
 

 



 

This article contrasts the assumptions of General Systems Theory, the framework for much prior 
leadership research, with those of Complexity Theory, to further develop the latter's implications 
for the definition of leadership and the leadership process. We propose that leadership in a 
Complex Adaptive System (CAS) may affect the organization indirectly, through the mediating 
variables of organizational identity and social movements. A rudimentary model of leadership in 
a CAS is presented. We then outline two non-linear methodologies, dynamic systems simulation 
and artificial neural networks, as appropriate to enable development and testing of a model 
leadership under the assumptions of Complexity Theory. 
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 همراه با تئوري، این از پیشبراي تحقیقات رهبري  یاین مقاله در تضاد مفروضات نظریه سیستم عمومی، چارچوب   
ما پیشنهاد می کنیم که  .پرداخته است تعریف رهبري و فرآیند رهبري جهتپیچیدگی، به توسعه بیشتر مفاهیم 

بواسطه متغیرهاي میانجی  به طور غیر مستقیم را ممکن است سازمان (CAS) 1انطباقی پیچیدهرهبري در یک سیستم 
ارائه شده است.  CAS مدل ابتدایی از رهبري  .تحت تاثیر قرار دهد هاي اجتماعیچون؛هویت سازمانی و جنبش

 ، به عنوانرا شبیه سازي سیستم هاي پویا و شبکه هاي عصبی مصنوعیروش  غیر خطی،  2 طرح کلیپس از آن ما 
در حالی که بسیاري از مسائل  .ارائه کردیم رهبري تحت مفروضات نظریه پیچیدگی مدل توسعه و آزمایش ایجاد،

 مداخالتبا ،  است گراییمدیریت از  که مهمترین آنها،   جلوگیري - همراه آن است ن گذشتهوقراز سازمانی 

                                                             
 



 

 تکامل یافته بسیارواقع، مفهوم سازمان در  .بسیاري از مسائل تغییر کرده است - شرکت پیرامون مسائل  مدیریت
فرم جدید، که داراي مرزهاي سیال  به سمت  همراه با اختیار و قدرت درونیاست، از بوروکراسی با مرزهاي روشن 

به عنوان موضوعی کامل اگر چه رهبري تا  مدت طوالنی  است.  داخلی و خارجیو داراي مرزهاي  و انعطاف پذیر 
هاي جدید که در آن رهبري شامل رهبري سازمان مدل هاي جدید از رهبريو موردعالقه مورد توجه بوده است، 

علوم فراتر از و مجموعه اي جدید از ایده هایی که یابند کمتر به قدرت مدیریتی وابسته است، همچنان توسعه می
 شده است.رهبري  اتوارد عرصه تحقیق گردد، برمینظریه پیچیدگی  که به ، است بیولوژیکی و اجتماعیفیزیکی، 

 و است، و جدید ارتباط آن با نظریه رهبري نوپا اما  ،شده است اگر چه نظریه پیچیدگی است وارد واژگان رهبري
رخی محققان محرك بوده و در ایجاد ب تري موردنیاز است.هاي بیش، ارتباط و داللتنشان می دهد که توسعه

هاي مبهمی پیرامون موضوع رهبري اما استنتاج تاثیرگذارارتباط میان تئوري پیچیدگی و معنویت و شرایط انسانی 
، که مانع از مانده استباقی  نامفهوم  همچنانمفروضات نظریه پیچیدگی با وجود توضیحات  دریافتیم،ما  داشتند.

       و رهبري کمک  (CT) 2میان تئوري پیچیدگیاین مقاله به ارتباط  .شودمی اي رهبريتوسعه پیامدهاي آن بر
هاي پویاي تئوري ،که یکی از سیستمCAS) (3هاي انطباقی پیچیدهکند، با اظهار آنکه چگونه رهبري در سیستممی

پر  ی است جهت تالش دهد.قرار داده و یا آن را شکل پیچیدگی است، ممکن است سیستم انطباقی پیچیده را  تاثیر 
توسعه و آزمایش   در همراه با اهداف بلندپروازانه ،نظریه پیچیدگی و رهبري د، ادبیات موجوشکاف میان کردن 

گویی تر در راستاي حرکت از کلیتالشی است همراستا با تحقیقات وسیع .محورتئوري پیچیدگی  مدل رهبري
  ها. به ابزارها و فرآیندهایی جهت فهم این سیستم هاي پویاسیستم

ي  این خواص  پایه و و خواص سیستم هاي باز شروع می شود،  (GST) 4هامقاله با بررسی نظریه عمومی سیستم
بررسی نظریه چارچوب مرجع مناسبی هستند. سپس با و در نتیجه یک  اندحقیقات سازمانی و مدیریتیت بسیاري

پس از مقایسه دو مجموعه پردازد. هاي انطباقی پیچیده میبه  توضیح فرضیات آن پیرامون خواص سیستم پیچیدگی
 از خواص، ما به توسعه مفاهیم سازمان ها به عنوان سیستمهاي انطباقی پیچیده براي تعریف رهبري و فرآیند رهبري
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