
 

 



 

 

مارگریت اشنایدر، مارك سامرز 

پیچیدگی،  همراه با تئوري، این از پیشبراي تحقیقات رهبري  یمقاله در تضاد مفروضات نظریه سیستم عمومی، چارچوب    
رهبري در یک سیستم ما پیشنهاد می کنیم که  .پرداخته است تعریف رهبري و فرآیند رهبري جهتبه توسعه بیشتر مفاهیم 

-بواسطه متغیرهاي میانجی چون؛هویت سازمانی و جنبش به طور غیر مستقیم را ممکن است سازمان (CAS) 1انطباقی پیچیده

روش  غیر  2 طرح کلیارائه شده است. پس از آن ما  CAS مدل ابتدایی از رهبري  .تحت تاثیر قرار دهد اجتماعیهاي 
رهبري تحت  مدل توسعه و آزمایش ایجاد، ، به عنوانرا خطی، شبیه سازي سیستم هاي پویا و شبکه هاي عصبی مصنوعی

کند، با اظهار می و رهبري کمک  (CT) 2ن تئوري پیچیدگیمقاله به ارتباط میا .ارائه کردیم مفروضات نظریه پیچیدگی
هاي پویاي تئوري پیچیدگی است، ممکن ،که یکی از سیستمCAS) (3هاي انطباقی پیچیدهآنکه چگونه رهبري در سیستم

ات ادبیشکاف میان پر کردن  ی است جهت تالش دهد.قرار داده و یا آن را شکل است سیستم انطباقی پیچیده را  تاثیر 
تئوري پیچیدگی محور.  توسعه و آزمایش مدل رهبري  ، همراه با اهداف بلندپروازانه درنظریه پیچیدگی و رهبري د، موجو

هاي پویا به ابزارها و فرآیندهایی جهت فهم گویی سیستمتر در راستاي حرکت از کلیتالشی است همراستا با تحقیقات وسیع
ي  این خواص  پایه و و خواص سیستم هاي باز شروع می شود،  (GST) 4هاعمومی سیستم مقاله با بررسی نظریهها. این سیستم

چارچوب مرجع مناسبی هستند. سپس با بررسی نظریه پیچیدگی به  و در نتیجه یک  اندحقیقات سازمانی و مدیریتیت بسیاري
مقایسه دو مجموعه از خواص، ما به توسعه  پس ازپردازد. هاي انطباقی پیچیده میتوضیح فرضیات آن پیرامون خواص سیستم

   .پردازیممی مفاهیم سازمان ها به عنوان سیستمهاي انطباقی پیچیده براي تعریف رهبري و فرآیند رهبري
پیچیدگی،  همراه با تئوري، این از پیشبراي تحقیقات رهبري  یاین مقاله در تضاد مفروضات نظریه سیستم عمومی، چارچوب

                                                             
 

 



 

ما پیشنهاد می کنیم که رهبري در یک سیستم  .پرداخته است تعریف رهبري و فرآیند رهبري جهتمفاهیم  به توسعه بیشتر
-هویت سازمانی و جنبشبواسطه متغیرهاي میانجی چون؛ به طور غیر مستقیم را ممکن است سازمان (CAS) 1انطباقی پیچیده

روش  غیر  2 طرح کلیارائه شده است. پس از آن ما  CAS مدل ابتدایی از رهبري  .تحت تاثیر قرار دهد هاي اجتماعی
رهبري تحت  مدل توسعه و آزمایش ایجاد، ، به عنوانرا شبیه سازي سیستم هاي پویا و شبکه هاي عصبی مصنوعیخطی، 

که  - همراه آن است ن گذشتهوقراز در حالی که بسیاري از مسائل سازمانی  .ارائه کردیم مفروضات نظریه پیچیدگی
بسیاري از مسائل تغییر کرده  - در مسائل شرکت مدیریت مداخالتبا ،  است گراییمدیریت از  ن آنها،   جلوگیريمهمتری

به  همراه با اختیار و قدرت درونیاست، از بوروکراسی با مرزهاي روشن  تکامل یافته بسیاردر واقع، مفهوم سازمان  .است
اگر چه رهبري تا  مدت  است.  داخلی و خارجیو داراي مرزهاي  فرم جدید، که داراي مرزهاي سیال و انعطاف پذیر  سمت 

هاي شامل رهبري سازمان مدل هاي جدید از رهبريبه عنوان موضوعی کامل و موردعالقه مورد توجه بوده است، طوالنی 
و مجموعه اي جدید از ایده هایی که یابند ست، همچنان توسعه میجدید که در آن رهبري کمتر به قدرت مدیریتی وابسته ا

شده رهبري  اتوارد عرصه تحقیق گردد، برمینظریه پیچیدگی  که به ، است علوم فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعیفراتر از 
نشان  و است، و جدید پاارتباط آن با نظریه رهبري نو اما  ،شده است اگر چه نظریه پیچیدگی است وارد واژگان رهبري است.

برخی محققان محرك بوده و در ایجاد ارتباط میان تئوري  تري موردنیاز است.هاي بیش، ارتباط و داللتمی دهد که توسعه
مفروضات  دریافتیم،ما هاي مبهمی پیرامون موضوع رهبري داشتند. پیچیدگی و معنویت و شرایط انسانی تاثیرگذار اما استنتاج

  .شودمی ، که مانع از توسعه پیامدهاي آن براي رهبريمانده استباقی  نامفهوم  همچنانی با وجود توضیحات نظریه پیچیدگ

عالوه برآن، اثبات و شرح توسعه و آزمایش مدلهاي رهبري مبتنی بر تئوري پیچیدگی دشوار است. این مقاله به ارتباط میان 
،که CAS) (3هاي انطباقی پیچیدهار آنکه چگونه رهبري در سیستمکند، با اظهو رهبري کمک می  (CT) 2تئوري پیچیدگی

