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مقدمه
مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو مطالعه و عمل ،در ابتدا از اصاول مادیریت بکاار گرفتاه شاده در
صنعت و بازرگاانی ،باه ویاژه در امریکاا سرچشامه گرفات .طارح نظریاه در مادیریت) باه گوناه
گستردهای با كاربرد مدلهای صنعتی به مجموعههای آموزشی وارد شد .از هنگامی كه این موروع
به عنوان ی قلمرو آ كادمی در نوع شودش مطارح گردیاد ،نظریاه پاردازان و دساتاندركاران بار
اساس مشاهدات و تجاربشان ،ایجاد مدلهای جایگزین در مدارس و دانشگاهها را آغااز نمودناد.
در آستانه قرن بیست و یکم ،نظریهها در زمینه آموزشی ،از مدلهای صنعتی باه اساتلزامات شااص
مدارس و دانشگاهها متحول گردیدند تونی باش .)2116 ،3مدیریت آموزشای از ابتادا تاا اماروز،
تحت تاثیر علوم دیگر ،شاهد تغییر و تحوالت بسیاری بوده اسات .فرهاادیراد اظهاار میكناد كاه
سازمان های قرن بیستم كه با كارهای تیلور و مدیریت علمای او پاا باه عرصاه وجاود گذاشاته و در
دوران صنعتی رشد و نمو پیدا كرده بودند ،بیشتر مبتنی بر پارادایم نیوتنی بودند .این پارادایم ،محی
پیرامون را ساده و رواب بین پدیدهها را شطی میدانست و اعتقاد داشت هماه چیاز قطعیات دارد و
قابل پیش بینی است .بنابراین سازمانها تالش میكردند از طری فعالیتهایی مانناد برناماهریزی،
كنترل دقی  ،شناسایی عوامل اصلی تاثیر گذار بر سازمان و تالشهایی از این دست ،ساازمان را باه
بهترین وجه ممکن به سارمنزل مقصاود برساانند .در قارن بیساتم ،بعاد از دهاه شصات ،كارهاای
هایزنبرگ 6و پالن  1و ارائه نظریه ای نوین ،مبانی مکانی نیوتنی را دچار چالش نمود و غیار قابال
پیش بینی بودن ،آشوب و پیچیدگی را وارد ایان حاوزه كارد .تااثیر ایان نظریاه ناوین كاه مکانیا
كوانتومی نامیده میشد ،همه ابعاد علم از جمله رایانه ،پزشاکی ،سیاسات و علاوم اجتمااعی را در
برگرفت و به طور كلی نگاه به جهان را دگرگون نمود .علم مدیریت و سازمان نیاز باه شادت تحات
تاثیر قرار گرفت .در واقع سازمانها دریافتند كه محی بیرونی سازمان پیچیده ،آشوبناک ،غیر قابال
پیشبینی و غیرشطی است .سازمان كوانتومی استعارهای از ی سازمان نوین است كاه تاالش دارد
تمام ابعادی كه در نظریههای پیشین به صورت جداگانه ارائه شده است را به صورت ی كال ،گارد
هم آورد و مدلی برای سازمانهای هزاره سوم ارائه نماید .بدین ترتی پس از ظهور نظریههای سنتی
1. T.Bush
2. W. Heisenberg
3. M. Planck
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مانند نظریههای مدیریت علمی ،رواب انسانی ،و مدیریت مقداری و كمی ،نظریات ناوینی چاون
آشوب 3و پیچیدگی  6مطرح گردید .هالینگر 1و ه  6شاطر نشان میشوند كه در طول دهه گذشته،
رویکردهای روششناسی نوین از جمله نظریه پیچیدگی ،پرسشهای گساتردهای در بااره رهباری و
مادیریت در مادارس مطارح نمودهاناد فرهادیراد،1382 ،ص  .)236دغدغاههاایی كاه موجا
نگارش مقاله حارر گردیده ،با برشی از همین پرسشهای گسترده مرتب است .پرسشهایی نظیار
این كه آیا ویژگیهایی در سازمانهای آموزشی وجود دارد كه باعث میگردد مدیریت آنها بر اساس
مبانی مدیریت سنتی با مشکل مواجه شود؟ اگر چنین است ،كدام ی از این ویژگایهاا باا مباانی
مدیریت سنتی سازگار نیستند و موج گرایش سازمانهای آموزشی به نظریههاای ناوین از جملاه
نظریه پیچیدگی گردیده است؟ مدیریت پیچیدگی مبتنی بر چه مباانی فلسافی اسات و چگوناه باا
چالشهای كنونی مدیریت سازمانهای آموزشی مواجه میگردد؟ و چه دستاوردهایی برای آنها در
بر دارد؟
به همین منظور در مقاله حارر ،پس از بیان مباانی فلسافی نظریاه پیچیادگی و اشاارات آن در
مدیریت عمومی ،و به طور اشتصاصی در مدیریت آموزشی ،باه ساه محاور اساسای كاه متفکاران
نظریه پیچیدگی در رابطه با مدیریت سازمانهای آموزشی مطرح كردهاناد،تحت عناوان محورهاای
رهبری ،شود-سازمان ،و تغییر اشاره میگردد.
مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی
دیوید مانسفیلد 1معتقد است پیچیدگی از فرریه اتمی گرفته شده است .فیزی نیاوتنی نمیتواناد
به طور كامل واقعیت دنیای طبیعی را توصایف كناد .نظریاه مکاانیکی ا سلساله مراتبای نیمای از
واقعیت را به تصویر میكشد .دنیای طبیعی اغل در سیر تحولی شویش غیرشطی اسات و شاامل
سیستم بازشورد حلقه دوگانه است كه آشفتگی را تقویت میكند و به ساشتارهای ناپایادار فرصات
استمرار میدهد .در واقع بی ثباتی در مرزها ،بیان مطلاوبی از تحاول طبیعای بارای بوقاوع پیوساتن
1. chaos
2. Complexity Theory
3. Hallinger
4. Heck
5. D. Mansfield
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است ...الگوهای مکرری بوقوع میپیوندد كه شود ا سازمان و ظهاور تازههاا را القاا میكناد .ایان
عصارهی نظریه كوانتوم را میتوان در دنیای سازمان انساانی نیاز بکاار بارد مانسافیلد ،ص .)2بار
اساس ایده نیوتنی ،طی قرون متمادی كاهشگرایی ،مدرنیسم و ماشینگرایی بر فلسفه حااكم باوده
است .دیدگاه نیوتنی از لحاظ هستیشناسانه ،همه پدیدهها را به حركتهای مساتقل و بخاشهاای
مادی كه با قوانین جبرگرایانه هدایت میشوند ،تقلیل مایداد .از لحااظ شاناشت شناسای ،دیادگاه
ً
نیوتنی بر دانش عینی ،كامل و شاص گذشته و آینده اصرار میورزید و جهان را صرفا باه مثاباه یا
ً
ماشین كامال منظم و شودكار همچون ی ساعت توصیف مینمود هیالجن 3و همکاران،2116 ،
ص  .)12شناشت شناسی نیوتنی بر اساس دیدگاه بازتاب  -تطابقی دانش بنا شده اسات .شاناشت
ً
ما صرفا بازتاب ناقص) تنظیمات شاص ماده در شارد از ما میباشد .وظیفه داناش ،بازنماایی یاا
تطاب میان اعیان شارجی و مادی ،و عناصر شناشتی درونی است كه تاا حاد امکاان آنهاا را بادون
شطا بازنمایی میكند .شناشت میتواند با مشاهده ساده حاصل گردد ،جایی كه اطالعاات در بااره
پدیدههای شارجی ،جمع و رب گردیده است .در نهایت ،این امر باید به بازنماایی كامال و عینای
جهان شارد از ما منجر شود ،به گونهای كه به ما امکان دهد تا همه پدیدهها را به طور كامال پایش
بیناای نماااییم تااورچین ،1221،6نقاال از هاایالجن و همکاااران ،ص  .)4 - 3از منظاار نظریااههای
جبرگرایانه مدرنیستی الپالسی و نیوتنی ،جهان به عنوان ی امر قابل پیش بینی ،الگودهی ،شطای،
علیتپذیر ،باثبات و هدفمند است .این مبانی فلسفی به گونه فزایندهای با ظهور نظریههای آشاوب
و پیچیدگی كه از روح تغییر ،عدم قطعیت ،باز بودن ،غیرقابلپیشبینی بودن و اصول دیگاری كاه از
سایر اندیشهها متاثر گردیده ،به چالش شوانده شده است .بنابراین به نظار میرساد مباانی فلسافی
پیچیدگی را بتوان چنین توصیف نمود كه از دیدگاه پیچیدگی هم ماهیت جهان و هم انسان ،پویا 1و
نوظهور 6است .پیچیدگی از لحاظ هساتی شناساانه ،جهاان را باه عناوان یا شاود ا ساازمان،

1

غیرشطاای ،حساااس نساابت بااه ش ارای و تاثیرپااذیر از مجموعااهای از قااوانین میدانااد .از لحاااظ
ً
ً
شناشتشناسانه نیز دقیقا همین چشمانداز را نسبت به انسان دارد .اندیشه پیچیدگی انسان را اساسا
1. Heylighen
2.Turchin
3. dynamic
4. emergence
5. self- organization
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غیر قابل پیشبینی ارزیابی میكند كوهن ،3باه نقال از ماساون ،6ص .)147نظریاه پیچیادگی باه
ً
هستی و انسان كامال متفاوت با آن چه كه در دیدگاه نیوتنی مطرح است ،مینگرد و به همین دلیال،
در قلمروهای متفاوت دانش ،تاثیرات متفاوتی داشته اند .در حوزه مدیریت ،دیدگاه نیاوتنی موجا
شکلگیری مدیریت سنتی گردید كه ساالهاا بار حاوزههاای مادیریت تسال داشات ،اماا نظریاه
پیچیدگی سلطه مدیریت سنتی را به چالش شواند.
