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 مقدمه

مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو مطالعه و عمل، در ابتدا از اصاول مادیریت بکاار گرفتاه شاده در 
ه گوناه ( باامریکاا سرچشامه گرفات. طارح نظریاه  در مادیریتصنعت و بازرگاانی، باه ویاژه در 

های آموزشی وارد شد. از هنگامی كه این موروع های صنعتی به مجموعهای با كاربرد مدلگسترده
كادمی  در نوع شودش مطارح گردیاد، نظریاه پاردازان و دسات اندركاران بار به عنوان ی  قلمرو آ

ودناد. ها را آغااز نمهای جایگزین در مدارس و دانشگاهاساس مشاهدات و تجاربشان، ایجاد مدل
های صنعتی باه اساتلزامات شااص ها در زمینه آموزشی، از مدلدر آستانه قرن بیست و یکم، نظریه

(. مدیریت آموزشای از ابتادا تاا اماروز، 2116، 3ها متحول گردیدند  تونی باشمدارس و دانشگاه
ناد كاه كاظهاار می رادالت بسیاری بوده اسات. فرهاادیتحت تاثیر علوم دیگر، شاهد تغییر و تحو

های قرن بیستم كه با كارهای تیلور و مدیریت علمای او پاا باه عرصاه وجاود گذاشاته و در سازمان
دوران صنعتی رشد و نمو پیدا كرده بودند، بیشتر مبتنی بر پارادایم نیوتنی بودند. این پارادایم، محی  

ه چیاز قطعیات دارد و دانست و اعتقاد داشت همارا شطی میها پیرامون را ساده و رواب  بین پدیده
ریزی، هایی مانناد برناماهكردند از طری  فعالیتها تالش میقابل پیش بینی است. بنابراین سازمان

هایی از این دست، ساازمان را باه كنترل دقی ، شناسایی عوامل اصلی تاثیر گذار بر سازمان و تالش
د از دهاه شصات، كارهاای بهترین وجه ممکن به سارمنزل مقصاود برساانند. در قارن بیساتم، بعا

ای نوین، مبانی مکانی  نیوتنی را دچار چالش نمود و غیار قابال و ارائه نظریه 1و پالن  6هایزنبرگ
آشوب و پیچیدگی را وارد ایان حاوزه كارد. تااثیر ایان نظریاه ناوین كاه مکانیا   پیش بینی بودن،

یاسات و علاوم اجتمااعی را در شد، همه ابعاد علم از جمله رایانه، پزشاکی، سكوانتومی نامیده می
برگرفت و به طور كلی نگاه به جهان را دگرگون نمود. علم مدیریت و سازمان نیاز باه شادت تحات 

ها دریافتند كه محی  بیرونی سازمان پیچیده، آشوبناک، غیر قابال تاثیر قرار گرفت. در واقع سازمان
  سازمان نوین است كاه تاالش دارد ای از یبینی و غیرشطی است. سازمان كوانتومی استعارهپیش

های پیشین به صورت جداگانه ارائه شده است را به صورت ی  كال، گارد تمام ابعادی كه در نظریه
های سنتی های هزاره سوم ارائه نماید. بدین ترتی  پس از ظهور نظریههم آورد و مدلی برای سازمان
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، نظریات ناوینی چاون یو كم یت مقداریری، و مدی، رواب  انسانیت علمیریمدهای  هیمانند نظر
شوند كه در طول دهه گذشته، شاطر نشان می 6و ه  1مطرح گردید. هالینگر 6و پیچیدگی  3آشوب

ای در بااره رهباری و های گساتردهشناسی نوین از جمله نظریه پیچیدگی، پرسشرویکردهای روش
هاایی كاه موجاا  . دغدغاه(236ص ،1382راد، فرهادیاناد مادیریت در مادارس مطارح نموده

هایی نظیار های گسترده مرتب  است. پرسشنگارش مقاله حارر گردیده، با برشی از همین پرسش
ها بر اساس گردد مدیریت آنهای آموزشی وجود دارد كه باعث میهایی در سازماناین كه آیا ویژگی

هاا باا مباانی ین ویژگایمبانی مدیریت سنتی با مشکل مواجه شود؟ اگر چنین است، كدام ی  از ا
هاای ناوین از جملاه های آموزشی به نظریهمدیریت سنتی سازگار نیستند و موج  گرایش سازمان

نظریه پیچیدگی گردیده است؟ مدیریت پیچیدگی مبتنی بر چه مباانی فلسافی اسات و چگوناه باا 
ها در برای آنگردد؟ و چه دستاوردهایی های آموزشی مواجه میهای كنونی مدیریت سازمانچالش

 بر دارد؟
پیچیادگی و اشاارات آن در  نظریاه فلسافی مباانی به همین منظور در مقاله حارر، پس از بیان

مدیریت عمومی، و به طور اشتصاصی در مدیریت آموزشی، باه ساه محاور اساسای كاه متفکاران 
محورهاای اناد،تحت عناوان های آموزشی مطرح كردهنظریه پیچیدگی در رابطه با مدیریت سازمان

 گردد.سازمان، و تغییر اشاره می-رهبری، شود

 مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی

تواناد معتقد است پیچیدگی از فرریه اتمی گرفته شده است. فیزی  نیاوتنی نمی 1دیوید مانسفیلد 
به طور كامل واقعیت دنیای طبیعی را توصایف كناد. نظریاه مکاانیکی ا سلساله مراتبای نیمای از 

كشد. دنیای طبیعی اغل  در سیر تحولی شویش غیرشطی اسات و شاامل ه تصویر میواقعیت را ب
كند و به ساشتارهای ناپایادار فرصات سیستم بازشورد حلقه دوگانه است كه آشفتگی را تقویت می

ثباتی در مرزها، بیان مطلاوبی از تحاول طبیعای بارای بوقاوع پیوساتن دهد. در واقع بیاستمرار می
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2. Complexity Theory 

3. Hallinger 

4. Heck 

5. D. Mansfield  
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كناد. ایان هاا را القاا میپیوندد كه شود ا سازمان و ظهاور تازهمکرری بوقوع میالگوهای  ...است
بار  (.2، ص مانسافیلد توان در دنیای سازمان انساانی نیاز بکاار باردی نظریه كوانتوم را میعصاره

گرایی بر فلسفه حااكم باوده گرایی، مدرنیسم و ماشیناساس ایده نیوتنی، طی قرون متمادی كاهش
هاای های مساتقل و بخاشها را به حركتشناسانه، همه پدیدهاه نیوتنی از لحاظ هستیاست. دیدگ

داد. از لحااظ شاناشت شناسای، دیادگاه شوند، تقلیل مایمادی كه با قوانین جبرگرایانه هدایت می
جهان را صرفًا باه مثاباه یا   ورزید ونیوتنی بر دانش عینی، كامل و شاص گذشته و آینده اصرار می

، 2116و همکاران،  3هیالجننمود  ار همچون ی  ساعت توصیف میكاماًل منظم و شودك ماشین
تطابقی دانش بنا شده اسات. شاناشت  -(. شناشت شناسی نیوتنی بر اساس دیدگاه بازتاب 12ص 

بازنماایی یاا  ،باشد. وظیفه داناشما صرفًا بازتاب  ناقص( تنظیمات شاص ماده در شارد از ما می
عیان شارجی و مادی، و عناصر شناشتی درونی است كه تاا حاد امکاان آنهاا را بادون تطاب  میان ا