 هاي پویاي تئوري پیچیدگی است، ممکن است سیستم انطباقی پیچیده را  تاثیر گذاشته و یا آن را شکل بدهد.یکی از سیستم
توسعه   ندپروازانه در، همراه با اهداف بلنظریه پیچیدگی و رهبري د، ادبیات موجوشکاف میان پر کردن  ی است جهت تالش

گویی تر در راستاي حرکت از کلیتئوري پیچیدگی محور. تالشی است همراستا با تحقیقات وسیع و آزمایش مدل رهبري
  ها. هاي پویا به ابزارها و فرآیندهایی جهت فهم این سیستمسیستم

                                                             
 



 

 ي  بسیارياین خواص  پایه و و خواص سیستم هاي باز شروع می شود،  (GST) 1هامقاله با بررسی نظریه عمومی سیستم
چارچوب مرجع مناسبی هستند. سپس با بررسی نظریه پیچیدگی به  توضیح و در نتیجه یک  اندحقیقات سازمانی و مدیریتیت

اص، ما به توسعه مفاهیم پس از مقایسه دو مجموعه از خوپردازد. هاي انطباقی پیچیده میفرضیات آن پیرامون خواص سیستم
و  CAS بر اساس خواص .پردازیممی سازمان ها به عنوان سیستمهاي انطباقی پیچیده براي تعریف رهبري و فرآیند رهبري

مبتنی بر تئوري  رهبري ابتداي مدل  بینش رهبري به عنوان یک برچسب در فراخوانی تغییر در سیستم هاي سازمانی پویا مقاله
 میانجی میان ما پیشنهاد می کنیم که هویت سازمانی و جنبش هاي اجتماعی به عنوان متغیرهاي کند.ه میپیچیدگی را ارائ

رهبري ممکن است سایر متغیرها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، در تعامالت .شوندبه کارگرفته می رهبري و ظهور سازمانی
ر خطی، شبیه سازي سیستم هاي پویا و شبکه هاي عصبی پس از آن ما دو روش غی هاي پویاست.تکراري که مشخصه سیستم

 .سازدهاي مناسبی که، توسعه و آزمایش مدلهاي بیشتر را ممکن ساخته میکه به عنوان روش کنیم را توصیف میمصنوعی، 
تئوري مفاهیم   کمک به توسعهدیگري و  مبتنی بر تئوري پیچیدگی است رهبري ترویج توسعه مدلما یکی؛  جانبهنیت دو

  شوند.براي کارکردها از تحقیقات تئوري محور ظاهر می مفاهیم که این  ،است رهبري کارکردهاي جهت پیچیدگی

 بررسی نظریه سیستم هاي عمومی .1

داراي اهمیتی فراگیر و «سیستم ها آثار برخی  اینگونه تصور میشده است که  سیستم هاي عمومی ، پردازان نظریه با توجه به
این افراد با محیط  تو تعامال میان فردي افراد در روابط  هايتودهاین پدیده  جمعیت یا ». باشدها  میجامع براي تمام رشته

بندي از پیچیدگی ها در طبقهسیستم شود.شود، شامل میره و کنترل میادا 2تعادل و یا هموستاز صل،  توسط اکه زیست خود
 ند)کسانی که در سیستم باز کردن و یا سطوح باالتر پیچیدگی (سطح چهار و باالتر شوند.بندي میطبقه دسته 9پیچیدگی در 

جریان دارد، خود را تنظیم  در سراسر مرزهاي سیستم که جریان انرژي  بواسطه ،تنظیمی تصور می شد که از اصل خود
متعالی که هنوز ناشناحته هستند احاطه که تنها توسط سیستم  ، ندسازمان هاي اجتماعی  پیچیده در نظر گرفته شد کنند.می

 روابط، ساختار، و وابستگی آن بر تاکید ارائه کردند و  تئوري سازمان در  GST's کاربرد) 1978(تز و کاهن ک اند.شده
  ). 1را ترسیم کردند(جدول شماره ویژگی هاي سیستم هاي باز  10، و   بوده

                                                             
 

٢ Homeostasis refers to the ability of the body or a cell to seek and maintain a condition of equilibrium or stability 
within its internal environment when dealing with external changes. 



 

  
به طور  هاي رهبري نیز مشترك است.شان در تئوريسهم هستند، مرتبط بهم نظریه هاي سازمان و رهبري ذاتا مادامی که

با وارد کردن و تمایل دارند  نسبت به هر دو تعادل یا هموستاز ، چگونه سیستم هاي باز  اشاره کردند که خاص، کاتز و کان
اشاره  1هاتئوري عمومی سیستمن اساس، بر ای شان دارند.به واردات بیش از نیازتمایل  کنند اما می رشدانرژي از هموستازها

مرزها  و الگوهاي پایدار از روابط در محدوداما همچنین اشاره به مرزهاي سیستم ، دارد  سیستم هاي اجتماعی باز بودنبه 
تواند نباشد و به است که کل به معنی مجموع اجزاء می سینرژيبرخی از ویژگی هاي دیگر سیستم هاي باز شامل  .دارد

                                                             
 



 

عنوان یک کل باشد و اشاره روابط سلسله مراتبی در سیستم دارد که گرایش به اهداف و مقاصد مختلف خصوصا تمایز 
به طور خالصه  ).1979وجود دارد( به عنوان مثال مینتزبرگ، شرح و بسط زیادي از مفاهیم تفکیک و یکپارچه سازي دارد .