نظریه پیچیدگی و اشارات آن در مدیریت عمومی
د ر قرن بیستم ،مدیریت عمومی بر مبنای مدیریت سنتی شکل گرفته بود .مدیریت سنتی بار اسااس
اصولی چون برنامهریزی ،تصمیمگیری و كنترل بنا شاده اسات .نظریاه پیچیادگی باا ارائاه دیادگاه
متفاوتی از سازمان ،این اصول را به چالش میشواند .به گفته روسنهد ،1رالف استیسی)1226 6
در رابطه با مدیریت پیچیدگی از سایر نویسندگان تاثیرگذارتر است .استیسی مدیریت سانتی را نقاد
نموده و ادعا میكند كه این نوع نظریه و عمل مدیریتی ،دربردارنده شاشصهای تفکر بایش از حاد
منطقی است كه از زمان نیوتن و دكارت مسل شدهاند .از نظر ایان ناوع مادیریت ،ساازمان مانناد
جهان هستی است و مانند قطعه عظیمی است كه همچون ی ماشین ساعتی كار میكند .عالوه بر
ً
این ،تصور میشد چنین سازمانی باید كامال قابل پیشبینای باشاد و مادیریت مطلاوب ،مادیریتی
است كه چنین عملکردی داشته باشد .یافتههای نظریهپردازان پیچیدگی و آشوب نشان میدهند كاه
حتی دنیای طبیعی هم به این نحو كار نمیكند .در سازمان ،تمایل به رواب متعادل پایادار در یا
ً
محی كه ذاتا غیرقابلپیشبینی میباشد ،محکوم به شکست است .راهبردهای موف بویژه در بلناد
ً
مدت ،از تعامالت پیچیده و مستمر میان مردم ناشی میشوند .نظریه مدیریت پیچیدگی ترجیحا بر
اهمیاات پااذیرا بااودن نساابت بااه تصااادف و حادثااه تاكیااد ماایورزد روساانهد .)1228 ،
سایبرت ) 2115 1نیز معتقد است سیر تحولی پروژه مدیران از رویکرد بسیار شطی تبعیت میكناد
كه بر توسعه و انتقال "داشتن ایده" با هدف بهبود شایساتگی مادیران پاروژه در " بیشتار مواقاع در
1. Cuhn
2. Masson
3. Rosenhead
4. Ralph Stacey
5. Siebert
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بیشتر پروژهها" متمركز است .این سطح از آموزش ،گوناهای حاوزهی "مهاارتآموزی" را باه افاراد
میآموزد كه بر اساس آن یاد میگیرند ،احساس میكنند ،و همانگونه كه آموشتهاند ،اجرا میكنناد.
این سطح از مهارتآموزی ،افراد را برای مقابله با مشکالت غیرمنتظره یا شرای منحصر به فرد مهیا
نمیكند .افراد مهارت آموشته از تغییر میترسند و قادر به سازگاری شود با موقعیتهای غیرمنتظاره
و راهبردها و فنون جدید نوآورانه نیستند .به ندرت دیده شده كه مهارت آموزی موج تحول هاوش
احساسی و روانی شود در حالی كه) مدیركارشناس پروژه ،در سطح وسیعی با پیچیدگی و منحصر
به فردی پروژه مواجه است توماس3و منگل،2118 ،6ص  .)317مهاارتآماوزی ،ناوعی آماوزش
محدود به شرای ثابث و یکسان است كه افراد را فق برای مواجهه باا یا موقعیات شااص آمااده
میكند و امکان شالقیت و نوآوری را تضعیف مینماید و نوعی ثبات و عدمپذیرش در مقابل تغییار
شرای جدید بدنبال دارد .بنابراین به ویژه در شرای كنونی كه شاهد تغییر و تحول روزافزون شارای
اجتماعی هستیم ،آموزش به نحو مهارتآموزی جوابگوی مدیریت سازمانهای پیچیاده و در حاال
تغییر مستمر كنونی نمیباشد.
همان گونه كه مورگان ) 1227 1اظهار مینماید  " :نظریه پیچیدگی بارای مادیران ایان پیاام را
دارد كه دیگر نمیتوان از طری اهداف سلسله مراتبی و یا منط از پیش تعیین شده ،مانند آن چه كه
در طراحی پلها یا ساشتمانها به كار گرفته میشود ،سازمانها را اداره كرد .آنها بایاد بیاموزناد كاه
رشدادها و تغییرات در جریان زمان ظهور میكنند و مدیران شود نیز بخشی از ایان تغییار هساتند.
آنها باید به جای طارح ریازی و كنتارل باه شاکل سانتی ،باه روانساازی فرآیناد تغییار بیندیشاند"
اعتباریان .)1388 ،استیسی نیز معتقد است سیستمهای قبال از تحاول پیچیادگی ،نااگزیر باه دام
افتادهاند .این سیستمها در پارادایم تعادل پایدار فعالیت نمودهاند و با مفاهیم بهرهوری ،اثربخشی و
كنترل پیوند شوردهاند .بنابراین براساس یافتههای جدید ،آنهاا از رده شاارد هساتند .در شاماری از
رشتهها ،در فرایندهای بینظمی در سازمانها ،راهبردهای نوظهور ،و تحول دیاالکتیکی ،فاقاد یا
چارچوب منجسم نظری هستند .علم پیچیدگی با بکارگیری این انساجام باه ارزش آنهاا میافزایاد.
