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   مقدمه
باه  هااروناد و معلولمایدر مسیری مشخص و قابل پیش بینی جلاو  هافعالیت كهن تفکر ای امروزه

مبتنای بار  ای، جاای شاود را باه اندیشاهیند علل شاص و قابل تشخیص هساتندآصورت شطی بر
نظم دهند و تصور ساده از نحوه فعالیت جهان ، به تصوری پیچیده، بیمی نظمحركات پیچیده و بی

 در .شاودمیشناشته  2جدید با تئوری پیچیدگی 1ن پاردایمای. شودمیو گاهی متناقض از دنیا مبدل 
ادایم رایا  و غالا  باه عناوان بساتر پاار ی دانش بشاری،هانیز همچون سایر حوزهمدیریت  دانش
پاذیر بینایهمواره مانظم و پایش هابر فرض یقین و ثبات استوار بود و پدیده یمبتن ها،پردازینظریه

ن پاارادایم ایا شبار از ناكاارایی هااو بحران هاااما مدت زمانی است كه دگرگونی ،گردیدمیقلمداد 
ن الزامی اسات ایطلبد ومید و زمانه، پارادایم جدید، حوزه تفکری نو و قواعد و اصولی تازه نهدمی

ن پاژوهش هادف، بررسای تئاوری ایا در (.441ص ،0311الاوانی،   كه از آن راه گریزی نیسات
هاای مادیریت ن تئوری در داناش و مهاارتای ن پرسش است كه كاربردهایایپیچیدگی و پاسخ به

مفااهیم،  ،بارای جماع آوری مباانی نظاری این منظور ابتدا با روش  كتابخاناهای برای كدام است؟
اصول و قوانین نظریه پیچیدگی استفاده شد. سپس تفسیر تئوری پیچیدگی در علام مادیریت تبیاین 

و از  ی، از منظار  هادف، نظاریلایتحل یفی ، توصایتحق یحارر از بعد روش شناس شد. پژوهش
 .رودیمشمار هب یفی، از نوع كییربنایم زیمنظر  پارادا

 و ضرورت  مسألهبیان 

های پیچیدگی و آشوب ررباتی را بر پیکره پارادایم سنتی ی جدید از جمله پارادایمهاظهور پارادایم
ن تغیار نگارش كاه تاا ایارا شکل دهند . ایروند تا اساس پارادایم تازهمیاند و وارد آورده  نیوتونی(

  در علوم طبیعی قابل مشاهده بود، در حال حارر باه طاور روز افزونای در حاال چند دهه قبل فق
ن رو ، در ایا از ی علاوم انساانی و اجتمااعی از جملاه مادیریت اسات.هااگسترش در تماام حوزه

، ساعی در تادوین ت در كشورمان باید با نگاهی جامعهای اشیر، متفکران عرصه دانش مدیریسال
د. آیا وجاودتر بدقی ی علمی هااردایم داشته باشند تا امکان تولید نظریهن پایی اساسیهاچارچوب

 (92 ص ،0319 ماكویی،  .جهان هستی تردرک پیچیدگی قدمی است برای درک واقع بینانه
                                              
1. Paradigm 

2.Complexity theory 
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به بررسی مدیریت پیچیادگی و  ن پژوهش رمن توریح ماهیت پارادایم پیچیدگیاین رو ای از 
ایان  و دنباال پاساخ باه های مدیریت شواهد پرداشتایف و مهارتن پارادایم در وظای كاربردهای

تواناد یمن رویکرد چه تااثیری ایو  ی پارادایم پیچیدگی در مدیریت چیستهاآموزه ال است كهدس
 ؟شته باشدبر وظایف مدیران عالی در كشورمان دا

 پیچیدگینظریه آشوب و 
به بعاد كااربرد  0221از دهه  شد، امال  مطرح ی اشیر نظریه آشوب به عنوان پارادایم غاهادر دهه

پیچیدگی به جای آشوب به میزان زیادی افزایش یافت كاه باه ظهاور زمیناه جدیادی از مطالعاه در 
نظریه پیچیادگی باه  .(490ص، 9114،  3فرانس و گوران  ادبیات سازمان و مدیریت منجر گردید