براي تئوري  چارچوب نظریه تفکر سیستمیبري داشته است، که با ها تأثیر زیادي بر تحقیقات رهتئوري عمومی سیستم
که تمرکزش بر تفکر اقتضائی (١٩٧٦)  'Jaques  هاي بوروکراتیکرهبري، که براساس تئوري عمومی سازمان

)Fiedler's (شود .است، شناسایی می 1گر رهبري با مدیریت، مدلهاي اقتضائی ومداخله١٩٦٧  

تئوري پیچیدگی جنبشی وسیعی است که شامل اصول جدید انواع سیستم است، که منسوب به سیستم انطباقی پیچیده      
گیري موسسه سانتافه برمیگردد، براي همراه با شکل 1980هاي تاریخی دارند، اما زمینه آن به سال ها ریشهاست. گرچه ایده

تغییر پارادایم از علم قبلی است. برخی اشاره کردند که آن پارادایمی جدید مرتبط با علم قبلی  برخی این علم جدید یک
همراه با مدرنیست و تئوري پیچیدگی و پست مدرنیست یا ضدپوزیتیویست است. با این حال برخی آن را توسعه علم گذشته 

  با این حال تئوري پیچیدگی تکاملی است یا انقالبی؟ دادند. می

ی بیشتر تکاملی است تا ها، توسعه تئوري پییچیدگکه در مقایسه تئوري پیچیدگی و تئوري عمومی سیستم دریافتیمما     
هاي باز شناخته ها به عنوان سیستمکند. به عنوان مثال تئوري عمومی سیستمانقالبی و بیشتر براساس آن است و آن را رد نمی

ها باز درنظر گرفته نمیشوند   ( در سطوح بولدینگ، سطوح ابتدایی باز نیستند)، تئوري پیچیدگی بر شود، اما تمام سیستممی
اند پیچیده باشند. الگوهاي مختلفی هایی که انطباقیشود تمام سیستمهاي انطباقی پیچیده متمرکز است اما فرض نمیسیستم

هاي سیستم انطباقی پیچیده، درحالی که بسیاري از آنها نقطه ثابت یا حالت اند، از ویژگینظمشان بیکه ذکر شد، تنها برخی
هاي تئوري عمومی سیستمها را نفی نمیکند، نتیجه میگیریم که تئوري پیچیدگی، یافتهما کنند. اي را کسب میتعادلی دوره

. از فرضیات تأثیرات تئوري پیچیدگی بیشتر انقالبی است تا تکاملی اما آنها را محدود به انواع خاصی از سیستمها میداند.
ناوریها، تا زمان وقوع ناشناختند، و ممکن است کلیدي تئوري پیچیدگی، آن است که برخی از وقایع با توجه به دانش ما و ف

به راستی نیز ناشناخته باشند. از نظر برخی محققان این مفهومی منزجرکننده است، افرادي که آموزشهاي آنها علیه نوظهوري 
ینی علم بگرایی که منجر به تحقیق پیوسته براي متغیرهاي جدیدي که ممکن است پیشو تازگی بوده است، و به سمت تقلیل
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را مقدور سازد،  و براساس تئوري عمومی سیستمها، سیستمهایی که به دنبال تعادل هستند، باوري است که ساده و کششی 
  اغواکننده است. 

هاي سازمانی همراه با ابعاد عمودي و تعداد سطوح، سطوح افقی پیش ازین پیچیدگی سازمانی از تعداد فعالیتها و زیرسیستم  
این تعریف و زبان موجود در آن،  شد.و تعداد واحدها، دپارتمان و بخشها، و فضاها و تعداد مکانهاي جغرافیایی تعریف می

تئوري عمومی سیستمها است و نسبت به تطبیق با تئوري پیچیدگی ضعیف است. ما پیشنهاد میکنیم که سه چارچوب 
   است. کاملو انطباق و تهاي غیرخطی، تئوري آشوب پویاییجزءساختاري تئوري پیچیدگی شامل: 

  هاي غیرخطیپویایی
) و ارتباط آن با ساختارهاي وابسته در Prigogine  )1996هاي غیرخطی  براساس کار دانش مرتبط با پویایی   

با درجه باالیی از تبادل  2هاي پراکندهثباتی شدید.ساختارترمودینامیک غیرتعادلی است؛ به عنوان مثال سیستم در حالت بی
مراحل به آن اي که از طریق یکسري ثباتی ذاتی باال بواسطه تغییر و تحول چندگانهشان، که نشان از بیانرژي با محیط

شوند.  در هر نقطه ساختارها به سمت پیچیدگی جدید و بیش از قبل از میرسد، درمقابل تمایل آنها به تعادل، هدایت  می
لحاظ کمی و کیفی در حرکت هستند. سیستمهایی چون ساختارهاي پراکنده، کیفیتی دارند که منتج از تعامل اجزاي آن با 

با محیطش است. این ساختارها ممکن است به طور نامتناسبی به تغییرات محیطی واکنش ها نسبت به تعامل آن زیرسیستم
نشان دهند. رویداد کوچک بیرونی ممکن است تغییراساسی در شخصیت سیستم را منجر شود(همچنین ممکن است بدون 

  تغییر، یا تغییر متناسب با رویداد،یا کمتر متناسب را منجر شود).
 Rio de Janieroاي در اي که بال زدن پروانهاشاره دارد، که ایده» اياثرپروانه«نامتناسب به پدیده پدیده تغییر بزرگ  و 

هاي منجر به تغییر آب و هوا در شیکاگو شود. ابتدا توسط لورنز در مطالعاتش در سیستمهاي آب و هوایی و بازتاب سیستم
شود تا خود سیستم منتج می شود. براین اساس این خواص ازمیغیرخطی بود که منجر به روابط بیشتر میان بخشهاي سیستم 

اي مثالی از نشان دادن تاثیرات منحصربه فرد شرایط اولیه بر سیستم غیرخطی است. محیط آنها را اعمال نماید. اثر پروانه

                                                             

 
٢ Dissipative structures:A dissipative system is a thermodynamically open system which is operating out of, and 
often far from, thermodynamic equilibrium in an environment with which it exchanges energy and matter) 