وی به طور مختصر پیامدهای این چرشش مدیریتی را چنین بیان میكند :تحلیلها برتریشاان را از
1. Tomas
2. Mengel
3. Morgan
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دست میدهند ،علیت معنای شود را از دست میدهد ،برنامههای درازمدت غیارممکن میگاردد،
چشماندازها مبهم میشوند ،اجماع و فرهنگهاای قاوی شطرنااک میگردناد ،محاسابات آمااری
مخدوش میشوند ،و  ...روسنهد  .)1228 ،مدیریت سنتی كه تحت تااثیر ایادههاای تیلاوری و
مدرنیستی است ،همواره در صدد اجماع و توافا همگاانی باوده و در نتیجاه تفااوتهاا را نادیاده
میشمارد ،همچنین با حمایت از فرهنگهای برتر و پذیرش تسال آنهاا ،شاردهفرهناگهاا را باه
حاشیه میراند .اما علم پیچیدگی ،مدیریتی را نوید میدهد كه به تنوع و تکثر بها میدهد و اجمااع
و فرهنگهای مسل را شطرآفرین میداند .این مدیریت از آن جا كه اماور را غیرقابال پایشبینای و
غیرقطعی میداند ،احتماالت آماری را در هم میریزد .همچنین به دلیل ارد نهاادن باه شالقیات و
آزادی ،شیوههای كنترل قوی و تحکمی را ناجایز میشمارد .موریسون متذكر میشود كه در شارای
كنونی" ،طرز تفکر آمرانه و كنترلی" در ساازمانهاای بوروكراتیا بایماورد و نابهنگاام اسات .در
عوض ،رهبری كه شود ا سازمانی و نوظهوری را تروی میكناد ،مساتلزم آن اسات كاه بار مبناای
دموكراتی بودن ،فرد ا مركزی ،و روشهای ارتباطی محوری بنا شود .كالرک 3و ویادلی،2111،6
ص )1
مانسفیلد استدالل می كند كه پیچیدگی در صدد تقویت شاود ا ساازمان شودجاوش و ظهاور
تحوالت جدید است .بنابراین به نظر می رساد عادم تعاادل در درون ساازمان تاا زماانی كاه پایش
شرطهای بقا موجود است ،امر ناپسندی نباشد .رهبری پیچیدگی بیشتر بدنبال چالشهاست تا راه
حلها .این رهبری ،تنوع ،شالقیت و تناقض ،را تقویت میكند ،و مترصد عدم تواف اسات و آن را
ی عنصر اساسی در شالقیت می داند .در اجرا ،هیچ فشاری از باال به پایین وجود ندارد ،در واقاع
انحرافات از حالت طبیعی ،تقویت و حمایت شواهند شد .سازمان از ایجاد شبکههای غیر رسامی
شاص و گروههایی كه به گونهای انعطافپذیر بدنبال یافتن بهترین راهحل هستند ،حمایت میكناد.
سازمان در نتیجه بازشورد مساتمر ،دیادگاه و اهادافش را تغییار میدهاد و تشاخیص میدهاد كاه
برنامهریزی استراتژی درازمدت اغل مفید نیست مانسفیلد ،9113 ،ص  .)2ذهنیت غال بار
مدیریت سنتی ،تاالش در جهات حفاظ تعاادل در سیساتم باود و حفاظ تعاادل را شارط بقاای آن
میدانست .اما رهبری پیچی دگی نه تنها با عدم تعادل مشکلی ندارد ،بلکه آن را طبیعی میداند؛ زیرا
1. Clarke
2. wildy
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مواجهه با تغییرات پیدر پی و ظهور تحوالت جدید ،مستلزم ناوعی عادم تعاادل اسات .ایان عادم
تعادل ،تا زمانی كه بقای سیستم را تهدید نکند ،قابل پذیرش میباشد .نظر مانسفیلد مبنای بار ایان
كه پیچیدگی ،تنوع و شالقیت را تقویت میكند ،پسندیده و رروری به نظر میرساد ،اماا ایان كاه
رهبری پیچیادگی تنااقض را تقویات مایكناد و مترصاد عادم توافا اسات ،بایشتار باه اندیشاه
پستمدرنیستها نزدی است كه كه به تناقض دامن زده و از وحدت و اجماع میگریزند .ایان در
حالی است كه برشی از اندیشمندان نظریه پیچیدگی ،مانند ادگار مورن ،3چنین ایدهای ندارند .وی
از وحدت ،در كنار تنوع سخن میگوید و ایان دو را مکمال هام مایداناد .وی معتقاد باه " اصال
وحدت /تنوع در تمام زمینههای انسانی از جمله حیطههای فردی و اجتماعی است و بار ایان بااور
است كه وحدت كثرت و قابلیت كثرت واحد را باید درک نمود ".یمنی ،0313 ،ص )31
از نظر استیسی نکته كلیدی نظریه پیچیدگی ،غیر قابل شناشت بودن آینده است .تصور متداول
مدیران این است كه وظیفه ی مدیریت ،اعالم ماموریت ،تعیین راهبارد ،و حاذف انحاراف اسات و
ثبات ،راه حل نهایی در برابر ارطراب و نگرانی است .در حالی كه ظرافت اندیشه مبتنی بر تقویات
تنوع ،پیش شرط موفقیت بلند مدت سازمان میباشد .سازمان به جای تالش بارای تحکایم تعاادل
پایدار ،باید هدف شود را بدست آوردن موقعیتی در محدودهی بیثباتی قرار دهاد و باه دنباال مارز
آشوب 6باشد .بنابراین نقش شالقیت بسیار مهم است و باعث میشاود ساازمان ،شاود باه سامتی
هدایت گردد كه به طور مستمر از نو شل شده و رفتارهاا باه راحتای تغییار نمایناد .نظار استیسای
ً
ترجیحا این است كه الزم است دو نوع مدیریت عادی و فوقالعاده در سازمان وجود داشاته باشاند.