تواند با مشاهده ساده حاصل گردد، جایی كه اطالعاات در بااره كند. شناشت میشطا بازنمایی می
های شارجی، جمع و رب  گردیده است. در نهایت، این امر باید به بازنماایی كامال و عینای پدیده

را به طور كامال پایش ها ای كه به ما امکان دهد تا همه پدیدهما منجر شود، به گونه جهان شارد از
های (. از منظاار نظریااه4 - 3، نقاال از هاایالجن و همکاااران، ص 6،1221بیناای نماااییم  تااورچین

جبرگرایانه مدرنیستی الپالسی و نیوتنی، جهان به عنوان ی  امر قابل پیش بینی، الگودهی، شطای، 
های آشاوب ای با ظهور نظریهاین مبانی فلسفی به گونه فزاینده .، باثبات و هدفمند استپذیرعلیت

بینی بودن و اصول دیگاری كاه از پیشو پیچیدگی كه از روح تغییر، عدم قطعیت، باز بودن، غیرقابل
ی رساد مباانی فلسافها متاثر گردیده، به چالش شوانده شده است. بنابراین به نظار میسایر اندیشه

 و 1پیچیدگی را بتوان چنین توصیف نمود كه از دیدگاه پیچیدگی هم ماهیت جهان و هم انسان، پویا
 1،ا ساازماناست. پیچیدگی از لحاظ هساتی شناساانه، جهاان را باه عناوان یا  شاود  6نوظهور

دانااد. از لحاااظ ای از قااوانین میغیرشطاای، حساااس نساابت بااه شاارای  و تاثیرپااذیر از مجموعااه
انداز را نسبت به انسان دارد. اندیشه پیچیدگی انسان را اساسًا ناسانه نیز دقیقًا همین چشمششناشت
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(. نظریاه پیچیادگی باه 147، ص6، باه نقال از ماساون3هنوكند  كبینی ارزیابی میغیر قابل پیش
، یالبه همین دلو  نگردهستی و انسان كاماًل متفاوت با آن چه كه در دیدگاه نیوتنی مطرح است، می

اند. در حوزه مدیریت، دیدگاه نیاوتنی موجا  در قلمروهای متفاوت دانش، تاثیرات متفاوتی داشته
هاای مادیریت تسال  داشات، اماا نظریاه هاا بار حاوزهگیری مدیریت سنتی گردید كه ساالشکل

  پیچیدگی سلطه مدیریت سنتی را به چالش شواند.

 نظریه پیچیدگی و اشارات آن در مدیریت عمومی 

ر قرن بیستم، مدیریت عمومی بر مبنای مدیریت سنتی شکل گرفته بود. مدیریت سنتی بار اسااس د
گیری و كنترل بنا شاده اسات. نظریاه پیچیادگی باا ارائاه دیادگاه ریزی، تصمیماصولی چون برنامه

( 1226   6، رالف استیسی1هدشواند. به گفته روسنمتفاوتی از سازمان، این اصول را به چالش می
است. استیسی مدیریت سانتی را نقاد  تاثیرگذارتر ر رابطه با مدیریت پیچیدگی از سایر نویسندگاند

های تفکر بایش از حاد كند كه این نوع نظریه و عمل مدیریتی، دربردارنده شاشصنموده و ادعا می
نناد اند. از نظر ایان ناوع مادیریت، ساازمان مامنطقی است كه از زمان نیوتن و دكارت مسل  شده

كند. عالوه بر جهان هستی است و مانند قطعه عظیمی است كه همچون ی  ماشین ساعتی كار می
بینای باشاد و مادیریت مطلاوب، مادیریتی شد چنین سازمانی باید كاماًل قابل پیشاین، تصور می

 دهند كاهنشان می پردازان پیچیدگی و آشوبهای نظریهاست كه چنین عملکردی داشته باشد. یافته
كند. در سازمان، تمایل به رواب  متعادل پایادار در یا  حتی دنیای طبیعی هم به این نحو كار نمی

باشد، محکوم به شکست است. راهبردهای موف  بویژه در بلناد بینی میپیشمحی  كه ذاتًا غیرقابل
جیحًا بر شوند. نظریه مدیریت پیچیدگی ترمدت، از تعامالت پیچیده و مستمر میان مردم ناشی می

(. 1228هد ، ورزد  روساانیاهمیاات پااذیرا بااودن نساابت بااه تصااادف و حادثااه تاكیااد ماا
كناد ( نیز معتقد است سیر تحولی پروژه مدیران از رویکرد بسیار شطی تبعیت می2115 1سایبرت

 در مواقاع تاربیش"  در پاروژه مادیران شایساتگی بهبود هدف با" ایده داشتن"بر توسعه و انتقال   كه
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را باه افاراد  "آموزیمهاارت"ی ای حاوزهمتمركز است. این سطح از آموزش، گوناه "هاپروژه ترشبی
كنناد. اند، اجرا میگونه كه آموشتهكنند، و همانگیرند، احساس میآموزد كه بر اساس آن یاد میمی

صر به فرد مهیا آموزی، افراد را برای مقابله با مشکالت غیرمنتظره یا شرای  منحاین سطح از مهارت
های غیرمنتظاره ترسند و قادر به سازگاری شود با موقعیتآموشته از تغییر می كند. افراد مهارتنمی

و راهبردها و فنون جدید نوآورانه نیستند. به ندرت دیده شده كه مهارت آموزی موج  تحول هاوش 
ی با پیچیدگی و منحصر احساسی و روانی شود  در حالی كه( مدیركارشناس پروژه، در سطح وسیع

آماوزی، ناوعی آماوزش مهاارت (.317،ص 2118، 6و منگل3به فردی پروژه مواجه است توماس
محدود به شرای  ثابث و یکسان است كه افراد را فق  برای مواجهه باا یا  موقعیات شااص آمااده 

مقابل تغییار  پذیرش در نماید و نوعی ثبات و عدمكند و امکان شالقیت و نوآوری را تضعیف میمی
شرای  جدید بدنبال دارد. بنابراین به ویژه در شرای  كنونی كه شاهد تغییر و تحول روزافزون شارای  

های پیچیاده و در حاال آموزی جوابگوی مدیریت سازماناجتماعی هستیم، آموزش به نحو مهارت
 باشد.تغییر مستمر كنونی نمی

ام را یان پیاران ایماد یبارا یدگیچیه پید : " نظرینمای( اظهار م 1227  1همان گونه كه مورگان
ن شده، مانند آن چه كه ییش تعیا منط  از پیو  ی  اهداف سلسله مراتبیتوان از طریگر نمیدارد كه د
اموزناد كاه ید بیاها باها را اداره كرد. آنشود، سازمانیها به كار گرفته ما ساشتمانیها پل یدر طراح

ر هساتند. ییان تغیااز ا یز بخشیران شود نیكنند و مدیان زمان ظهور میرات در جرییرشدادها و تغ
شاند" یندیر بییاناد تغیفرآ یسااز، باه روانیو كنتارل باه شاکل سانت یزیاطارح ر ید به جایآنها با

های قبال از تحاول پیچیادگی، نااگزیر باه دام (. استیسی نیز معتقد است سیستم1388اعتباریان،  
وری، اثربخشی و اند و با مفاهیم بهرهدر پارادایم تعادل پایدار فعالیت نموده هااند. این سیستمافتاده

از رده شاارد هساتند. در شاماری از آنهاا  های جدید،اند. بنابراین براساس یافتهكنترل پیوند شورده
ها، راهبردهای نوظهور، و تحول دیاالکتیکی، فاقاد یا  نظمی در سازمانها، در فرایندهای بیرشته