 

ائات تاریخی را بر ظاهر میشود و استراتژي که نقش اقتض وابستگی به مسیر در علوم اجتماعی در اقتصاد تکاملیمفهوم 
تئوري عمومی   equifinality تاثیرات آن بر حاالت سیستم را نشان میدهد. وابستگی به مسیر نشان میدهد که ویژگیهاي

سیستمها ممکن است در سیستمهاي غیرخطی اعمال نشود، براي شرایط ابتدایی ممکن است مسیري خلق کند که منجر به 
سیستمهاي پراکنده به صورت یکسري قالبهاي مشخص در مورد جامعیت قانون دوم حاالت خاصی شود. تحول خودالقایی 

سیستم رسیدن به حالت تعادل «ترمودینامیکی و تئوري عمومی سیستمها  مرتبط با مفاهیم آنتروپی و تعادل تحت چیزي که 
  مورد تردید است.» مشخص را با کاهش فعالیتها و آنتروپی تولید کسب میکندد.

  1نظریه آشوب
. گرچه سیستمهاي آشفته و سیستمهاي پیچیده متفاوت هستند، براي آنهایی اي از اقتصاد استنظریه آشوب تجلی از شاخه

بینی، تئوري آشوب؛ نظریه پیچیدگی را تحت عنوان، که پیچیدگی کمتر مکانیکی داشته و بیشتر ثابت است و قابل پیش
بعالوه مفاهیم زیر را توصیف  فرایندهاي انطباق و تکامل ضروري است،آشوب براي موضوعی غیرخطی عنوان میکند.

در  .تمام سیستمها ظرفیت یکسانی براي تکامل ندارند، این ظرفیت ترکیبی از سیستمهاي آشوب و ضد آشوب  است میکند.
ها در فواصل بیشمار نشان حالیکه رفتار بعضی سیستمها به نظر میرسد تصادفی باشد، تصاویر تولیدي توسط کامپیوتر از رفتار

اساس « میدهد که آن هرج و مرج است نه تصادفی. الگوي تصادفی الگو نیست. اما تحت عنوان هرج و مرج، براساس 
   .و رفتار غیرتصادفی را  را همراه دارد» جاذبه

هاي درونی ه آن که از خصیصههاي کسب شدشناسی المارك که مشخصههاي دیگر، از جمله برهان غایتباوجود نظریه
شده است، از نظر داروین تکامل بر اساس نیروهاي طبیعی انتخاب است که تسلط دارد. تئوري پیچیدگی این باورها را به 

ها در تکامل و انطباق خودشان به تغییرات بیرونی نقش چالش میکشد با این پیشنهاد که، درحالیکه انتخابها رخ میدهد، گونه
هاي انطباقی پیچیده، بازتاب کننده توانایی وفق دادن از میان ویژگیهاي ناشی شده زبان تئوري پیچیدگی،    سیستم دارند. در

از خودسازمان، که از  وابستگی میان افراد، یا عوامل که به عنوان زیرسیستم شناخته میشود، را دارند. این شبیه آنچه توسط 
Prigogine  ،میباشد.  همانطور که اشاره شد تمام سیستمها ظرفیت یکسانی براي تکامل در ساختارهاي پراکنده است

نظمی زیاد قادر به حفظ رفتارهاي خود نیستند، و اختالل کوچکی در سیستم منجر ب اختالل شود ندارند،سیستمها با بی
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    شکست دارند که منجر به دارند، و تمایل به ”frozen“اي. آنها همچنین ثباتشان اندك و یا اجزاي همانند اثر پروانه
سیستمهاي بسیار منظم جهت هماهنگی براي رفتارهاي جدید بسیار سفت  گیري پایین و سازگاري کم و انطباق میشود.ضربه

اند. بیشتر عناصر سیستمهاي بسیار منظم منجمد بوده و تقریبا تمام و محکم بوده و به این خاطر بیشتر در معرض شکست
نیرویی که ارائه میشود منجر به تغییر اندکی در سیستم میشود، و نتایج همانند سپري بوده و انطباق و تکامل اندك است. 

خوبی براي تکامل دارند. نظمی هستند: ارتباط خاصی با تکامل دارند بدلیل آنکه ظرفیت که در لبه بی  1سیستم متوازن
 2اي از پاسخها، که به عنوان مجذوب غریبتوانایی باالي آنها براي تکامل بدلیل میانگیري تطبیقی آنها که منجر به مجموعه

 خودسازماندهیدیده میشود. سیستمهاي موازنه و آماده توانایی تکامل سریع از میان انباشت تغییرات مفید را دارند و مفهوم 
  دهد که بسیاري سیستمها میتوانند به این حالت آماده و تعادل تکامل یابند. نشان می

میزان آشفتگی  و ضد هرج و مرج را و  Cو  N,K,Pمتغیر سیستمهاي پویاي غیرخطی؛  4پردازي کرد که کافمن تئوري
ا شماره سازمانی از زیر واحد سیستم ی Nتوانایی آنها جهت تکامل و انطباق را تحت تأثیر قرار میدهد را ارائه کرده است. 

ها را در سیستم معرفی میکند، که غیرخطی Nسطح ارتباطات یا تعامالت میان واحدهاست، که توسط ورودهاي  Kاست. 
ها به اشتراك گذاشته میشود، که همسانی درونی را طرحهاي متعارفی است که توسط زیرسیستم Pگیري میشود. اندازه
است و سطح ارتباط و  4متغیري بین سیستمی Cهستند  3متغیرهاي درون سیستمی N,K,Pالیکه گیري میکند. در حاندازه

در سراسر سیستم است، و منبعی دیگر از غیرخطی بودن است. با سطح مطلوبی از آشفتگی/ ضدهرج و مرج،  Nتعامل 
  سیستم آماده خواهد بود، و ازین رو به طور بالقوه، تطبیقی و قادر به تکامل است. 