، 0317باشاد   ابازری و قهفرجای ، میمطرح  ( نیوتنیعنوان پاردایم غال  در برابر پارادایم سنتی 
پارادایم پیچیدگی، چارچوب مفهومی با ارزشی را با توجه به كاارایی بلناد مادت و كوتااه  .(41ص

ن پاارادایم باه دنباال نظریاه آشاوب شاکل گرفتاه و تورایح ایا .دهدمیمدت و رواب  اولیه نشان 
 ،0310 سرشات و ناوبری،حماانر دهاد مای را مد نظار قارار هارفتارهای پیچیده در تمام سامانه

انقالبی است در علوم طبیعی، رمن آنکه علوم اجتماعی را نیز در نوردیاده  ،(. علم پیچیدگی2ص
 ،یدگیاچیپ یتئاور نهیزم در متعدد منابع مطالعه با .(01ص، 0310است  الوانی و دانایی فرد ، 

 ،یرشطیغ یهاییایپو آشوب، یهایورتئ كه كرد تصور یچتر مثابه بهتوان میرا  یدگیچیپ علم
 یتئور(. 070ص ،0314 دانایی فرد،شودساماندهی را در بردارد یتئور و دهیچیپ یهانظام یتئور

ت یار ماهییاو تغ یجاد شده در داناش بشاریرات اییتغ یدهیی، زایسازمان یدگیچیپ یا تئوریآشوب 
كناد جهاان را باا اساتفاده از یمادر حالی كه تئاوری آشاوب تاالش    كار و رواب  آن است.یمح

های پیچیده مدلی از نظام ،ی غیر شطی توصیف كند، تئوری پیچیدگی مدعی است جهانهاپویایی
 داناایی فارد،  .رسادمایاست كه با اتکا به شود سازی از طری  نوعی گذار سریع از آشوب به نظم 

 ( 27ص ، 0311
 نتیجاه، در و دارناد آشاوب پار اهریظا صارفاً  پیچیده هایسیستم آشوب، نظریه دیدگاه در

 فرمول ی  با معین جریان ی  تابع واقعیت در كه حالی در رسند،می نظر تصادفی به و نامنظم
 (31ص ،0310 مشیری، . هستند مشخص ریاری

                                              
1. Franc &Goran 
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 پارادایم پیچیدگیماهیت 
م دارد. ریشه در بحثی عمی  در فلسفه علم تحت عناوان پاارادای هاچگونگی تبیین رابطه میان پدیده

از قوانین و مقررات است   مکتوب و نامکتوب( كه دو رسالت مهام بار عهاده  ایپارادایم مجموعه
ن محدوده چگونه عمل كنیاد تاا ای گوید درمی( به شما 9؛كندمیها را تعریف ( محدودیت0دارد : 

 چنین پیشین یاپنداره برشالف ،. در پارادایم پیچیدگی (72ص  ،0310ران زاده ، ای  .موف  باشید
 باروز باه منجار شاود تکارار و بسا  در توانندمی ساده یرفتارها یا قوانین كه شودمی انگاشته
برشای متفکاران، پاارادایم . (10ص  ،0310مثنوی و سلطانی فرد،   شوند پیچیده بسیار یرفتارها

ایم پیچیادگی" ساخن اند و در مقابال آن از " پاارادغال  در دوران مدرن را "پارادایم سادگی" نامیده
باه  هان دو پارادایم به لحاظ ویژگای و مولفاهایهای علمی اشیر است .گویند كه محصول تالشمی

(. نظریاه پیچیادگی 17ص  0329دیگاران ،  شاوند  چاابکی وماینوعی در تقابل با هام معرفای 
اژگاان و و هااكناد . روایتمایی فکری شاصای را دربااره ماهیات سااشتار جهاان ارائاه هاعادت

ی شطای ، عینای و هاای برشاساته از تبیینهای تبیاین بادیلی را باه جاای شایوههاپیچیدگی، شیوه
دهناد. پیچیادگی باه عناوان یا  پاارادایم، مایگرایانه جهان طبیعی و اجتمااعی باه دسات اثبات

 كند كه محادود باه شطای باودن یاا قطعیات نیساتندمیی مهیجی برای معنا سازی ارائه هااستعاره
 یاسااده یهااكنش بارهم پیچیدگی در اصلی موروع حقیقت در (.074، ص9111، 3هن كو