مدیریت عادی ،مستلزم حل روزانه مشکالت به منظور دستیابی به اهداف مقررشده توس ساازمان
است و فرایند تحلیلی منطقی را بکار میگیرد و درمقابل مدیریت فوقالعاده ،مدیریتی است كاه در
آن سازمان قادر است شود را در موقعیت متغیر انتهاا آزاد متحول نماید .در این مدیریت ،قال های
تصمیمگیری منطقی غیرعملی هستند .نقش استراتژی مدیریت ارشد به جاای آن كاه بار هادایت
سازمان مبنی بار داوری نهاایی بار اسااس فرایناد تحلیلای موشاکافانه باشاد ،در حاد گساتردهای
تسهیلكننده فرایند گفتوگو است كه میتواند به نوآوری منجر گاردد .درسهاایی كاه از مادیریت

1. Edgar Morin
2. edge of chaos
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فوقالعاده گرفته میشود ،دستوركار بلندپروازانهای برای تغییر اسات روسانهد .)1228 ،اتزونای

3

 ) 1271نیز مانناد استیسای بار رویکارد تركیبای تاكیاد دارد .رویکارد مطالعااتی تركیبای او بارای
برنامهریزی ،تالش برای تركی این پارادوكس است كاه ساازمانها نیازمناد هار دو عنصاركنترل و
نوآوری هستند .روسنهد)1228 ،
همان گونه كه استیسی متذكر میگردد ،نظریه پیچیادگی از مارز آشاوب لباه آشاوب) ساخن
میگوید .موقعیتی میان نظم و بینظمی و قطعیت و عدم قطعیات ،كاه در ایان محادوده شالقیات
نقش مهمی ایفا میكند .پیشنهاد استیسی در استفاده از دو نوع مدیریت عاادی و فاوقالعااده و نیاز
توصیهی اتزونی مب نی بر نیاز سازمان به كنترل و نوآوری در كنار هم ،باه هماان مارز آشاوب اشااره
دارند .بنابراین بر اساس ایده این دو متفکر ،مدیریتی كه مطلوب نظریه پیچیادگی اسات ،مادیریتی
شود -سازمان ،شالق ،و انعطافپذیر نسبت به شرای جدید میباشد.
اشارات نظریه پیچیدگی در مدیریت سازمانهای آموزشی
در مدیریت آموزشی نیز همانند مدیریت عمومی ،طی چند دهه ،نظریههای سنتی مدیریت حااكم
بودهاند .اما تغییرات پیدرپی و پیشبینینشده در نظامهای آموزشی ،بتدری این تصاور را در میاان
دست اندركاران مدیریت آموزشی ایجاد و تقویت نمود كه جریانات و تحوالت آموزشی را نمیتوان
با اصول مدیریت سنتی توجیه نمود.
از چشم انداز نظریه پیچیدگی ،مدرسه سیستمی باز است كه از شرده سیستمهای متعدد تشکیل
شده كه همواره با یکدیگر و نیز با محی شارد از سیستم تعامل دارند و تعامل آنها در كل سیساتم
تاثیر میگذارد و تغییرات كل سیستم نیز بر شرده سیستمها اثر میگذارد .هادایت چناین سیساتمی
براساس برنامهریزیهای بلندمدت و یا در قال سلسله مرات معین و نظام متمركز و انعطافناپذیر
با مشکالت بسیاری مواجه میگردد .موریسون بیان میكند كه نظریه پیچیدگی به مدارس به عناوان
كالف پیچیدهای از شرد  -سیاساتهاایی ماینگارد كاه بار روشهاای تحاول تااثیر مایگذارناد
موریسون،2112،ص  .)35بنا به گفته لیلینگ 6و مایتلاساتت

1

 )2118مدرساه یا سیساتم
1. Etzioni
2. Liening
3. Mittelstaedt
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پویای غیرشطی است .استقالل روزافزون مدارس ،درجه آزادی و پیچیدگی ساشتارهای منظم آنهاا
را افزایش میدهد .آنان این دیدگاه كه مدارس باید تحت كنترل مركزی و مقررات سخت وزارتخانه،
مانند مدیران ارشد باشند را رد میكنند و بدنبال ی راه حال هساتند .تومااس و منگال نیاز یاادآور
میشوند كه ما نیازمند بحث در باره چشماندازها و مفاهیم جدیدی هستیم كه ممکن است ماا را در
توسعه تواناییهایمان برای هدایت مطمئن در محی هاای ساازمانی پویاا و طرحهاای پیچیاده در
مواجهه با پروژه های مدیران یاری دهد .ما معتقدیم كه این سطح از آماوزش و پارورش بارای مهیاا
نمودن پروژه مدیریت دانش آموزان به منظور سروكار داشتن با افزایش پیچیدگی كه امروز در محای
كار با آن مواجهند ،ناتوان است و قادر نیست از محی های یادگیری نوآورانه و فنون اساتفاده كامال
نماید .به وروح میان آنچه كه آموزش و پرورش ارائه میكند و پروژههایی كه ما امروزه با آنها درگیر
هستیم ،شکاف وجود دارد .توماس و منگل  ،2118،ص )1 -5
با توجه به نوشتههای متفکران نظریه پیچیدگی ،برای تبیین داللتهای ایان نظریاه در مادیریت
سازمانهای آموزشی ،میتوان به این محورهای اساسی توجه نمود :چگاونگی رهباری آموزشای از
چشم انداز پیچیدگی ،شود ا سازمان بودن نظام آموزشی و ررورت ارتباط و یکپارچگی عناصر آن،
و نحوه دیدگاه این نظریه نسبت به تغییر.