افزایاد. میآنهاا  رچوب منجسم نظری هستند. علم پیچیدگی با بکارگیری این انساجام باه ارزشچا
شاان را از ها برتری: تحلیلكندرشش مدیریتی را چنین بیان میوی به طور مختصر پیامدهای این چ
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گاردد، های درازمدت غیارممکن میدهد، برنامهدهند، علیت معنای شود را از دست میدست می
گردناد، محاسابات آمااری هاای قاوی شطرنااک میشوند، اجماع و فرهنگاندازها مبهم میچشم

هاای تیلاوری و (. مدیریت سنتی كه تحت تااثیر ایاده1228هد ،  روسن ..شوند، و .مخدوش می
هاا را نادیاده مدرنیستی است، همواره در صدد اجماع و توافا  همگاانی باوده و در نتیجاه تفااوت

هاا را باه فرهناگهاا، شاردههای برتر و پذیرش تسال  آنن با حمایت از فرهنگشمارد، همچنیمی
دهد و اجمااع دهد كه به تنوع و تکثر بها میراند. اما علم پیچیدگی، مدیریتی را نوید میحاشیه می

بینای و داند. این مدیریت از آن جا كه اماور را غیرقابال پایشهای مسل  را شطرآفرین میو فرهنگ
ریزد. همچنین به دلیل ارد نهاادن باه شالقیات و داند، احتماالت آماری را در هم میمی غیرقطعی

شود كه در شارای  ذكر میشمارد. موریسون متهای كنترل قوی و تحکمی را ناجایز میآزادی، شیوه
ماورد و نابهنگاام اسات. در هاای بوروكراتیا  بای" در ساازمانكنونی، "طرز تفکر آمرانه و كنترلی

كناد، مساتلزم آن اسات كاه بار مبناای ، رهبری كه شود ا سازمانی و نوظهوری را تروی  میعوض
، 6،2111و ویادلی3 كالرک . های ارتباطی محوری بنا شوددموكراتی  بودن، فرد ا مركزی، و روش

 ( 1ص
كند كه پیچیدگی در صدد تقویت شاود ا ساازمان شودجاوش و ظهاور استدالل می مانسفیلد

رساد عادم تعاادل در درون ساازمان تاا زماانی كاه پایش ست. بنابراین به نظر میتحوالت جدید ا
هاست تا راه تر بدنبال چالشهای بقا موجود است، امر ناپسندی نباشد. رهبری پیچیدگی بیششرط
تواف  اسات و آن را  كند، و مترصد عدمتناقض، را تقویت می  ها. این رهبری، تنوع، شالقیت وحل

داند. در اجرا، هیچ فشاری از باال به پایین وجود ندارد، در واقاع ی در شالقیت میی  عنصر اساس
رسامی  های غیرانحرافات از حالت طبیعی، تقویت و حمایت شواهند شد. سازمان از ایجاد شبکه

كناد. حل هستند، حمایت میپذیر بدنبال یافتن بهترین راهای انعطافهایی كه به گونهشاص و گروه
دهاد كاه دهاد و تشاخیص میدر نتیجه بازشورد مساتمر، دیادگاه و اهادافش را تغییار می سازمان

(. ذهنیت غال  بار 2ص  ،9113 اتژی  درازمدت اغل  مفید نیست  مانسفیلد،ریزی استربرنامه
مدیریت سنتی، تاالش در جهات حفاظ تعاادل در سیساتم باود و حفاظ تعاادل را شارط بقاای آن 

زیرا  ؛دانددگی نه تنها با عدم تعادل مشکلی ندارد، بلکه آن را طبیعی میدانست. اما رهبری پیچیمی
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پی و ظهور تحوالت جدید، مستلزم ناوعی عادم تعاادل اسات. ایان عادم درمواجهه با تغییرات پی
باشد. نظر مانسفیلد مبنای بار ایان تعادل، تا زمانی كه بقای سیستم را تهدید نکند، قابل پذیرش می

رساد، اماا ایان كاه كند، پسندیده و رروری به نظر میع و شالقیت را تقویت میكه پیچیدگی، تنو
تار باه اندیشاه توافا  اسات، بایش كناد و مترصاد عادمرهبری پیچیادگی تنااقض را تقویات مای

گریزند. ایان در ها نزدی  است كه كه به تناقض دامن زده و از وحدت و اجماع میمدرنیستپست
ای ندارند. وی ، چنین ایده3شمندان نظریه پیچیدگی، مانند ادگار مورنحالی است كه برشی از اندی

داناد. وی معتقاد باه " اصال گوید و ایان دو را مکمال هام مایاز وحدت، در كنار تنوع سخن می
های فردی و اجتماعی است و بار ایان بااور های انسانی از جمله حیطهوحدت/ تنوع در تمام زمینه

 (31، ص 0313" یمنی، .یت كثرت  واحد را باید درک نموداست كه وحدت  كثرت و قابل
از نظر استیسی نکته كلیدی نظریه پیچیدگی، غیر قابل شناشت بودن آینده است. تصور متداول 

ی مدیریت، اعالم ماموریت، تعیین راهبارد، و حاذف انحاراف اسات و مدیران این است كه وظیفه
ظرافت اندیشه مبتنی بر تقویات  در حالی كه انی است.ثبات، راه حل نهایی در برابر ارطراب و نگر

باشد. سازمان به جای تالش بارای تحکایم تعاادل تنوع، پیش شرط موفقیت بلند مدت سازمان می
ثباتی قرار دهاد و باه دنباال مارز ی بیآوردن موقعیتی در محدوده پایدار، باید هدف شود را بدست

شاود ساازمان، شاود باه سامتی مهم است و باعث می باشد. بنابراین نقش شالقیت بسیار 6آشوب
هدایت گردد كه به طور مستمر از نو شل  شده و رفتارهاا باه راحتای تغییار نمایناد. نظار استیسای 

وجود داشاته باشاند.  العاده در سازمانترجیحًا این است كه الزم است دو نوع مدیریت عادی و فوق
منظور دستیابی به اهداف مقررشده توس  ساازمان  مدیریت عادی، مستلزم حل روزانه مشکالت به

العاده، مدیریتی است كاه در گیرد و درمقابل مدیریت فوقاست و فرایند تحلیلی منطقی را بکار می
های ا آزاد متحول نماید. در این مدیریت، قال ست شود را در موقعیت متغیر انتهاآن سازمان قادر ا

نقش استراتژی  مدیریت ارشد به جاای آن كاه بار هادایت گیری منطقی غیرعملی هستند. تصمیم
ای سازمان مبنی بار داوری نهاایی بار اسااس فرایناد تحلیلای موشاکافانه باشاد، در حاد گساترده

هاایی كاه از مادیریت تواند به نوآوری منجر گاردد. درسوگو است كه میكننده فرایند گفتتسهیل
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 3(. اتزونای1228، هدای برای تغییر اسات  روسانازانهبلندپروشود، دستوركار العاده گرفته میفوق
تركیبای او بارای  ( نیز مانناد استیسای بار رویکارد تركیبای تاكیاد دارد. رویکارد مطالعااتی1271 

ها نیازمناد هار دو عنصاركنترل و تركی  این پارادوكس است كاه ساازمان  ریزی، تالش برایبرنامه
 (1228هد، .  روسننوآوری هستند