 دیگار اجازاء با و محی  با تعامل در اما گیرندمی شود به یتکرار و ساده شکل اغل  كه است
 همچناین .شاوندمای الگوها از باالئی سطح به سیستم ارتقاء به منجر و یابندمی پیچیده شکلی

 ت.اسا پیچیادگی وجاود یبارا الزم شرای  از هامقیاس همه در جموعهرفتارم بودن شطی غیر
 (11ص  0310 مثنوی و سلطانی فرد، 

 پاردازهیانظر كاه. اسات یادیابن یهاافرضشیپ از یامجموعه یدارا یاهینظر هر دیدتریب
   رابطه بین پژوهشگر و ذهنیات( ویشناس شناشت  ماهیت حقیقت(،یشناسیهست آن، براساس

 نگااه كناد،یما انتخااب را شاود از رهنمودها بارای انجاام پاژوهش( ای مجموعه یشناسروش
، مختصاات  0جادول شاماره . كنادیما ز مشاخصیانرا  سازمان و جامعه انسان، به پردازهینظر

 دهد.میپارادایم پیچیدگی را نشان 

                                              
1. Kuhn 
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 (097ص  ،0084دانایی فرد، )دایم پیچیدگیا: مختصات پار 0جدول شماره 

 شناسیشناخت شناسیستیه شناسیروش

نگرانه های کلیشیوه

 سازی()شبیه

در برخی موارد استفاده از 

های تحلیلی و شیوه

 قیاسی

 های کمی و کیفیشیوه

 

 همزیستی قطعیت و عدم قطعیت

پذیری روابط غیر خطی ، پیش بینی

 محدود

واقعیت به عنوان یک کلیت ناگهان 

 ظهور

 پیچیده –کمرنگی بین ساده 

 سازمانیای، خودمرحلهگذرهای 

 تکاملیهم

 زالهأ: مسعین -تمایز ذهن 

 ای دانشماهیت زمینه

های محدود تعمیم پذیری

 یا قوانین پیچیدگی

 تدریجی گرایی

 سازمان و مدیریت در تئوری پیچیدگی

 بار را شاود طرهیس روز هر یاجتماع یهاسازمان و شودیم تردهیچیپ روز هر یاجتماع یزندگ
 یاجازا تعادد و تنوع از متأثر ییسو از هاسازمان یدگیچیپ. كنندیم ترگسترده هانانسا یزندگ
 هرقادر. اسات عوامال نیا راتییتغ شتاب جهینت ییسو از و آنهاست یطیمح عوامل و یدرون

 و تیاقطع از باشاند داشاته اساتاندارد و نیمع یهاروش و ابزارها بر یشتریب یاتکا هاسازمان
 آزاد متخصص هایانسان یعنی دانشگران هرقدر برعکس و برشوردارند یرشتیب تیریمد تیقابل

 و داناش و شاده تردهیاچیپ آنهاا بر تیریمد باشند داشته آنها در یشتریب نقش اراده صاح  و
 و ابزارمحور یهاسازمان برشالف دانشگران و دانشگر یهاسازمان. طلبدیم را یشتریب مهارت

 هااتیریماد از یاریبس یناكام. تابندیمن بر را شانهیاند جزم یهاتیریمد ابزارگونه، هایانسان
 باه شاده لیاتحم یکیمکان هایسیستم و رانیمد شیاندجزم رفتار و نگرش یناهمخوان معلول

 یکیمکاان هایسیساتم و هانیماش برشالف هاسازمان. آنهاست یرجزمیغ تیواقع با هاسازمان
 آنها مندآرمان تیماه با متناس  مهارت و نشیب دانش، آنها رب تیریمد. اندآرمان و اراده یدارا

 و هاانشیاب و هادانش نیا واجد، سطوح درهمه رانیمد مهه داشت انتظار توانیمن. طلبدیم را
 نااموف  و موف  اتیتجرب از یانهیگنج همواره رانیمد داشت انتظار توانیمن و باشند هامهارت
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 باشند. داشته دشو یشخص سواب  در را یتیریمد
از شارای  شاناشت صاحیح و درک عمیا   اهارم اصالی مادیریت در بسایاری 1به زعم سنگه 

