامل

 توان مي كه دانند مي پذير انعطاف ماشين يك را سازمان نوعي به ها آن. كنند مي انتخاب را تغيير از بعد بمناس

 و كنند باز ثباتي بي و ناپايداري روي به را سيستم مرزهاي بايد نوين، رهبران. كرد عوض قبلي نقشه با را آن طرح

  .كند كمك جديد رفتاري الگوهاي ظهور به تواند مي عمل اين كنند؛ ايجاد ثباتي بي خود حتي

  كاربرد تئوري پيچيدگي و آشوب در توسعه سازمان ها

داشته باشند، اما  يرفتار تصادف رسدي كه در نگاه نخست به نظر م پردازدي م ييها آشوب به مطالعه نظام هينظر     

ها  دوره تناوب و نظم در آن ينوع تر، قيعم ياست و با نگاه يمشخص نيقوان تينظام تحت حاكم نيدر واقع هم

سامانه  كي يهاي ژگيبودن، و يرخطيو غ يقطع ،يا دوره ريغ ،يداريناپا ه،ياول طيبه شرا تي. حساسگرددي م مشهود

 از و مشخص ساختار يك رهبر پيچيدگى نيز، نظريه ). براساس1392تعريف مي كنند(اعلمي و ملكاني، آشوبناك را

 گيرى شكل به هنجارها، از سرى يك توسعه و ايجاد با عمل، در بلكه كند نمى اعمال سازمان به را شده تعيين پيش

 بستر داخلى، و خارجى محيط پويايى ميزان و زمانى شرايط تناسب به فراساختار اين. كند مى كمك ساختار فرا يك

 دهنده تشكيل هنجارهاى واقع در. شد خواهد بينى پيش قابل غير و متفاوت ساختارهاى گيرى شكل ساز زمينه و

 همچنين علم ).1392 فشاركي، و بازيار(باشد مى ساختار ايجاد براى كلى قواعد و اصول كننده بيان فراساختار يك

 پيچيدگي سطح به را خود پيچيدگي سطح ساختارها، سازي ساده جاي به تا كند مى توصيه ها سازمان به پيچيدگي

 دادن نشان ضمن كه دارد اشاره توسعه از پيشنهادهايي به پيچيدگي تئوري ).Uhl-Bien et al., 2007(برسانند محيط

 و بيني پيش غيرقابل و غيرخطي نامنظم، رفتارهاي بيانگر و هستند خود درون در نهفته نظم نوعي حاوي نظمي، بي

 خودسازمان توسعه از منظور. هاست نظمي بي اين تمام در توسعه غايي نظم الگوي يك وجود به قائل و است پيچيده

 مي پيدا تكامل توسعه سمت به اي شده خودسازماندهي صورت به جامعه يك آن طي در كه است، فرايندي يافته

                                           
1. Kauffman 
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 پذيرفته صورت آن بر روي مديريتي اعمال يا باشد، نموده دريافت هدايتي بيروني عوامل سوي از كه آن بدون كند،

 پيشين هاي نظريه جايگزين پيچيدگي علم درباره شده مطرح هاي ديدگاه اگر ).1392 اكواني، و نژاد موسوي(باشد

 تحت. گردد سازماني زندگي فهم در متفاوتي كامالً راه به منجر است ممكن شود سازمان به نگاه نوع در ها سيستم

 الگوهاي و نيست كنترل تحت كس هيچ و چيز هيچ ديگر زيرا كنيم نظر تجديد كنترل، مقوله در بايد جديد مفروضات

   ).Eijnatten & Putnik, 2004(كند نمي اداره يا تشريح آن، اجزاي رفتار را رفتاري

 استقالل از بااليي ميزان ،)مشترك بينش(آشكار هويت يك داشتن با زنده هاي سيستم در خودسازماندهي و خالقيت

 رهبران. است مرتبط متنوع هاي ديدگاه و عوامل بين تعامل اطالعات، آزاد جريان بودن باز و سيستم عوامل بين در

 اين كه هنگامي و كند مي ايجاد خودش را نظم سازمان. شود كنترل كه ندارد نياز سازمان كه كنند مي درك جديد

بنابراين بر پايه  ).1389همكاران، و مقدم زاده هادي(دهد مي پاسخ محيط به خالق اي گونه به شود مي محقق شرايط