( ساخن دد، نظریه پیچیادگی از مارز آشاوب  لباه آشاوبگرنه كه استیسی متذكر میهمان گو
نظمی و قطعیت و عدم قطعیات، كاه در ایان محادوده شالقیات گوید. موقعیتی میان نظم و بیمی

العااده و نیاز كند. پیشنهاد استیسی در استفاده از دو نوع مدیریت عاادی و فاوقنقش مهمی ایفا می
نی بر نیاز سازمان به كنترل و نوآوری در كنار هم، باه هماان مارز آشاوب اشااره ی اتزونی مبتوصیه

مدیریتی كه مطلوب نظریه پیچیادگی اسات، مادیریتی  ،دارند. بنابراین بر اساس ایده این دو متفکر
 باشد.پذیر نسبت به شرای  جدید میسازمان، شالق، و انعطاف -شود

 آموزشی های سازماناشارات نظریه پیچیدگی در مدیریت 

سنتی مدیریت حااكم های نظریه در مدیریت آموزشی نیز همانند مدیریت عمومی، طی چند دهه، 
های آموزشی، بتدری  این تصاور را در میاان نشده در نظامبینیدرپی و پیشاند. اما تغییرات پیبوده

توان موزشی را نمیاندركاران مدیریت آموزشی ایجاد و تقویت نمود كه جریانات و تحوالت آدست
 با اصول مدیریت سنتی توجیه نمود. 

های متعدد تشکیل انداز نظریه پیچیدگی، مدرسه سیستمی باز است كه از شرده سیستماز چشم
ها در كل سیساتم شده كه همواره با یکدیگر و نیز با محی  شارد از سیستم تعامل دارند و تعامل آن

گذارد. هادایت چناین سیساتمی ها اثر مینیز بر شرده سیستم گذارد و تغییرات كل سیستمتاثیر می
ناپذیر های بلندمدت و یا در قال  سلسله مرات  معین و نظام متمركز و انعطافریزیبراساس برنامه

كند كه نظریه پیچیدگی به مدارس به عناوان گردد. موریسون بیان میبا مشکالت بسیاری مواجه می
 گذارنادهاای تحاول تااثیر ماینگارد كاه بار روشهاایی مایسیاسات - ای از شردكالف پیچیده

مدرساه یا  سیساتم  (2118   1اساتت و مایتل 6(. بنا به گفته لیلینگ35ص ،2112موریسون، 
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آنهاا  پویای غیرشطی است. استقالل روزافزون مدارس، درجه آزادی و پیچیدگی ساشتارهای منظم
رس باید تحت كنترل مركزی و مقررات سخت وزارتخانه، دهد. آنان این دیدگاه كه مدارا افزایش می

یاز یاادآور نكنند و بدنبال ی  راه حال هساتند. تومااس و منگال مانند مدیران ارشد باشند را رد می
اندازها و مفاهیم جدیدی هستیم كه ممکن است ماا را در شوند كه ما نیازمند بحث در باره چشممی

هاای پیچیاده در هاای ساازمانی پویاا و طرحمطمئن در محی  برای هدایت  هایمانتوسعه توانایی
های مدیران یاری دهد. ما معتقدیم كه این سطح از آماوزش و پارورش بارای مهیاا مواجهه با پروژه

آموزان به منظور سروكار داشتن با افزایش پیچیدگی كه امروز در محای  نمودن پروژه مدیریت دانش
های یادگیری نوآورانه و فنون اساتفاده كامال و قادر نیست از محی كار با آن مواجهند، ناتوان است 

هایی كه ما امروزه با آنها درگیر كند و پروژهنماید. به وروح میان آنچه كه آموزش و پرورش ارائه می
   (1 -5ص ، 2118،توماس و منگل هستیم، شکاف وجود دارد. 

های ایان نظریاه در مادیریت تبیین داللت های متفکران نظریه پیچیدگی، برایبا توجه به نوشته
: چگاونگی رهباری آموزشای از به این محورهای اساسی توجه نمود توانهای آموزشی، میسازمان

انداز پیچیدگی، شود ا سازمان بودن نظام آموزشی و ررورت ارتباط و یکپارچگی عناصر آن، چشم
 و نحوه دیدگاه این نظریه نسبت به تغییر. 

 انداز نظریه پیچیدگیاز چشم رهبری آموزشی

مبحث رهبری است كه شیوه سنتی آن باا شایوه  ،برانگیز مدیریت آموزشییکی از محورهای جنجال
 آموزشای، نهادهاای از یکی عنوان به دانشگاه مدیریت توصیف یمنی در نوین بسیار متفاوت است.

 وی. گویادمای ساخن چیدگیپی مهار یا كاهش با مدیریت عنوان تحت مدیریت نوع ترینقدیمی از
 : نویسدمی

های عناصر برشوردار در این نوع مدیریت، سازمان از سلسله مرات  روشن با توزیع دقی  نقش
 اولیاه شواهد بود، قدرت در دست مدیران و وظیفه اطاعت بر عهده زیردستان است. مسئولیت

 ناوع این شود.می شالصه یسازمان رفتارهای هایتوانایی و هاقابلیت كردن محدود در مدیران
 باه" ساازمان، پیچیادگی كااهش نویسند، باامی 6 اولریچ و 3پروبست كه طور همان مدیریت
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 باا و شاود تماایالت اسااس بار را زیردساتان رفتارهاای كه گرددبرمی رهبری كالسی  بینش
 (030 ص، 0319، یمنی  .سازدمی محدود مهارها و دستورها روشن، هایتصمیم

هاای های رهبری در مدیریت سنتی، از ویژگایزان پیچیدگی رمن انتقاد به مشخصهپردانظریه
سازی سنتی رهبری كه بار كند كه مفهوماستدالل می 3كلالنگویند. م رهبری پیچیدگی سخن می

اثر گردیده اساس قدرت، حاكمیت، تحکم و كنترل قرار داشت، اكنون دیگر از دور شارد شده و بی
هایی از تر رهبری است. وی بر این باور است كه بینشتر و مشاركتیهای اشالقینهو تقارا برای گو

ماوثر آن عرراه  ای انقالبی بارای رهباری و رشاد اعماالگردد كه شیوهنظریه پیچیدگی استنباط می
هاای ناشای از آشاوب و توان بینشكند. به جای به چالش گرفتن زیربنایی بنیادهای رهبری، میمی

یافته توس  قدرت، كنترل، فشار و های سنتی تصور رهبری مشروعیترا به سادگی بر شیوهپیچیدگی 
های روزانه و دگرگونی عمال رهباری راروری ها، در نشان دادن چالشحاكمیت بنا نهاد. این بینش

  (27، ص1الیفو كان 6 اریکسن.هستند
برد، معتقد اسات كاه ار میكه بیش از همه نظریه پیچیدگی را برای رهبری آموزش بک موریسون

نمایاد. نظریه پیچیدگی امکان مدیریت ی  سیستم پیچیده با اصول راهنماایی انادک را فاراهم مای
ها و پیش بردن اعضاای مدرساه از یا  ذهنیات رقاابتی، ی رهبری، مدیریت شرد ا سیاستوظیفه

ا محاور، از طریا  تحاول مدار، به ی  شبکه جمعی، وابسته، گروه ا و تیم رازگونه، منزوی، و پروژه
(. علاوم 35ص ،2112،موریساونباشد گیری و همراه باا مسائولیت و جوابگاویی مایدر تصمیم