ن پیچیدگی پویاا ای پیچیدگی پویا است و نه پرداشتن به پیچیدگی در جزئیات. وی ابزار درک عمی 
ز داند و معتقد است جوهر اصلی نظام تفکر سیستماتی  در نگرش اسات امیرا تفکر سیستماتی  

 طری :
 ؛به جای رواب  شطی علت و معلول ها( مشاهده و درک رواب  درونی پدیده0
  به نقل از ابزری و قهفرجای،  .( شناشت فرآیند تغییر در سیستم به جای اقدام فوری و عاجل9
 (47ص  ،0317

 مدیریت اصول کاربرد پیچیدگی در

 همچونوظایف جدید شود در سازمان، با شناسایی  در رویکرد جدید پیچیدگی باید وربهره رانیمد
 با .دهندمی قرار استفاده مورد بجا و موقع به را آن شودمی حاصل اریبس یانرژ آن از كه یاذره

 طلا  اتیاعمل متناسا  یابودجاه كاه طل بودجه یهاتیریمد دوران گرید اتیشصوص نیا
 یعرصاه در یتیریماد ماروزها اسات، آماده سار به ببرند شیپ راها تیفعال بتوانند تا كردندمی

 .باشند افتهی را دنیرس اریبس بهک اند از رمز كه اندموف ها رقابت
، هادایت و ، كنتارلی، ساازماندهیزیاربرناماه یتیریماد یاصول تعریاف شادهكه  ییاز آنجا

را  یسانت یهاباشد و در كل مهارتی  میكالس یوتنی  نیزیاز مشتقات ف گیریو تصمیم انگیزش
در  ه دهاد.ئد را ارایجد یهااز مهارت یابتواند مجموعه نظریه پیچیدگید اصول ی، شادهدیمارائه 

ها و وظایف رهبران باید متفاوت از نوع سنتی آن باشد تا بتوانناد از ، مهارتهاچنین شرایطی ویژگی
 (.31ص، 0312زاده مقادم و دیگاران، هاادیمند گردناد  ایجاد شده بهرههای و قابلیت هاظرفیت

، اصول ی تئوری پیچیدگی در برشیها، در ادامه به تبیین داللتشده ذكر موارد توجه به ن رو باایاز
 :پردازیممیهای اصلی مدیریت وظایف و مهارت

 

                                              
1. Senge 
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 کاربرد  پیچیدگی در برنامه ریزی 

و  هاشاکل. وجاود نادارد اتیاعمل  یادق ینایب شیوپا یزیار طرح امکان دهیچیپ یهانظام در
 بروز یهانهیزم تنها قادرند رانیمد. كرد لیرا تحم آنها توانیمن و كنندیم ظهور شود هاتیورع

 را هساتند مادثر ساامانه یتکامل بر روند كه ییپارامترها نکهیا ای ندینما فراهم را مطلوب جاذبه
ت كاه ن در حاالی اساای. نده استآی ی نظریه پیچیدگی، ناشناشته بودنهایکی از آموزه .دهند رییتغ

ریزی در دانش سنتی مدیریت، فرآیندی است كاه بار مبناای اهاداف از پایش تعیاین شاده و برنامه
تواند مانعی بر سار میریزی بلند ن رو بر مبنای پیچیدگی، برنامهای شود. ازمینده انجام آی بینیپیش

 طارح ایا فارد باه منحصر انداز چشم دینبا ارشد تیریراه پیشرفت سازمان و مدیریت باشد. مد
مساائل  یدیاكل یمحورها ظهور  یشرا دیبا بلکه ،كند نییتع سازمان یبرا را یشاص بلند مدت

در مدیریت پیچیدگی، شودجوش هستند. تدوین راهبردهای هر  هاراهبردی را فراهم كند. استراتژی
هاای ها و مادلفرضسازمان باید بر مبنای تفکر استراتژی  صورت گیرد. در تفکر استراتژی  پیش

ریازی بار مبنااای گیارد. برنامااهمایی شاااص ماورد اساتفاده قاارار هااذهنای متفااوت، در موقعیت
 از آن مرحلاه گیرد و برای هر مرحله، راهبردهای شاص برای گذرمیصورت  ی موجودهاپیچیدگی