به مقایسه خواص سیستمهاي باز که توسط کتز و کاهن مطرح شده با تحت تئوري عمومی سیستمها با خواص  1جدول 
چیده آن را  نتیجه گرفتیم. مقایسات، شباهتها و سیستمهاي انطباقی پیچیده پرداخته است که ما از ادبیات سیستمهاي پی

اهمیت انرژي، توان عملیاتی، و خروجیها غیرقابل تغییرند، نشان دهنده این  -تفاوتهایی را نشان میدهد.یکی از سه خواص
. آنها دارندسیستم انطباقی پیچیده، سیستمهاي بازي هستند که با محیطشان تعامل  از طریق فرآیندهاي تبدیل تبادل هستند که 

                                                             

 



 

ست که سیستم را تحت تأثیر ماهیت الگویی 4متفاوت هستند. ویژگی  9و  8، 6و تعدادي از خواص  10و  4،5،7در خواص 
اي باشند، سیستمهاي انطباقی پیچیده براساس باور تئوري آشوب و قرار میدهد. درحالیکه سیستمهاي باز ممکن است دوره

مباحثه و جدل منجر به قانون دوم ترمودینامیک را  5زمانی که نزدیک به لبه آشوب هستند، بیشتر انطباقی هستند. ویژگی 
دهنده خاصیت رد شده است، که نشان میدهد سیستم انطباقی پیچیده نشان  Prigogineنشان میدهد، که توسط پژوهش 

تئوري پیچیدگی، روي انطباق و تکامل سیستم تمرکز میکند که به نگهداري و  7ظهور جاي آنروپی است. توسط خاصیت 
تعادل اشاره دارد. درنهایت تئوري پیچیدگی پیشنهاد میکند که سیستم انطباقی پیچیده مسیرهاي خاص و ویژه را تجربه کند، 

). این 10میرساند(خاصیت  equifinalityایی است و وابستگی به مسیر را در مقایسه به بدلیل حساسیت آنها به شرایط ابتد
سه خاصیت که عطف به ساختارها و پردازش اطالعات است، ممکن است شباهتهایی داشته اما تفاوتهایی نیز براي 

و هماهنگی). اصطالح اطالعات  یکپارچگی-9تمایز، 8اطالعات و بازخور، -6سیستمهاي باز و سیستم انطباقی پیچیده دارند(
  .باال عناصر سیستم تمرکز دارند که منجر به نظم میشود –و بازخورد، سیستم انطباقی پیچیده روي ظهور و تعامالت پایین 

نظم از تعامالت خودانگیز منتج میشود، اشاره به تعامالت کاتالیزوري خودکار دارد که در سطح محلی آغاز میشود. 
آید، زمانی رخ میدهد که رفتار اجزاي یا کاتالیزوري از همنوایی می زا منجر به تعامل و همنوایی آنان میشود.تعامالت بین اج

دادها  بواسطه برچسبها یا نقاط تجمع، سمبلها، یابد. رويهمبستگی اجزا منجر به تعامالتشان میشود و سپس تسریع می
بخشی میشوند. توسط این هند؛ مانند همکاري منجر به کاتالیز و سرعتبازیگران یا رفتارهایی که فیلترکردن را توسعه مید

) از ویژگیهاي سیستم 9) و یکپارچگی (ویژگی 8درحالیکه تمایز(ویژگی برچسبها به ظهور و امر حتمی کمک شده است. 
در سیستم انطباقی . انطباقی پیچیده و سیستمهاي باز هستند، تحقیقات تئوري پیچیدگی داراي باورهاي متفاوت با اینهاست

(الگوهاي عمومی  P(ارتباط درونی در سراسر سیستم)، و  C(تعداد عناصر)،  N( ارتباط درونی باسیستم)،  Kپیچیده متغیر 
اشتراك گذاشته شده توسط زیرواحدها) براي بقا و حیاط سیستم حیاتی هستند. مدل رهبري که ارائه دادیم به صورت 

  براین متغیرها وابستگی میان آنها را نشان میدهد. مختصر تاثیرغیرمستقیم آن را

د رهبري موفق بوده است همانطور که فرهنگ رهبري تحت تئوري عمومی سیستمها توسعه تئوري پیچیدگی در بررسی مجد
تئوري عمومی سیستمها، پیشنهاد میکند که رهبري داراي -پیدا کرده است. در تعریف کالسیک مدل سازمانی سیستم باز

گی، رهبري موجب ماندن تاثیرات تئوري پیچیداثرات افزایشی و نهایی در سراسر،  انطباق با جریانهاي معمول است. تحت 



 

تحت تئوري پیچیدگی، رهبران همانند برچسبها به کارگرفته میشوند و بر سایر افراد و فرآیندها تأثیر . انطباقات معمول میشود
بدون قدرت رهبري میکنند و آن را از طریق ظرفیتهاي موقتی انجام میدهند. رهبران ممکن است آگاهانه نقش  آنهامیگذارند.

اطالع باشند همانند رهبري آنان را بنیاد نهند و یا نقشی که به آنها داده شده را بپیذیرند. رهبران ممکن است از نقش خود بی
  هبري ظاهر میشود. اند، با این وجود، راطالعبی سایر افراد که
Gell-man یا  2گیري شده با  پیچیدگی خامکه توسط میزان بیشترین توضیح مختصر از سیستم اندازه 1میان پیچیدگی موثر

واکنشهاي تصادفی تمایز قائل میشود. با ارائه مثال از زدن روي کیبورد توسط شامپانزه، که عنوان میکند خروجی این 
تر و پیچیدگی موثر کمتر داشته در مقایسه با شعر شکسپیر. درحالیکه اصول طراحی شده ابزاري شامپانزه، پیچیدگی خام بیش

ما پیشنهاد در سیستم انطباقی پیچیده، روابط میان آنها را ماهرانه دستکاري میکند، رهبري چگونه براین متغیرها تأثیر میگذار؟
هویت سازمانی و جنبشهاي اجتماعی  قادر به اثرگذاري بر میکنیم که رهبري به طور غیرمستقیم توسط متغیرهاي میانجی 

  متغیرهاست.