" " و در آغاوش گارفتن "جدیادقادیمیران مدرسه باید برای رها نمودن "دهند كه رهبجدید نشان می
اا گاردان کومات شاودان دارناد، حایماكنند و به آنها پذیر باشند. آنها به دیگران اعتماد میانعطاف

نمایند، مشاهود و آشاکار هساتند، اماا كنند، رهبری سازمانی را ترغی  میدموكراتی  را اعمال می
اا یگر، و معتقد باه ماردم هساتند، شاوداند، وابسته به یکدبرای كنترل و هدایت  فرهنگ متعهد شده

دانناد. هاا را نمایخ همه پرسشاند، پاسپذیری و شکیبایی را فرا گرفتهمتمركز نیستند، بلکه انعطاف
اند كه مردم به آنها اعتماد دارند، نه به دلیل كنترلشان، بلکه به دلیال ارتبااط و فرهنگی را شل  نموده

، 2113اند مانسافیلد، ر نماودهتعهدشان، از نزدی  با مردم هستند و با مردم ارتباطی عاطفی برقرا
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اشاند بایاد مایلند با پیچیدگی ارتباط موثری داشته برهبرانی كه مت: "كندكلالن بیان میم  (.2ص 
، اما نه از طری  تجزیه و تحلیل سیستم، بلکه از طریا  اعماال ناوعی فرایناد این كار را انجام دهند

تعامل اجتماعی كه برای آزادی و پرورش شالقیت احترام قائل هستند. این فرایند تعامال اجتمااعی 
شان به طور مستمر در حال ساشته شدن افرادی است كه هویت مستلزم تعامل متمركز و عمی  میان

(.  به عبارت دیگر، ارتباطات میان افارادی 22، صالیفشته شدن است"  اریکسن و كانو از نو سا
كه دائم در حال تغییر هستند، باید كانون توجه رهبران پیچیدگی باشد، ارتباطاتی كه به دلیال تغییار 

رهباری اساتعالئی ساخن  -بینی نیساتند. موریساون نیاز از ناوعی شاودمداوم به سادگی قابل پیش
، و 1، شاادم6، تاوزیعی3اا رهباری اساتعالئیرساد شاودنماید كه به نظار مایر میگوید و اظهامی

رویکردهاای  ،1بینی و باز و نامحدودبه دلیل تاكید بر ارتباطات بین فردی، غیرقابل پیش 6كوانتومی
شود كه این نوع رهبری برای مدرسه كنونی هستند. چنین استدالل می تری برای محی نمونه مناس 

هاای داشلای و یادگیری سازمانی از طری  ایجاد هوش سازمانی و توانایی برای یاادگیری از محای 
بنابراین، نظریه پیچیدگی به طور كامل و منسجمی توانایی آموزش تحاول . تر استشارجی مناس 
ها، به همان اندازه تمایل آنهاا باه تغییار ا بر افزایش پیچیدگی در سازمانزیر را دارد؛ عمل در رهبری
تر همچنین احتمااًل با ارائه مسیرهای نوین در مواجهه با محی  آشفته متعارف ورزد.سریع تاكید می

موریسون شواستار رهبری شدمتگزار مبتنی بار  .(7ا 1، ص 2111 نقل از كالرک و وایلدی،  است
 اشاره به بازشناسی مالکیت مشترک ( است كه پیش فرض دمکراسای  8و اشتراک 2 مفهوم مباشرت

". موریساون مار نااگزیری بارای ظهاور ساازمان اساتاست. از نظر وی " مفهوم رهبری اشتراكی ا
محاوری  -دوراندیشان ماردم پذیر باشند؛پیچیدگی باید انعطاف كند كه رهبران تفکرشاطرنشان می

شاان دهناد و باا ماردمكسانی كه گوش فرا می پاشند،كنند، بلکه آن را فرو مییكه بر قدرت تکیه نم
شوند. فراتر از آن، رهبران باید برای كشف مسیرهای نو برای مقاصد توافا  شاده، آمااده هدایت می

شاود تاا یا  " رهبری بیشتر به عنوان ی  رفتار نگریسته میباشند و از گم شدن ترسانده نشوندشده 
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((. تاكید بر رفتار اجتماعی رهبر، حااكی 2113نقل از مانسفیلد،   3ص ،"   ماریسونمنقش یا مقا
از آن است كاه تعامال اجتمااعی از منظار مادیریت پیچیاده بسایار باا اهمیات اسات. مادارس و 

هاای زناده و پویاای متشاکل از یادگیرنادگان، هاای آموزشای، سیساتمها به عنوان سازماندانشگاه
 ها تعامل دائم داشته باشد.سایر كاركنان آموزشی هستند كه مدیریت باید با آنمعلمان، استادان و 

 خود ـ سازمان و ضرورت ارتباط و یکپارچگی عناصر نظام آموزشی

. ساازمان اسات -ریت سیساتم دارد، شاودیکی از مفاهیم نظریه پیچیدگی كه نقش مهمی در مادی
سفارشای نیسات. هار  تحمیلی، تحکیمی وگردد كه سازمان از درون ی  موسسه پدیدار می -شود

(. استیسی 2112، نقل از موریسون، 1223،  6و الیسون3سیستمی از قبل سازمان یافته است   كلی
ها ا سازمان فرایندی است كه از طری  آن، تیم كند كه شودنظر مدیریتی اظهار می( از نقطه1222 

هایی دارند، به طاور شودجاوش نان نیز محدودیت( كه آانی  و نه با مدیرانها در كنار همراهو گروه
اا ساازمان ممکان اسات علیاه  هاای شاوددهند. شبکهشودشان را در جهت موروعات شکل می
های انطباقی پپچیده برای شود ا ساازمان ایان امکاان را سلسله مرات  مدیریتی عمل كنند. سیستم

انطباق، ساشت مجدد، یاا تغییار سااشتار نمایند كه بتوانند به ایجاد، توسعه، جایگزینی، فراهم می
شااان تاااثیر دروناای مبااادرت ورزنااد، بااه طااوری كااه قااادر بااه پاسااخگویی باشااند و باار محاای 

  (14، ص 2112. موریسون، بگذارند
هاا  رسامی و سازمان شامل افراد، گاروه -سازمان مهم است. عناصر شود -شناسایی عناصر شود 

ای، ماهیات تعاامالت و مدرساه -هاای میاانو گاروه غیررسمی(، دوایر آموزشی، هیئات علمای،
 از یا  هر در باشند. تغییراتهای میان آنان، و اصول، الگوها، و قوانین و رفتارهایشان میوابستگی

، 2112، نقال از موریساون، 1122،  6و اساچالتز 1شرمن   گذاردمی تاثیر سازمان شالوده بر آنها،
هاای اصالی ظریاه پیچیادگی ارتبااط و یکپاارچگی ویژگای(. به عبارت دیگر، از دیادگاه ن36ص 

 كنند: سازماندهی یادگیری هستند. چنانچه كالرک و وایلدی بیان می
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آن است، كه  3مشخصه كلیدی سازماندهی یادگیری كه توس  نظریه پیچیدگی مطرح شده، یکپارچگی
حی  آن متصاور شاده اسات. ایان ها، و میان نهاد و مها، میان شرده سیستماز نظر ارتباطات میان گروه

فاردی بار اسااس اعتمااد  -شوند تا ی  سویه، و در ساطح میاانارتباطات ترجیحًا دوسویه تصور می
، فرایند بنیادی سازماندهی یادگیری است 6همچنین ارتباط  كنند. از این دیدگاهمساوی طرفین عمل می