 یولا، اسات مادت بلناد یبقا از نانیاطم ،یو كل یغای هدف چه گردد. اگرمیانتخاب و اجرا 
بر مبنای اساتقبال  هابرنامه .ندارد وجود یبلندمدت تصنع یزیطرح ر و بلندمدت طرح گونهچیه

 شوند.میاز تغییرات محیطی درونی و بیرونی و رشداد حوادث تدوین 

 کاربرد  پیچیدگی در سازماندهی

 سااده عناصر تبدیل و پیچیده هایسیستم سازوكار چگونگیبه  پیچیدگیهمانطور كه اشاره شد، 
ر یپاذانعطاف یهاتخصص و منعطف ،ن پارادایمای در هاپردازد. سازمانمیپیچیده  هایمسیست به

 دیابا پیچیدگی، یتئور نگرش با و آشوبناك  یمح در امروز یهاسازمان یسازمانده در .دارند
  با مستقل طورهب شود فیوظا انجام رمن بتواند یجزئ هر باشد كه یابگونه هم با اجزاء ارتباط

سرشت و نوبری هر قدر ساازمان به زعم رحمان. باشد داشته ندهیپو و افزاهم یارتباط گرید یاجزا
ی جدید و تغییرات با سارعت بیشاتری در هاتر باشد، طرحی ارتباطی بیشتر و پیچیدههادارای شبکه

 جهات از دیابا جازء (. هار91ص ،0310 رحمان سرشت و ناوبری،  شوندمیسازمان نهادینه 
 یاتیاعمل رفتاار جهت از اما ،باشد اجزاء ریبا سا مشابه نگرش كی یدارا هارسالت و هاآرمان

 گریکادی باا و پوشاانندیم عمل جامه یمتفاوت یهاهدف به متشکل یهامجموعه در اجزا نیا
ی هااپاذیر باا ویژگیطباقپیچیده ان هایسیستم جادای سازماندهی باید در جهت .شوندیم متفاوت
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سازگارشونده یاادگیری از  هایسیستمپذیر باشد. در ترلی، یادگیرندگی و انعطاف، شودكنمیشودنظ
ای سامان یابد كاه از الگاوی یاادگیری گونهگیرد. سازمان و مدیریت باید بهمیطری  تجربه صورت 

 در آشاکار یدادهایارو پرتاو در دیایعنی مدیران با ؛ای استفاده شودحلقهای به جای ت دو حلقه
تأمل نمایناد.  شود اهداف تحق  و اقدامات یاجرا یذهنی شود برا یهافرضشیپ نبود مناس 

 رانیتواناد تغییار نگارش در پویاایی ساازمان باشاد، مادمایی علم پیچیدگی برای مدیران هاآموزه
 ی ساامانههااژگییو و  یشارا باا متنااوب را شاود ذهنای یهامدل ایپو نگرش با دیبا سازمانی

 د.دهن رییتغ گونهآشوب

 کاربرد  پیچیدگی درکنترل و نظارت 

چارا كاه مبناای كنتارل  ؛شاید بیشترین كاربرد نظریه پیچیدگی، در فرآیناد كنتارل و نظاارت باشاد
اساس ردیابی، بازشورد و اقدام اصالحی است. اما تفاوت بین كنترل در مدیریت سنتی با پااردایم بر

بازشوردها با اهداف از پایش تعیاین  ،ترل سنتین نوع كنترل است. در كنای جدید، در مبنای مقایسه
اهداف تغییر كارده و نیااز باه  ،های پیچیده در هر زمانكه در سازماندرحالی ،شودمیشده مقایسه 

كناد. در مایای عمل ای و دو حلقهن مفهوم همانند یادگیری ی  حلقهایمبنای مقایسه جدید است.
در  ،شاودمایشده( انجاام نیاهداف از پیش تعیعملیاتی   هایرمای  مقایسه با نر یادگیری ی  حلقه

های عملیاتی  اهداف موجود بار ا نرمایشود كهمین سوال مطرح ای ایكه در یادگیری دو حلقهحالی
 (33ص، 0311درست هستند یا شیر؟  الوانی،  اساس شرای  پیچیدگی(