از ویژگیهاي مهم سیستم انطباقی پیچیده است؛ به این معنی که سیستم در شرایط تغییر مقیاس، تغییرناپذیري  3خودهمانندي 
است(الگوهاي مشترك به اشتراك  Pدهد. سیستم انطباقی پیچیده، خودهمانندي مبنایی براي متغیر را از خود نشان می

ی فراکتالهاي مانند برگ سرخس و کام بروکلی که فضاهاي خودهمانندي در جهان فیزیک گذاشته شده توسط زیرسیستمها).
هندسی موجود در قطعات کیفیت کل را نشان میدهد. در دنیاي سازمانی، خودهمانندي با هویت سازمانی در ارتباط است. 

ز خودسازماندهی زمانی موفق است که سیستم فعالیتهاي مسقل ا«هویت سازمانی میزان خودهمانندي را تشویق میکند: 
براساس تئوري هویت اجتماعی، » اعضاي خود را که توسط اعضا ارائه میشود، به معناي واقعی در قالب چارچوبی ارائه دهد.

هاي انسانی است که در فرآیندهاي روانشناسی و هویت اجتماعی میزان ادراك فرد از وحدت و یگانگی میان   توده
-اي از هویت اجتماعی است زمانی که باور فردي از سازمان به صورت خود. هویت سازمانی نمونهاجتماعی نمود پیدا میکند
شود. هویت سازمانی به سمت تجزیه و تحلیل جمعی در حرکت است.در ابتدا به از سازمان می 4ارجاعی یا خود تعریفی

                                                             

 
 



 

معنی نشان دادن شد و این مفهوم پاالیش شده است و به صورت مرکزي، متمایز، و شکیبایی در خصوص سازمان تعریف می
) وابستگی به مسیر را نشان میدهد و از Pعقاید مشترك افراد از این ویژگیهاست. ما مطرح کردیم که هویت سازمانی (متغیر 

(ارتباط درونی در سراسر سیستم)، تاثیر  C(تعداد عناصرزیرسیستمها)،  N( ارتباط درونی باسیستم)،  Kاثرات متغیرهاي  
هویت، ارزشها و انگیزه موسسین را نشان میدهد، به عنوان مثال وابستگی به مسیر. هویت سازمانی  میگیرد. هویت سازمانی،

را تحت تأثیر   Pممکن است متغیر  Nممکن است توسط سایر هویتها چون بخشهاي جغرافیایی تحت تاثیر قرار گیرد. متغیر 
تصویري که دینفعان بیرونی از سازمان دارند تأثیر  قرار دهد. نقش پلهاي ارتباطی میان سازمانها، هویت سازمانی توسط

بر هویت سازمانی توسط  Kبر هویت سازمانی است. در اخر تأثیرگذاري متغیر  Cمیپذیرد. نشان دهنده تأثیرگذاري متغیر 
میتواند زمینه سازمانی از جمله فرهنگ، بر هویت سازمانی است. هویت سازمانی نوع برخورد سازمان نیز تأثیر میگذارد و 

هویت سازمانی نقشی حیاتی در  تمرکز بر موضوعات را تغییر داده، تخصیص منابع را تأثیرگذاشته و میتواند انگیزشی باشد.
پذیري سازمانی ارتباط دارد. هویت سازمانی باید در قلب و هویت سازمانی با انطباق گري محیطی واقدام سازمان دارد.حس

در صورت نبود ساختار بروکراتیکی بیرونی نیاز است که ساختار شناختی درونی از آنچه عمل افرادش حضور داشته باشد. 
سازمان قصد آن را دارد، ضروري است  و به صورت خالصه، درکی از آنچه که هویت سازمانی است ضرورت دارد. 

د سفت و محکم است هویت سازمانی همانند سکانی جهت هدایت کردن در شرایط دشوار آبی است. هویتی که بیش از ح
از منعطف نیز کند و نمود سیستمی منجمد است. هویت سازمانی بیشسازگاري با خودشیفتگی و عدم انعطاف را تشویق می

 poisedثباتی در هویت سازمانی انطباقی است، مشکل ساز بوده و منجر به سیستم آشفته غیر انطباقی میشود. برخی بی

system .برداري و اکتشاف خلق هویت سازمانی تداوم و تغییر را تشویق میکند و پتانسیلی جهت بهره را تشویق میکند
  . میکند

  ، و خودسازماندهی و انطباق ضروري است؛Pسه خصیصه و ویژگی هویت سازمانی براي 
یا متفاوت با  .قدرت و میزانی که هویت سازمانی توسط اعضا به اشتراك گذاشته میشود، ممکن است عقیده فردي، یکسان1

  این عقیده جمعی باشد اما هویت سازمانی متفاوت است. 
  دهنده میزان نفوذ ذینفعان بر هویت سازمانی است، گرایی که نشان. میزان فردگرایی/کثرت2
  ثباتی است. :  میزان ثابت یا بی3و

باالیی از ثبات را دارد، منجر به هویتی قوي  که توسط چند نفوذ کم(به سمت یکتایی و فردیت) تعیین میشود، و درجه 



 

شود،و درجه گرایی) مشخص میسیستم غیرانطباقی منجمد خواهد شد. هویتی ضعیف که توسط تاثیرات زیادي(کثرت
اندکی از ثبات را داراست، منجر به سیستم غیرانطابقی آشفته میشود. رهبران زمانی که حس کنند، هویت سازمانی خیلی 