با ساشتارهای شبکه ارتباطی جایگزین گردد انتها به جای ارتباط عمودی بایست ارتباط افقی و بیو می
  (7، ص2111 كالرک و وایلدی، اند.های چندگانه و باز مشخص شدهكه با اشکال چندگانه، و كانال

ای و نظریه پیچیدگی به جای ارتباط سلسله مراتبی قدرت از باال به پایین، ارتباط چندگانه شبکه
تواناد وظاایف ( معتقد اسات نظریاه پیچیادگی می2116كند. فونگ  تعامل دوسویه را توصیه می

ها بایاد بارای رسایدن باه عملی برنامه آموزشی سیستم مدیریت را روشن نماید. از نظر وی سیستم
اهداف فرا گیرند، ساازگار گردناد و تغییار نمایناد. سیساتم آماوزش باه عناوان بخشای از جامعاه، 

محیطی، سیاسای و اجتمااعی پاساخ دهاد. های اقتصادی، فنی، بایست به نیازهای تغییر بخشمی
ها( درون سیستم آموزشی شامل ارتباط میان واحادهای برناماه درسای حکاومتی و سیستم - شرده

باشند. با توجه به تجارب یادگیری آموزان و تعمیم آنها به والدین میمدارس، مدیران، معلمان، دانش
كنندگان وجود دارد. فونگ باه ن كلیه شركتمطلوب و چگونگی ارائه اثربخش آنها، تعاملی پویا میا

كند كه نظریه پیچیدگی پذیرای تجزیاه و تحلیال تجربای چناد ( استناد می2115گفته موریسون  
توانناد شاركت كنناد. در سطحی و چند عاملی است كه در آن، پژوهشگران آماوزش و پارورش می

ن ایان عناصار جداگاناه و بررسای رسد تئوری پیچیدگی امکان كنار هم قرار دادمجموع به نظر می
كند، این همان ایده محوری پارادایم تفکار پیچیاده اسات كاه توسا  ادگاار رواب  آنها را برقرار می

مورن پیشنهاد شده و اگر تجارب یادگیری، محاور مادیریت برناماه آموزشای مدرساه اسات، پاس 
م  كند. پارادایم تفکر پیچیاده ریزی درسی و مدیریت كتواند به برنامهی" مورن میاندیشه پیچیده"

های فاردی، بعدی و چند سطحی است و پذیرای جنبهدهدكه ماهیت وجودی انسان، چندنشان می
كند كه (. مورن استدالل می4ا2باشد فونگ، صهای شاص به طور همزمان میاجتماعی و دیدگاه

تارین موراوع، باه او، مهمریزی امورات مربوط انسان موجودی چندبعدی است، بنابراین در برنامه
 نویسد: های آموزشی میجود نظامبها دادن به این ابعاد چندگانه است. وی با نقد ورع مو
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های مخرب كنجکااوی و هاوش اند، همانند دستگاهمدرسه و دانشگاه، به صورتی كه وجود داشته
  (00، ص 1383  یمنی، اند.محدود كشاندههای را به حیطهآنها  اند، زیراافراد عمل كرده

 دیدگاه نظریه پیچیدگی نسبت به تغییر در نظام آموزشی

 مساألهتغییر" است كه " محور مهم دیگر رهنمودهای نظریه پیچیدگی برای مدیریت آموزشی، پدیده
های آموزشی مباحث و مجادالت بسیاری گردد و در نظامكلیدی در آموزش و پرورش محسوب می

كنند كه تغییرات ساریع و افازایش ( اظهار می2111  3یام و همکارانرا موج  گردیده است. بار ا 
دهنااد و تقاراااهای نااوینی باارای هااای جدیاادی ارائااه میپیچیاادگی در دنیااای امااروزی، چالش

كنند. اهمیت قائل شدن برای تمركز كامل بر تغییار، كلیاد پیشارفت های آموزشی مطرح میسیستم
كناد مادارس مای ادعاا (. موریساون2ص  ،سات  فوناگآموزان اافزایش موفقیت دانشمدارس و 

ها باید یاد بگیرند كه برای زنده مانادن، ای هستند و سیستمهای پیچیدههای پیچیده، و پدیدهسیستم
قطعیت، تاكید دوباره بر نگرش مدرنیساتی، از برای واكنش به تغییر و عدم  تغییر كنند. به اعتقاد وی

كناد رش از الگوی قدیمی برای مواجهه با نیازهای جدید استفاده میبنیان نابجاست، چرا كه این نگ
(. در حالی كه نظریه پیچیادگی، نظریاه تغییار، تکامال، ساازگاری و 281ص، 2111، موریسون 

های درسی مطلوب آن، تفاوت، تناوع، و تغییار ناه ( و در برنامه16 همان، صتحول برای بقا است 
و  "های انطبااقی پیچیادههای تحت عناوین "سیساتمگرفتن برنامه تنها حضور دارند، بلکه با در نظر

درسی و تربیتی ماورد توجاه  برنامه ایتر توس  گونهروند. تغییر بیشغیرشطی و باز، بهتر به كار می
و نظام  اتصاال، ارتباطاات، همکااری، گفتگاو گیرد كه بر ظهور، شود ا سازمان، بازشورد،قرار می

  (287، ص2118.  ماسون، كندبدون كنترل تاكید می
كه در ارتباط با تغییر طرح شده این است كه تغییر آموزشای پیچیاده باه شاودی شاود،  مبحثی

تر مستلزم انطباق باا پیچیادگی اسات تاا نسبتًا غیرقابل مدیریت است. مدیریت موثر آموزش، بیش
ه شاده كاه از تواناایی است. تجویزات كلی بارای عمال، نشاان دادكنترل، كه شود ذاتًا محدود شده

اناد نقاش شاود را باه شاوبی ایفاا نکرده  بالقوه محدودی برای هدایت عمال برشوردارناد، چاون
كناد كاه تغییار مسااوی یاادگیری اسات و ( به صراحت بیاان می1222  3فالن(. 2113، 6 والیس
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وكار داشته تواند با پیچیدگی فرایند تغییر سریادگیری عنصر محوری در سازمان مدرسه است كه می
(. در واقع، طب  گفته موریسون، تغییر از نگاه نظریه پیچیادگی باه عناوان اماری 1باشد فونگ، ص 

شود و نوعی پیامد منطقی از اهمیات بنیاادی یاادگیری در یا  محای  بنیادی برای بقا نگریسته می
رفتن تارجیح همواره در حال تغییر است. در نتیجه مدرسه اگار تواناایی ساازگاری را، بار فاصاله گا

  (7، ص 2111. كالرک و وایلدی، دهد، الزم است كه به ی  سازمان یادگیری مبدل گرددمی
های بنیادی نظریه پیچیدگی با دیدگاه سنتی، تاكیاد بسایار ایان نظریاه بار تغییار یکی از تفاوت

یمنای در كند. بناا باه گفتاه است. دیدگاه سنتی ثبات و تبعیت از رویکرد شطی پایدار را توصیه می
كند و ارزیابی در سازمان به جاای ایان كاه در بهباود آن مدیریت سنتی، مهار نقش اساسی پیدا می

كنااد مااوثر باشااد، در حفااظ ورااع موجااود و مااوردنظر ماادیریت نقااش اساساای پیاادا ماای
 هاایساازمان بقاای شارط را تغییار (. حال آن كه نظریه پیچیدگی، پذیرش031ص،0319،یمنی 