رهبری آموزشی از چشمانداز نظریه پیچیدگی
یکی از محورهای جنجالبرانگیز مدیریت آموزشی ،مبحث رهبری است كه شیوه سنتی آن باا شایوه
نوین بسیار متفاوت است .یمنی در توصیف مدیریت دانشگاه به عنوان یکی از نهادهاای آموزشای،
از قدیمیترین نوع مدیریت تحت عنوان مدیریت با كاهش یا مهار پیچیدگی ساخن مایگویاد .وی
مینویسد:
در این نوع مدیریت ،سازمان از سلسله مرات روشن با توزیع دقی نقشهای عناصر برشوردار
شواهد بود ،قدرت در دست مدیران و وظیفه اطاعت بر عهده زیردستان است .مسئولیت اولیاه
مدیران در محدود كردن قابلیتها و تواناییهای رفتارهای سازمانی شالصه میشود .این ناوع
مدیریت همان طور كه پروبست 3و اولریچ  6مینویسند ،باا كااهش پیچیادگی ساازمان" ،باه
1. Probst
2. Ulrich
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بینش كالسی رهبری برمیگردد كه رفتارهاای زیردساتان را بار اسااس تماایالت شاود و باا
تصمیمهای روشن ،دستورها و مهارها محدود میسازد .یمنی  ،0319،ص )030

نظریهپردازان پیچیدگی رمن انتقاد به مشخصههای رهبری در مدیریت سنتی ،از ویژگایهاای
رهبری پیچیدگی سخن میگویند .م كلالن 3استدالل میكند كه مفهومسازی سنتی رهبری كه بار
اساس قدرت ،حاكمیت ،تحکم و كنترل قرار داشت ،اكنون دیگر از دور شارد شده و بیاثر گردیده
و تقارا برای گونههای اشالقیتر و مشاركتیتر رهبری است .وی بر این باور است كه بینشهایی از
نظریه پیچیدگی استنباط میگردد كه شیوهای انقالبی بارای رهباری و رشاد اعماال ماوثر آن عرراه
میكند .به جای به چالش گرفتن زیربنایی بنیادهای رهبری ،میتوان بینشهاای ناشای از آشاوب و
پیچیدگی را به سادگی بر شیوههای سنتی تصور رهبری مشروعیتیافته توس قدرت ،كنترل ،فشار و
حاكمیت بنا نهاد .این بینشها ،در نشان دادن چالشهای روزانه و دگرگونی عمال رهباری راروری
هستند .اریکسن 6و كانالیف ،1ص)27
موریسون كه بیش از همه نظریه پیچیدگی را برای رهبری آموزش بکار میبرد ،معتقد اسات كاه
نظریه پیچیدگی امکان مدیریت ی سیستم پیچیده با اصول راهنماایی انادک را فاراهم ماینمایاد.
وظیفهی رهبری ،مدیریت شرد ا سیاستها و پیش بردن اعضاای مدرساه از یا ذهنیات رقاابتی،
رازگونه ،منزوی ،و پروژهمدار ،به ی شبکه جمعی ،وابسته ،گروه ا و تیم ا محاور ،از طریا تحاول
در تصمیمگیری و همراه باا مسائولیت و جوابگاویی مایباشد موریساون،2112،ص  .)35علاوم
جدید نشان میدهند كه رهبران مدرسه باید برای رها نمودن "قادیمی" و در آغاوش گارفتن "جدیاد"
انعطافپذیر باشند .آنها به دیگران اعتماد میكنند و به آنها ایماان دارناد ،حکومات شاوداا گاردان
دموكراتی را اعمال میكنند ،رهبری سازمانی را ترغی مینمایند ،مشاهود و آشاکار هساتند ،اماا
برای كنترل و هدایت فرهنگ متعهد شدهاند ،وابسته به یکدیگر ،و معتقد باه ماردم هساتند ،شاوداا
متمركز نیستند ،بلکه انعطافپذیری و شکیبایی را فرا گرفتهاند ،پاسخ همه پرسشهاا را نمایدانناد.