 و حول حركت و اهداف در ثبات از مدت بلند در شصوصاً  موف  یهایاز آنجا كه استراتژ
 ظهاور افراد نیب مستمر و دهیچیپ تعامالت از موف  یاستراتژ رند؛ بلکهیگیم آنها نشأت حوش

بایاد بار مبناای  هاابلکاه كنترل ،ها نباید بر مبنای اهداف بلند مدت باشدن رو نظارتایاز. كندیم
جوابگاوی  ،اندیشاانه در كنتارلد. قواعد جازم نیی باشد كه هر آن  ممکن است ظهور یابهاواقعیت

 گی سازمان در مدیریت نخواهد بود.پیچید

 کاربرد  پیچیدگی در هدایت و رهبری 

گرا برون یدگاهیر دهند و دییت تغیدگاهشان را از واقعیدارد دیمران را وا یمد نظریه پیچیدگیاصول 
پیچیادگی، رهباری را باه  دایمپاارا سه با گذشته داشته باشند.یدر مقا یثرتردم یداشته باشند تا رهبر

كناد. رهباری در میگیرد كه از آن نتای  انطباقی ظهور میعنوان عاملی برای پویایی سازمان در نظر 
پیچیده سازگارشونده و  هایسیستمشالقیت و یادگیری در  های توانمندسازی ظرفیت انطباقی،نقش
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 هایسیساتمهاای پویاای ز مزایاای قابلیاتگیری اها تمركز دارد. رهبری به دنبال بهرهبافت سازمان
بار مبناای پااردایم پیچیادگی، در ساازمان، سااشتارهای انطبااقی و . پیچیده سازگارشاونده اسات

جهات  ،ی اداری در هم تنیاده شاده اسات و نقاش اصالی رهبار، توانمندساازی اثاربخشهارفتار
پایش بینای نشاده را  هاایریهای نیازمند یادگیپذیری كلی سازمان است. رهبری باید گروهانعطاف

تغییار و تعادیل  ،های انطباقی را باا بررسای، كشافآموزش دهد. رهبری در پیچیدگی باید چالش
های انطباقی مسائلی هستند كه نیازمند نوآوری و یادگیری جدید و الگوهاای رفتااری نماید. چالش

اجتماعی پیچیاده كاه ی هادر حالی كه پدیده ،(17-10ص ، 0317جدید هستند  بین و دیگران، 
گاهاناه .كنندمیشوند در طول زمان تغییر میمنجر به بروز ابهام  ن ایهادایت و رهباری سانجیده و آ

هاای موجاود در اغل  ورای نظارت مدیریت است. رهبران باید به طور شاص بار مزیات ،تغییرات
تمركاز  ،ده اساتذات پیچیدگی سازمانی و ماهیت توزیع شده منبع كه در سرتاسار ساازمان پراكنا

 (077، ص 0314 كالبرت،  .نمایند

 گیریکاربرد  پیچیدگی در تصمیم
 در یریاگمیتصم كه است شده یطراح یریگمیتصم یبرا یمختلف یهامدل ت،یریمد متون در

 به توجه ه پیچیدگی باینظر در .نداداشته نظر مد را باثبات یها یمح و نیمع و مشخص  یشرا
 گیاریتصامیم و افتاهی رییاتغ یتیریمد سطوح شده، تركیارگان تیورع یسازمان یهایدگیچیپ

 است یندیفرآ یریگمیتصم ت،یریمد یسنت نگرش در. است دهیگرد رتدهیچیپ گذشته به نسبت
 از یناشا ایا و اطالعاات فقادان از یناشا ایا یریاگمیدر تصام تیاموفق عدم و ینیبشیپ قابل

 ریاغ را یریگمیتصم پارادایم پیچیدگی، كه یصورت در. تالش است و ینیبشیپ فنون تیمحدود
 ینایبشیپا حاداقل ایا كنادیما فرض هودهیب كار را ندهیآ ینیبشیپ یتالش برا و ینیب شیپ قابل
 (31، ص0310، میحاجی كری  داند.یم وسخت آن دشوار ینیقی و یقطع