مدل پيچيدگي و آشوب، رشد، تحول و تكامل، پاسخي به الزامات سيستمي، براي رويارويي با متغيرهاي آشوب 

 ,Gómez-Gardenes, Reinares, Arenas , & Floríaسازي است كه سيستم را وارد شيب كاهنده و نابودي مي كند(

 رفتاري كه است غيرخطي پيچيده ديناميكي سيستم يك همچون توسعه آشوب، نظريه پيچيدگي و ديدگاه . از)2012

 و سازمان دهنده خود حالتي شديدش پيچيدگي دليل به توسعه. دارد بيني پيش قابل غير و تصادفي آشوبناك،

 تغييرات تواند مي كار اوليه در شرايط كوچك تغيير ويژگي اثر پروانه اي يك از طرفي نيز بر اساس. خودمانائي دارد

 كار مديران و تصميم هاي رفتارها از وكامل عقالئي توجيهي اي، پروانه اثر .ايجادكند كار و اساسي در نتيجه بنيادي

ودگرگوني  تحول موجبات اند توانسته انرژي وكم مناسب حركت يك با كه دهد مي دست و موفق به آفرين و خالق

 كليدي نقطه از يك باشند قادر كه سازمانيهمچنين  .آورند فراهم سازمان براي را شگرفي هاي و توفيق عظيم هاي

 تا شد خواهد فرا خواند قادر خود فعاليت هاي در مشاركت به را و آنان كند استفاده مردم و مشاركت تمايل يعني

  . بخشد تحقق اهرم اين با را عظيمي حركات

  نتيجه گيري و پيشنهادها

 خود بوده ساختارهاي و فرآيندها در نوآوري و تحول تغيير، دنبال به ها سازمان و جوامع اكثر حاضر، عصر در     

 بر حاضر حال در كه بافتي به توجه با .هستند زمينه اين در كارا مفاهيم و نوين هاي روش در پي منظور بدين و

 رويه رويكردها، دانش، نگرش، در تغييراتي انجام از ناگزير ها سازمان فرماست، حكم ها سازمان كار و كسب دنياي

 حفظ براي مستقيم، غير يا مستقيم صورت به سازمان ها دارد ضرورت رو، اين از .هستند خود انتظار مورد نتايج و ها

 بر پيچيدگي مبناي بر رهبري تئوري. يابند هستند تطبيق ها با آن مواجه همواره سازمان كه تغييراتي با خود، حيات

را در بسترهاي سازماني،  انطباق قابليت و خالقيت، يادگيري كه دارد تمركز رفتارهايي و راهبردها كشف و شناسايي



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

121 

 

 تغيير، ها، سيستم در تحول و تغيير در فرآيند پيچيدگي و آشوب نظريه بر اساسپرورش و توسعه مي دهند. بنابراين 

 خاصي ساختارهاي طريق از پويا رفتار اين. جريان است در آشوب به نظم از و نظم به آشوب از متناوب طور به

 جهت را نويني دروني ترتيبات خالق، اي گونه به تا مي آورند فراهم را سيستم براي الزم آزادي كه نمايد مي عمل

از دارند.  ها سازمان در تبديالت و تغييرات به سيستمي نگرشي ،ها نظريه اين. بازيابد خويش عناصر و اجزا آرايش

 ارائه را زير كاربردي پيشنهادهاي كاربرد تئوري پيچيدگي و آشوب در توسعه سازمان ها مي تواناين رو با توجه به 

  داد:

تا در اين  يادگيري و تعامل محيطي آرام و امن جهت مشورت،گفت وگو، ايجاد براي سازمان مناسب بسترسازي -

  داد. افزايش نوآوري و يادگيري را حفظ و و خالقيت سازماني، توان بتوان دانش محيط

تئوري  نگري، آينده و بيني پيش و همچنين شهودي و خالقانه تفكر از استفاده با سازمان مي بايست رهبران -

 زندگي آورند تا توانايي وجود به را سازمان در پاسخگويانه عمل پيچيدگي، آشوب و خالقيت و دانش روز، توانايي

دهي را به وجود  خودسازمان طريق از كاركنان و پيروان توسعه و پيشرفت پيرو، رهبر متقابل ارتباط روابط، در كردن

   آورند.