فرهنگی را شل نموده اند كه مردم به آنها اعتماد دارند ،نه به دلیل كنترلشان ،بلکه به دلیال ارتبااط و
تعهدشان ،از نزدی با مردم هستند و با مردم ارتباطی عاطفی برقرار نماودهاند مانسافیلد،2113 ،
1. Mcclellan
2. Eriksen
3. Cunliffe
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ص  .)2م كلالن بیان میكند" :رهبرانی كه متمایلند با پیچیدگی ارتباط موثری داشته باشاند بایاد
این كار را انجام دهند ،اما نه از طری تجزیه و تحلیل سیستم ،بلکه از طریا اعماال ناوعی فرایناد
تعامل اجتماعی كه برای آزادی و پرورش شالقیت احترام قائل هستند .این فرایند تعامال اجتمااعی
مستلزم تعامل متمركز و عمی میان افرادی است كه هویتشان به طور مستمر در حال ساشته شدن
و از نو ساشته شدن است" اریکسن و كانالیف ،ص .)22به عبارت دیگر ،ارتباطات میان افارادی
كه دائم در حال تغییر هستند ،باید كانون توجه رهبران پیچیدگی باشد ،ارتباطاتی كه به دلیال تغییار
مداوم به سادگی قابل پیشبینی نیساتند .موریساون نیاز از ناوعی شاود -رهباری اساتعالئی ساخن
میگوید و اظهار مینماید كه به نظار مایرساد شاوداا رهباری اساتعالئی ،3تاوزیعی ،6شاادم ،1و
كوانتومی 6به دلیل تاكید بر ارتباطات بین فردی ،غیرقابل پیشبینی و باز و نامحدود ،1رویکردهاای
نمونه مناس تری برای محی مدرسه كنونی هستند .چنین استدالل میشود كه این نوع رهبری برای
یادگیری سازمانی از طری ایجاد هوش سازمانی و توانایی برای یاادگیری از محای هاای داشلای و
شارجی مناس تر است .بنابراین ،نظریه پیچیدگی به طور كامل و منسجمی توانایی آموزش تحاول
عمل در رهبری را دارد؛ زیرا بر افزایش پیچیدگی در سازمانها ،به همان اندازه تمایل آنهاا باه تغییار
ً
سریع تاكید میورزد .همچنین احتماال با ارائه مسیرهای نوین در مواجهه با محی آشفته متعارفتر
است نقل از كالرک و وایلدی ،2111 ،ص  1ا .)7موریسون شواستار رهبری شدمتگزار مبتنی بار
مفهوم مباشرت  2و اشتراک 8اشاره به بازشناسی مالکیت مشترک ) است كه پیش فرض دمکراسای
است .از نظر وی " مفهوم رهبری اشتراكی امار نااگزیری بارای ظهاور ساازمان اسات" .موریساون
شاطرنشان میكند كه رهبران تفکر پیچیدگی باید انعطافپذیر باشند؛ دوراندیشان ماردم -محاوری
كه بر قدرت تکیه نمیكنند ،بلکه آن را فرو میپاشند ،كسانی كه گوش فرا میدهناد و باا ماردمشاان
هدایت می شوند .فراتر از آن ،رهبران باید برای كشف مسیرهای نو برای مقاصد توافا شاده ،آمااده
شده باشند و از گم شدن ترسانده نشوند" رهبری بیشتر به عنوان ی رفتار نگریسته میشاود تاا یا
1 .transcendental
2 .distribute
3 .servant
4 .quantum
5 .open-endedness
6 .stewardship
7 .community
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نقش یا مقام" ماریسون ،ص 3نقل از مانسفیلد .))2113 ،تاكید بر رفتار اجتماعی رهبر ،حااكی
از آن است كاه تعامال اجتمااعی از منظار مادیریت پیچیاده بسایار باا اهمیات اسات .مادارس و
دانشگاهها به عنوان سازمانهاای آموزشای ،سیساتمهاای زناده و پویاای متشاکل از یادگیرنادگان،
معلمان ،استادان و سایر كاركنان آموزشی هستند كه مدیریت باید با آنها تعامل دائم داشته باشد.
خود ـ سازمان و ضرورت ارتباط و یکپارچگی عناصر نظام آموزشی
یکی از مفاهیم نظریه پیچیدگی كه نقش مهمی در مادیریت سیساتم دارد ،شاود -ساازمان اسات.