تغییر، برداشتی است كه از نظریه تکاملی داروین مبنی بر سازگاری بارای  ذیرشداند. پمی آموزشی
هاای اجتمااعی، از جملاه گیرد. پدیده تغییار، واقعیتای اسات كاه محای بقا در طبیعت منشاء می

اصرار بیش از حد دیدگاه سنتی بر ثبات، و هام   های آموزشی پیوسته با آن مواجهند. اما همسازمان
بر تمركز كامل بر تغییر و یا ادعاهایی نظیر سخن موریسون مبنی بر این كه مدرنیسم پافشاری فونگ 

رساد الزم اسات ناوعی اعتادال میاان ایان دو از بنیان نابجاست،همه جای تامل دارند. به نظر مای
تار باشاد. ماورن دیدگاهی كه شاید به اندیشه پیچیده ادگار ماودن نزدیا  ؛دیدگاه را در نظر گرفت

نظمای و ای از نظام، باینمایاد " كال جهاان آمیازهگوید، اظهار میه از جهان سخن میهنگامی ك
نظمی، هار آن چیازی تغییر است. بیو بی هر آن چیزی است كه تکراری، ثابت نظم .سازمان است

بینی ناپذیری است. در ی  جهاان قاعدگی، انحراف از ی  ساشتار معین، اتفاق و پیشاست كه بی
تواند وجاود داشاته باشاد. هایچ هساتی زناده و هیچ نوآوری و آفرینش و تحولی نمیكاماًل منظم، 

نظمای محاض نیاز، هایچ هساتی تواند وجود داشته باشد. به همین ترتی ، در بایانسانی نیز نمی
پذیر نیست، چون هیچ عنصر ثابتی برای بنا كردن ی  سازمان در آن وجاود نادارد. ساازمان امکان

(. مفهوم مورن از اندیشه پیچیده،حاكی از 27،ص 0372ظمی است  جهاندیده،ننیازمند نظم و بی
 توجه به هر دو امر  به ظاهر متناقض ثبات و تغییر است.

                                                                                                                                                                        
1. Fullan 
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  گیرینتیجه

طرح نظریه پیچیدگی بیانگر دیدگاهی متفاوت و نوین در میان اندیشمندان غربی است. این اندیشاه 
دهد. از نظر متفکران پیچیادگی، ی و انسان ارائه میدر جهان غرب، دید نوینی نسبت به جهان هست

پذیر، باثبات و هدفمناد، بینی، الگودهی، شطی، علیتامری قابل پیش نگریستن به جهان به عنوان
بیناناه گردیاده اندازهای غیرواقاعگرایانه است كه به نوبه شود منشاء بسایاری از چشامنگاهی ساده

ها و باه ویاژه دیادگاه آسای  دیاده، قلمارو مادیریت ساازمان است. یکی از قلمروهایی كه از ایان
های آموزشی است. حمایت مدیریت سنتی مبتنی بر دیدگاه مدرنیستی از رهبری و مدیریت سازمان

های آموزشی ایجاد كرده ها به ویژه سازمانمدیریت مقتدر و متمركز، مشکالتی در مدیریت سازمان
های باالی مدیریتی بر سلسله مرات  ، انحصار قدرت در رده است. تمركزگرایی، اصرار بیش از حد

های بلندمادت و اهاداف قطعای از پایش تعیاین ریزیتر، برنامههای پایینو عدم تعامل موثر با رده
ثبااتی در اماور ثبااتی و كامناپذیر در قانونگذاری و اجرا، هراس از بایشده، كنترل كامل و انعطاف

باشاند. متفکاران نظریاه تند كه نتیجه حاكمیات چناین دیادگاهی مایمشکالتی هس ...آموزشی و 
پیچیدگی، با تامل و نکته سنجی در این مشکالت، نظریه پیچیدگی را به عنوان مبنای مدیریت نوین 

هایی پیچیاده و های آموزشی به عنوان سیستماند. آنان به سازمانهای آموزشی مطرح نمودهسازمان
هایی با تعامالت بسیار در درون شود و باا محای  بیارون سیستم -از شردهنگرند كه متشکل باز می

ای است كه به طور مستمر، با ها مستلزم مدیریت پیچیدههستند، اداره امور  پیوسته متغیراین سازمان
 های سازمان در تعامل باشد.سیستم -عناصر و شرده

نتی، بر این ماوارد كم بر مدیریت سپیچیدگی با به چالش شواندن اصول حا به طور كلی، نظریه
؛ رد اهااداف های بلنااد ماادتپیش بیناای بااودن آینااده و تردیااد در برنامااه: غیرقاباالورزدتاكیاد ماای

 ؛تقویت تناوع ؛سازمان و ظهور تحوالت جدیدسازی فرایند تغییر، تقویت شودروان ؛مراتبیسلسله
دیاد  ؛نظمای در ساازمانت بیگرامیداشا ؛رسمی شااص های غیرایجاد شبکه ؛شالقیت و تناقض
تاروی   ؛تسهیل فرایند گفتگو به جای هدایت تحلیلی موشاکافانه مادیران ؛ثباتیمثبت نسبت به بی

پاردازان پیچیادگی بار های آموزشای. نظریاههای اشالقی، مشاركتی و تیمای رهباری ساازمانگونه
ه و مبتنی بر اعتمااد متقابال پذیری مدیران نسبت به امور جدید، ارتباط تنگاتنگ و محترمانانعطاف

میان رهبران با سایرین، پرهیز از تمركز قدرت در سطوح باالی مدیریتی، و رهبری تیمای و اشاتراكی 
هایی نیز وجود دارند كاه ها ودغدغهتاكید بسیار دارند. البته در كنار این رهنمودهای ارزنده، پرسش

 كنند. برشی از منتقدین به آنها اشاره می
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قطیت در هادایت و همچناین نیااز باه تفکی  ناپذیری پیچیادگی و عادم الیفو كاناریکسن 
پذیرند كه هدایت و رهبری را امری نسبی نمی كنند، امااشکال مشاركتی و اشالق رهبری را تایید می

( نیااز رامن پااذیرش ورود 2111موریساون  (.28ص ،2111،الیفاریکسان و كااانتلقای كنیم 
های مدیریت و علوم اجتماعی، معتقد اسات كاه طارح اهمیات ر نوشتهپرشتاب نظریه پیچیدگی د

شود. اگار چاه نظریه پیچیدگی در رهبری مدرسه و مدیریت، چندین پرسش و نگرانی را موج  می
دهناد، اماا های زیادی برای رهبری مدرسه و مدیریت ارائاه میعناصر كلیدی نظریه پیچیدگی نکته

 :نظریه پیچیدگی محتاطانه عمل نمود؛ چرا كهبایست در پذیرش بسیار آسان می
 ؛( ماهیت، ورعیت، و نوآوری آن آشکار نیست1 

تواند به عنوان ی  ایدئولوژی نهفته نگریساته شاود كاه توصایفات و تجاویزات را می ( پیچیدگی 2
 ؛كندتلفی  می

 ؛گیردبینی اشتباه می( توریح را با پیش3 
 ؛كندیف میگراست، موقعیت شود را تضع( نسبی4 
 ؛( در بردارنده مشکالتی در حمایت از شود ا سازمان است 5 
 ؛ورزد( از ابعاد اشالقی و احساسی رهبری و مدیریت غفلت می6 
( به دلیل مبرا نمودن رهبران مدرسه و مدیران از انتظار منطقی پاسخگو بودن و مسئولیت پاذیری، 7 