 غیرانطباقی شود، رهبران جهت کاهش قدرت، یکتایی و ثبات هویت سازمانی تالش میکنند(متغیر خشک و منجر به سازمانی

Pها درخصوص موسسین سازمان جهت کاهش وابستگی به مسیر ). این کارها توسط بازتعریف نمادها، داستان و اسطوره
اي هویت سازمانی تعریف نمایند ممکن میشود. رهبران ممکن واحدهاي سازمانی را افزایش دهند و منابع جدیدي بر

) و ارتباطات درون C). رهبران ممکن است ارتباط با سازمانهاي بیرونی را تشویق کنند( افزایش متغیر N(افزایش متغیر 
). و اگر رهبران پندارندکه هویت سازمانی آشفته بوده و غیرانطباقی است برخالف Kسازمانی را کم کنند (کاهش متغیر 

  عمل میکنند. اقدامات باال 
، الگوي مشترکی است که توسط زیرواحدها ارائه میشود، در Pآ: چارچوب سازمانی سیستم انطباقی پیچیده، متغیر 1گزاره 

  هویت سازمانی متجلی میشود.
)، پیوندهاي N )، تحت تأثیر وابستگی به مسیر است، واحدهاي فرعی سازمانی(متغیرPب: هویت سازمانی (متغیر2گزار 

  ).K)، ارتباطات درون سازمانی(متغیر Cزمانی (متغیر درون سا
  را خواهد داشت. Pسی: مقدار بیشتري از قدرت، فردیت، و ثبات هویت سازمانی، مقدار بیشتر متغیر 1گزاره 
منجر به  Pمنجر به سیستم سازمانی غیرانطباقی منجمد خواهد شد مقدار کمتر متغیر  Pدي: مقدار بیشتري از متیغر  1گزاره 

  سیستم سازمانی غیرانطباقی آشفته میشود.
اي: در سیستم انطباقی پیچیده رهبران به صورت غیر مستقیم بر انطباق سازمانی تکامل سازمان توسط میانجی هویت 1گزاره 

تگی به و وابس Pپذیري و تکامل سازمانی،  رهبران باید با تاثیر برکاهش متغیر سازمانی تاثیر میگذارند. براي افزایش انطباق
  .Kو افزایش متغیر N یا   C، یا با افزایش وابستگی به مسیر با کاهش متغیر   K، یا کاهش متغیر N یا   Cمسیر و افزایش متغیر 

جنبش اجتماعی مجموعه باور و کارهایی است که جهت تغییر اجزاي جامعه به کار میرود.با شبکه افراد در ارتباط است، 
سیستمهاي طبقاتی تاکید میشد امروزه روي مبتنی بر هویت جمعی،که منجر به فعالیت جمعی جهت تغییر است.  پیشتر بر 

موفقیتهاي جنبشهاي اجتماعی مبتنی بر جذابیت ایدئولوژي ها و  سیستمهاي عملگرا تاکید میشود. تنوع، کثرت گرایی ایده
-جنبش، بسیج منابع و حوزه، درگیري و شرکت در فعالیتهاي سیاسی است. سایر عوامل موفقیت از جمله شرکت در شبکه



 

جنبشهاي اجتماعی به صورت محلی ایجاد شده و توسط ساختهایشان جهانی میشوند. بازیگران در این جنبشها  ماعی.هاي اجت
اي تحت نقش مهمی دارند. جنبشهاي اجتماعی متغیرها را تحت تأثیر قرار داده و اثرات آن در سطح محلی، جهانی و زمینه

را اثر گذارد یا در سطح جهانی منجر  Kاتالیز در سازمان باشد و متغیر جنبش اجتماعی ممکن است مانند ک تأثیر قرار میگیرد.
  .بر هویت سازمانی اثر گذارد  Pشود و یا با تأثیرگذاري بر متغیر  Cبه تغییر متغیر 

آ: در چارچوب سیستمهاي انطباقی پیچیده در سازمانها، رهبران به طور غیرمستقیم قادر به اثرگذاري بر انطباق و 2گزاره 
اند که منجربه افزایش کننده آن دسته از جنبشهاي اجتماعیکامل از طریق جنبش اجتماعی خواهند بود.رهبران تسهیلت

  انطباق و تکامل هستند.
ب: جنبشهاي اجتماعی ممکن است ناخواسته نتایجی براي سازمان موجب شود، بنابراین رهبري با تسهیل جنبشی 2گزاره 

  انطباق و تکامل سازمانی در مقایسه با افزایش آن شود.اجتماعی ممکن است موجب کاهش 
تري اي و سازمانها ، سیستمهاي گستردهسی: جنبشهاي اجتماعی موجب تأثیر بر سطوح پویایی محلی، جهانی و زمینه2گزاره 

  شوند.هاي جهانی را درطول زمان موجب میاند، و پویاییکه با آنها در ارتباط
، سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد، و پس  Cدي: جنبش اجتماعی که به طور بیرونی براي سازمان است توسط متغیر 2گزاره 

را تحت تأثیر قرار داده  Kرا تحت تأثیر قرار میدهد، و اگر جنبش اجتماعی درون سازمان رخ دهد ابتدا متغیر   Kاز آن متغیر 
  .را اثر میگذارد Cوپس از آن متغیر 

را تحت تأثیر قرارد داد، با توجه به گرایش تعامالت متغیرها در  Cو   K اي: بعد از آنکه جنبش اجتماعی متغیر2گزاره 
  میشود. Nو   Pسیستمهاي انطباقی پیچیده منجر به اثرگذاري بر متغیر

شناسی پژوهشی دارد که طیف وسیعی از روابط پویا را تسخیر کند که زیربناي تئوریهاي تئوري پیچیدگی نیاز به روش
دارد، نظم اول آن تجربه است و آزمایش است،دوم رگرسیون در  1شناسی که اشاره به نظم سوممختلف شود.نهضت روش