 ،اه اقتضاایی باشادتصمیم گیری بر مبنای نظریه پیچیدگی باید كوتاه مدت، انعطاف پاذیر و گا
از  ،گیااری عقالیای و بخردانااه جااایگزین گاارددرویکردهاای ابتکاااری و شااالق باه جااای تصاامیم

پذیری محدود در تصامیمات اساتفاده شاود و بارای هار موقعیات باا شارای  شااص شاود تعمیم
گاهاناه فرهنگ كی جادیا جهت كاركنانش جمعی باید به هوشمندی رگیری شود. مدیتصمیم  و آ
 در را محوری ندیفرآ دیكند و فضای نقدپذیری در سازمان را فراهم آورد. همچنین با هیکت مطلوب
د. هاد قارار توجاه ماورد سازمان مختلف ندهاییفرآ انجام و مناس  یهامیل تیتشک با سازمان

تار باشاد، قادرت های ارتباطی در سازمان باازتر و پراكنادهطب  مطالعات انجام شده هر قدر كانال
 (91ص ،0310 رحمان سرشت و نوبری،  .رودمیری باالتر گیتصمیم
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 نتیجه گیری 
پارادایم پیچیدگی در مدیریت بر مبنای مفرورات معاین، مفااهیم ساازمانی را از منظاری ناوین و 
متفاوت مورد مالحظه قرار داده و در چارچوب روش شناسی شاص شود از قابلیت بررسی مسائلی 

 جاذبه بروز ،ایپو رشطییغ بازشورد نظام اند؛بل طرح و تبیین بودهكه قبال كمتر قا برشوردار است
هایی از های شودجوش، شودنظمی و هام افزایای، نموناهو استراتژی ندهآی ناشناشته بودن ،مطلوب

های مدیریت توان كاربردهای پارادایم پیچیدگی را در مهارتاین مسائل هستند. به طور اجمالی می
افزایای های شودجاوش؛ در ساازماندهی: همریزی: اجارای اساتراتژیرناماهچنین بار شامرد: در ب

های نوظهور؛ در رهبری: توانمند سازی كاركنان بارای واحدها؛ در كنترل: تعامل بین افراد و واقعیت
گیری: بکارگیری تصامیمات شاالق و اقتضاایی. از ایان رو در تصمیمدر نهایت انعطاف پذیری؛ و 

های مدیریتی تاكید نمایند و از جزم گرایی در مادیریت ردهای جدید به مهارتمدیران باید بر رویک
 بپرهیزند.

 یمراتب اهداف سلسله  یطر از توانینم گرید كه دارد را امیپ نیا رانیمد یبرا یدگیچیپ یهینظر
و  اموزناد رشادادهایب دیابا رانیكارد. ماد اداره را هاساازمان شاده، نییتع شیپ از منط   یطر از ای

 ر هستند.ییتغ نیا از یبخش زین شود رانیمد كه د بدانندیوبا كنندیم ظهور زمان انیجر در راتییتغ
 .شندیاندیر بییتغ ندیفرآ یساز روان به ،یسنت شکل به كنترل و یزیر طرح یجا به دیبا آنها

 مانیباه سااز موفا  سازمان كی كه كنند توجه نکته نیا به گذشته از شیب دیبا سازمانی رانیمد
 باا و زناداقادام می باه دسات آشفتگی هیناح در كه است ایپو رشطییغ بازشورد نظام از برشوردار

 و ساازمان های كااركردیعرصاه در ییایپو سازگاری شاّلق طور به شودسازماندهی، از رییگبهره
 كند. می برقرار آن رونییب تعامالت و داشلی هایستمیس شرده

های مابهم، های منحصر به فرد پارادایم پیچیدگی در تبیین پدیادهیترغم توان تحلیلی و قابلبه
هایی ، باا مجهاوالت و ناشاناشتههاای علمایاین پارادایم همچون سایر پاردایممتالطم و پیچیده، 

ساازد. لاذا باه ایان زمیناه را راروری میاین امار، انجاام مطالعاات نظاری بیشاتر درروبروست. 
های مفهومی جدیدی بر اسااس مختصاات گردد مدلمی ینده پیشنهادپژوهشگران برای مطالعات آ

 علم پیچیدگی در سازمان طراحی و به آزمون گرفته شود.
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