 تهدیدكننده است. 
رسد برشای از آنهاا كند، همه قابل تامل هستند. گرچه به نظر مینکاتی كه موریسون مطرح می

گراست و از سویی نظریه پیچیدگی نسبی كندباشند. مثاًل وی اظهار می تا حدی با هم تناقض داشته
گرایای یا  گوید، حاال آن كاه نسابیاز پذیرش پیچیدگی به عنوان ی  ایدئولوژی نهفته سخن می

ای از تجویزات و دساتورات معاین و آن ایده، به ایدئولوژی كه مجموعه گردد كهایده، مانع از آن می
ی قطعی است، مبدل گردد. همچنین مشخص نیست كه منظور موریساون از ایان كاه پذیرفته شده

ورزد، چیست؟ چون همان گونه كه نظریه پیچیدگی از ابعاد اشالقی و احساسی مدیریت غفلت می
اماا  دهد.گی به اشالق رهبری اهمیت میكنند، نظریه پیچیدمی( بیان 2111الیف  اریکسن و كان

سایر انتقادات وی، ایراداتی است كه از سوی سایر منتقدان نیز مطرح شده است. نخسات ایان كاه 
این نظریه، ایده نوینی است كه هنوز در آغاز راه است، ماهیت آن به شوبی روشن نیست و نیازمناد 

تر روشن گردد. دیگر این كه ایان ابهامات و چگونگی كاربرد آن بیشتر است تا تبیین و بررسی بیش
كناد. گرچاه تواف  حمایت میقطعیت، تمایز و عدمگرایانه دارد، چون از عدمنظریه، تمایالت نسبی
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 تر اشاره شد، برشی از اندیشامندان آن باا پاذیرشاین حمایت عمومیت ندارد و همان گونه كه پیش
از تاوان اند كه به عناوان نموناه مایگرایی فاصله گرفتههم، از نسبیت كنار در قطعیتعدم و قطعیت

 :كندمورن نام برد كه اظهار می
نهد تا ای نیست كه قطعیت و جداسازی و منط  را به كناری اندیشه پیچیده به هیچ رو اندیشه 

اندیشاه رفات و ها كند. برعکس، این ناپذیری و استثناها را جایگزین آنقطعیت و جداییعدم
ای اسات كاه اندیشاه پیچیاده، اندیشاه ...قطعیات وقفه میان قطعیات و عادمآمدی است بی

 (034، ص 0372.   جهاندیده، رد و قادر به فهم سازمان نیز هستقطعیت را در شود داعدم
سازمان است كاه  -انتقاد دیگری كه موریسون بر نظریه پیچیدگی وارد كرده، حمایت آن از شود

رروری اسات كااربرد نظریاه  ن نیز طرح شده است. بی بوت نیز معتقد استوی سایر منتقدیاز س
 پیچیدگی در آموزش و پرورش به شوبی روشن شود و تناقضات میان نظریه و عمال برطارف گاردد

(. یکی از این تناقضات، پارادوكس محوری رهبری در پیچیدگی است. 158ص ، 9111بوت، بی 
ا سازمان هستند و اشتیار واند سازمان را هدایت كند، درحالی كه اهداف شود تی  رهبر چگونه می
(. در واقع پرسش این است كه اگار وظیفاه رهباری، 73صهمان،پذیر است  غیرمتمركز و انعطاف

هدایت سازمان حتی در جهت اهداف كوتاه مدت هم باشد، پس ساازمان و نظاامی كاه از ویژگای 
ت، چه نیازی به هادایت از شاارد از سیساتم دارد. هادایت شاارد از سازمان برشوردار اس -شود

سازمان كه هدایتی درونی است، ناساازگاری داشاته و اشاتالل ایجااد  -سیستم ممکن است با شود
توان هدایت سیساتم كند و نمیهای اجتماعی، هدایت بیرونی نقش مهمی ایفا مینماید. در سیستم

هاای اجتمااعی تصاور رایا  از د. مگر ایان كاه در ماورد سیساتمسازمان نسبت دا -را تنها به شود
مدیریت را در ذهنمان تغییر دهیم و نقش مدیر را نه هدایت، بلکه نوعی نظارت و یا حتای همراهای 
بدانیم، ناظر و همراهی كه در برطرف نمودن مشکالت یاری دهنده است. باه هار حاال چگاونگی 

عاالوه بار  تار دارد.ای است كه نیاز به تبیین بایشمسألهی هدایت و رهبری از دیدگاه نظریه پیچیدگ
رهبری اشتراكی و تیمی، كاه از پیشانهادات ایان نظریاه اسات، شااید راه حال مناسابی بارای این، 

تار باشاد. اماا آیاا رهباری تیمای شاود هاای مناسا گیاریجلوگیری از انحصار قدرت و تصامیم
هاای پراكناده و تصامیمات ای چندگانه، قادرتهگیریدربردارنده مشکالت جدیدی مانند تصمیم

های آموزشی نخواهاد باود؟ بدون رمانت اجرایی، عدم توانایی كنترل سازمان، و آشفتگی سازمان
ثباتی كه از راهکارهای دیگر این نظریاه اسات، موجا  افزون بر این، آیا رهبری مبتنی بر تغییر و بی

های پیوسته در حال دگرگونی ریزیگردد؟ و آیا برنامههای جزئی، موردی و پراكنده نمیتدوین برنامه
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هایی هساتند كاه این همه پرسشكند؟ بندی و بازشورد را از مدیران سل  نمیو تغییر، امکان جمع
 طلبند.تر را میتر و عمی مطالعات گسترده

ل هاای موجاود جهاانی، بایاد باه دنبااهاا و چاالشرسد به دلیل واقعیتدر مجموع به نظر می
ای از مدیریت آموزشی باشیم كه از مدیریت سنتی متکی بر قطعیت، ثبات و كنترل، فراتر رود. شیوه

روی شاویم و مادیریتی مبتنای بار عادم قطعیات، اما در این فاصله گرفتن نباید دچار افراط و زیاده
  اسات. بارای آل، رعایت نوعی اعتدال میاان ایان دو قطاكنترل بنا كنیم. شیوه ایدهثباتی و عدمبی

تر اشاره شد، شاید بتوان از ایده اندیشه پیچیده ادگار ماورن رسیدن به این هدف همان گونه كه پیش
یاری جست كه پیوسته بر ررورت ارتباط مفاهیم مخاالف و در عاین حاال مکملای چاون ثباات/ 

یریتی نیازمند ورزد. البته تشریح اصول و جزئیات چنین مدقطعیت تاكید میعدمثباتی، قطعیت/ بی
       باشد. مطالعه و بررسی عمی ، و نیز بکارگیری و اجرای عملی این اصول می

 :داشتموریسون اظهار رسد باید بسان به نظر میبه هر حال 
بخاش اسات، گرچاه باه دلیال شواه ناشواه پیچیدگی واقعیتی است كه اتفاق افتاده، در عمل نتیجه

مدت بیهوده است، كه كنترل شیالی واهی است، و این كه  -ریزی بلندامهادعاهایش مبنی بر این كه برن
قدرت رهبران محدود شده ، پیامش مغشوش است. پیچیدگی به توصیف دقی  آن چاه بوقاوع پیوساته، 

توانند از پیچیدگی برای شکل كند. فراتر از این، شاید تحقی  در باره این كه چگونه رهبران میكم  می
ها استفاده كنند، موجا  ظهاور پاارادایم رهباری ناوین در سراسار مادارس ماا گاردد. دادن به رشداد

 (4ص، 9119موریسون،  
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