هر کرونباخ است. گستردگی جنبشهاي علوم اجتماعی، تأکید بر مطالعه فرآیندهایی که از طریق رویکرد طولی تأثیرگذار 
ازي کامپیوتري،مطالعات میدانی یا سازي یا مدلسهاست،شامل شبیهاست، و شامل طیف وسیعی از روشها و دیدگاه

شناسی نظم سوم؛ سازي تجربی، و تئوري شفاهی. ما دو روشرویکردهاي طبیعی مانند؛مطالعات موردي تطبیقی، شبیه
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هاي عصبی مصنوعی را برجسته کردیم که براي مطالعه رهبري در سیستم انطباقی پیچیده مناسب سیستمهاي پویا و شبکه
سازي سیستماي پویا روشی تجربی جهت تست تئوري یا مدلهاي تئوري پیچیدگی به کارروند. شبیه هستند و  براي تصحیح

تجزیه و تحلیل داده نیست. و براساس سوال پژوهش محقق مدل ریاضی را در دنیاي مجازي خلق میکند که برگردانی از 
سازي یاضیات ابتدایی تئوري،ونتایج شبیههاي مهم دنیاي اجتماعی است. از نظر تئوري کالمی پژوهشگران نمایش رجنبه

روش  سازي به توسعه نظریه پیشرفته بپردازند.هاي تجربی کمی و کیفی، پژوهشگران قادرند با شبیهکامپیوتري  و بعالوه داده
ادر شبکه هاي عصبی مصنوعی شبیه به روش هاي تجربی سنتی که در آن آزمون تئوري با استفاده از داده است اما همچنین ق

  به بسط و توسعه تئوري غیرخطی است.

پیچیدگی ناشی از تعامالت میان اجزاي سیستم در طول زمان رخ میدهد،  فاکتورهایی بر پیچیدگی  اثر میگذارند شامل 
تقویتی است که منجر به ایجاد رشد و تقویت انحراف میشود، چرخه بازخور منفی یا هاي بازخورد مثبت یا خودحلقه

اي که درقبلی مدلهاي ذهنی حفظ میشوند  و در خوداصالح که تغییر را خنثی میکند، چرخه یادگیري تک حلقه و دو حلقه
ه وابستگی به مسیر که قبال ذکر شد، بعدي مدلهاي ذهنی بازسازي میشوند.سایر مواردي که منجر به پیچیدگی میشوند از جمل

تأخیر در نسبت خروجی به ورودي، افزایش طول عمر سیستم،  نوسانات محتمل، تقویت و فازهاي تأخیر. به طور خالصه، 
پیچیدگی پیچیده است، به این معنی که مشکل است، حتی اگر آن، براي انسان غیرممکن نباشد،  محدودیتهاي فرآیندهاي 

بینی پدیده را تحت این شرایط ممکن سازد. جذاب عجیب که ر میشود، جهت فهم آن ولواینکه پیششناختی را منج
سازي کامپیوتري به ما سیستمهاي پیچیده را از تصادفی متمایز میکند،توسط تکنولوژیهاي کامپیوتري ممکن است،شبیه

اي از ریاضیات و مبتنی بر سازي شاخهم، شبیهها در سیستمهاي پیچیده داشته باشیکمک میکند درك درستی از ظهور پویایی
  تئوري سیستمهاي پویاست. 

الگوریتم هاي تشخیص الگو با ظرفیت  کشف الگوهاي منحصر به فرد و پیچیده در  (ANN) عصبی مصنوعیشبکه هاي 
هاه در قالب متغیرهاي اي از روابط در دادهشبکه عصبی مصنوعی متغیرهاي ورودي را با مدلسازي مجموعه داده ها است.

هایی که از بینی شده و دادهواقعی و ارزشهاي پیش هاي تجربیخروجی ترسیم میکند. این توسط اصالح خطاهاي میان داده
توابع آماري ایجاد شدند،  ممکن میشود. با توجه به اهمیت آن، با این حال خیلی مورد توجه نبوده از علل آن هم  ناآگاهی 



 

  مدیران است
  گیرينتیجه

ما فرضیات تئوري پیچیدگی را با  این مقاله به بررسی ظهور تئوري پیچیدگی و کاربرد آن در رهبري سازمانی پرداخت.
مقایسه با فرضیات نظریه عمومی سیستمها، و فرآیند رهبري را در سیستم انطباقی پیچیده ارائه دادیم، و نشان دادیم رهبري 
چگونه با متغیرهاي میانجی جنبش اجتماعی و هویت سازمانی، ظهور خودسازمانی را اثر گذارد و در ادامه به ارائه روشهاي 

در مدل که رهبري از آن منتج  1د و متناسب براي توسعه و آزمایش تئوریها پرداختیم. ما اشاره میکنیم که لبه تاریکیجدی
میشود وجود دارد،  اول آنکه هیچ ضمانتی وجود ندارد که نتایج از نظر مأموریت سازمان، نقش آن در جامعه و منافع آن و 

سازمانده و ظهور ابراز نگرانی کردیم. درحالیکه آزمایشات در علوم فیزیکی و تکاملش مطلوب باشد. دوما، ما از روند خود
زیستی با سیستمهاي اجتماعی مرتبط هستند اما در نشان دادن اثرات روانشناسی در فرآیند ظهور ناتوانند. از محدودیتهاي این 

حدودیت دوم تأکید بر متغیر میانجی هویت مقاله آن است که دالالت و مفاهیمی براي فعالیتهاي رهبري ارائه نشده است. م
سازمانی و جنبش اجتماعی است. تمرکز ما از اینها ارائه این بود که رهبري در سیستم انطباقی پیچیده چگونه قادر به 

  اثرگذاري بر فرآیند ظهور است.
 

 

  

                                                             
 