 آشوب و پيچيدگي رهبري سبك آميز موفقيت اجراي عوامل بندي اولويت و شناسايي به نسبت بايست مي رهبران -

  كنند. اقدام

 كوچك تغير كه يك آن بين اجزايما  روابط درك نظام يك اوليه شرايط نگرش رهبران در مورد و تفكر تغيير شيوه -

  شود.  منجر سيستم آينده در گسترده بسيار تغييرات به تواند مي سيستم اوليه رفتار در

  منابع 

  1388 آبان ،190 شماره تدبير، ماهنامه آشوب، نظريه ديدگاه از سازماني تغيير). 1388.(ا اعتباريان،

 بعد و تأخير زمان از استفاده با رودخانه جريان فركتالي بعد و حالت فضاي بازسازي ).1392ملكاني،ل.( و م اعلمي،

  21-15 صص ،1 شماره ،43 سال محيط زيست، و عمران مهندسي نشريه محاط،

  نشرني: تهران هفتم، و سي چاپ سوم، ويراست عمومي، مديريت). 1388.(الواني،م
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 پژوهشي-علمي نشريه پيچيدگى، نظريه بر مبتنى رهبرى ارزيابى براى الگويى طراحى). 1392.(فشاركي،م و ا بازيار،

  51-70 ص ،1392 بهار ،1 شماره دوم، سال نوآوري، مديريت

  1391 ،245 شماره موفقيت، نامه هفته دو مديريت، در اي پروانه اثر). 1391.(بيگي،م بيگلر

 تئوري در آن با متناسب هاي ويژگي و رهبري هاي سبك). 1394.(عقيلي،ر و فر،ف جهاني،ج،مهرورز،م،عامري

  سوم هزاره در مديريت و حسابداري المللي بين كنفرانس اولين پيچيدگي،

 مديريت در جديد هاي پژوهش فصلنامه آموزشي، مديريت در آشوب تئوري نقش). 1396.(س زارع، و جهانيان،ر

  .)2588-3593(شاپا شماره ،163-180 صص ،1396 پاييز چهارم، شماره جديد، دوره حسابداري، و

 در كالژيسم رويكرد و پيچيدگي تئوري). 1395.(نوربخش،ف و عليزاده،م،كرم،ا مقصودي،م،گل شايان،س،

  1395 بهار سوم، و بيست شماره ششم، سال خشك، مناطق جغرافيايي مطالعات ژئومورفيك، سيستمهاي

 مديريت هاي چالش ملي همايش سازماني، رهبري و مديريت در نظمي بي در نظم تئوري تاثير). 1389.(شيرزادخان،ن

  1389 تيرماه 24 اصفهان تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه ايراني، هاي سازمان در رهبري و

 و مديريتي پيچيده مسايل برحل آشوب و نظمي بي خالقانه نقش تاثير بررسي). 1394.(لي،ي مزرعه و ص ظاهر،

 ماليات، و اقتصاد فصلنامه ،)غربي آذربايجان استان مالياتي امور كل اداره: موردي مطالعه( سازمان در گيري تصميم

  1 پياپي شماره ،1394 تابستان ،1 شماره ،1 دوره

 سياست، فصلنامه اي، منطقه هاي شبكه تكامل تبيين در نوين چرخشي: آشوب و پيچيدگي نظريه). 1396.(ف قاسمي،

  .1005-1024 صص ،1396 زمستان ،4 شماره ،47 دوره سياسي، علوم و حقوق دانشكده مجله

 در سازماني نوآوري و خالقيت و آفرين تحول رهبري رابطه). 1392.(فر،گ احسان و و فر، ناصحي مظلومي،ن،

  33-56 صص ،109 شماره ،28 دوره بيمه، پژوهشنامه. ايران در بيمه خصوصي هاي شركت

 نوسازي نظريات از گذار(توسعه خودسازمانيابي: توسعه نظريه به تازه نگرشي). 1392.(اكواني،ح و و نژاد، موسوي

 و مباني مفاهيم،: پيشرفت ايراني اسالمي الگوي كنفرانس دومين ،)خودسازماندهي و آشوب نظريه به وابستگي و

  1392 ارديبهشت پيشرفت، اركان
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 شماره تدبير، ماهنامه ،ها سازمان تحول در پيچيدگي تئوري نقش). 1389.(ميرزاده،ل زاده،م، نكويي مقدم،ا، زاده هادي
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