شود -سازمان از درون ی موسسه پدیدار میگردد كه تحمیلی ،تحکیمی و سفارشای نیسات .هار
سیستمی از قبل سازمان یافته است كلی3و الیسون ،1223 ، 6نقل از موریسون .)2112 ،استیسی
 )1222از نقطهنظر مدیریتی اظهار میكند كه شود ا سازمان فرایندی است كه از طری آن ،تیمها
و گروهها در كنار همراهانی و نه با مدیران) كه آنان نیز محدودیتهایی دارند ،به طاور شودجاوش
شودشان را در جهت موروعات شکل میدهند .شبکههاای شاود اا ساازمان ممکان اسات علیاه
سلسله مرات مدیریتی عمل كنند .سیستمهای انطباقی پپچیده برای شود ا ساازمان ایان امکاان را
فراهم مینمایند كه بتوانند به ایجاد ،توسعه ،جایگزینی ،انطباق ،ساشت مجدد ،یاا تغییار سااشتار
دروناای مبااادرت ورزنااد ،بااه طااوری كااه قااادر بااه پاسااخگویی باشااند و باار محاای شااان تاااثیر
بگذارند .موریسون ،2112 ،ص )14
شناسایی عناصر شود  -سازمان مهم است .عناصر شود -سازمان شامل افراد ،گاروههاا رسامی و
غیررسمی) ،دوایر آموزشی ،هیئات علمای ،و گاروههاای میاان -مدرساهای ،ماهیات تعاامالت و
وابستگیهای میان آنان ،و اصول ،الگوها ،و قوانین و رفتارهایشان میباشند .تغییرات در هر یا از
آنها ،بر شالوده سازمان تاثیر میگذارد شرمن  1و اساچالتز ،1221 ، 6نقال از موریساون،2112 ،
ص  .)36به عبارت دیگر ،از دیادگاه نظریاه پیچیادگی ارتبااط و یکپاارچگی ویژگایهاای اصالی
سازماندهی یادگیری هستند .چنانچه كالرک و وایلدی بیان میكنند:
1. Kelly
2. Allison
3. Sherman
4. Schultz
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مشخصه كلیدی سازماندهی یادگیری كه توس نظریه پیچیدگی مطرح شده ،یکپارچگی 3آن است ،كه
از نظر ارتباطات میان گروهها ،میان شرده سیستمها ،و میان نهاد و محی آن متصاور شاده اسات .ایان
ً
ارتباطات ترجیحا دوسویه تصور میشوند تا ی سویه ،و در ساطح میاان -فاردی بار اسااس اعتمااد
مساوی طرفین عمل میكنند .از این دیدگاه همچنین ارتباط ،6فرایند بنیادی سازماندهی یادگیری است
و میبایست ارتباط افقی و بیانتها به جای ارتباط عمودی با ساشتارهای شبکه ارتباطی جایگزین گردد
كه با اشکال چندگانه ،و كانالهای چندگانه و باز مشخص شدهاند .كالرک و وایلدی ،2111،ص)7

نظریه پیچیدگی به جای ارتباط سلسله مراتبی قدرت از باال به پایین ،ارتباط چندگانه شبکهای و
تعامل دوسویه را توصیه میكند .فونگ  )2116معتقد اسات نظریاه پیچیادگی میتواناد وظاایف
عملی برنامه آموزشی سیستم مدیریت را روشن نماید .از نظر وی سیستمها بایاد بارای رسایدن باه
اهداف فرا گیرند ،ساازگار گردناد و تغییار نمایناد .سیساتم آماوزش باه عناوان بخشای از جامعاه،
میبایست به نیازهای تغییر بخشهای اقتصادی ،فنی ،محیطی ،سیاسای و اجتمااعی پاساخ دهاد.
شرده -سیستمها) درون سیستم آموزشی شامل ارتباط میان واحادهای برناماه درسای حکاومتی و
مدارس ،مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و تعمیم آنها به والدین میباشند .با توجه به تجارب یادگیری
مطلوب و چگونگی ارائه اثربخش آنها ،تعاملی پویا میان كلیه شركتكنندگان وجود دارد .فونگ باه
گفته موریسون  )2115استناد میكند كه نظریه پیچیدگی پذیرای تجزیاه و تحلیال تجربای چناد
سطحی و چند عاملی است كه در آن ،پژوهشگران آماوزش و پارورش میتوانناد شاركت كنناد .در
مجموع به نظر میرسد تئوری پیچیدگی امکان كنار هم قرار دادن ایان عناصار جداگاناه و بررسای
رواب آنها را برقرار میكند ،این همان ایده محوری پارادایم تفکار پیچیاده اسات كاه توسا ادگاار
مورن پیشنهاد شده و اگر تجارب یادگیری ،محاور مادیریت برناماه آموزشای مدرساه اسات ،پاس
"اندیشه پیچیدهی" مورن میتواند به برنامهریزی درسی و مدیریت كم كند .پارادایم تفکر پیچیاده
نشان میدهدكه ماهیت وجودی انسان ،چندبعدی و چند سطحی است و پذیرای جنبههای فاردی،
اجتماعی و دیدگاههای شاص به طور همزمان میباشد فونگ ،ص2ا .)4مورن استدالل میكند كه
انسان موجودی چندبعدی است ،بنابراین در برنامهریزی امورات مربوط باه او ،مهمتارین موراوع،
بها دادن به این ابعاد چندگانه است .وی با نقد ورع موجود نظامهای آموزشی مینویسد:
1. connectedness
2. communication
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مدرسه و دانشگاه ،به صورتی كه وجود داشتهاند ،همانند دستگاههای مخرب كنجکااوی و هاوش
افراد عمل كردهاند ،زیرا آنها را به حیطههای محدود كشاندهاند .یمنی ،1383 ،ص )00

دیدگاه نظریه پیچیدگی نسبت به تغییر در نظام آموزشی
محور مهم دیگر رهنمودهای نظریه پیچیدگی برای مدیریت آموزشی ،پدیده "تغییر" است كه مساأله
كلیدی در آموزش و پرورش محسوب میگردد و در نظامهای آموزشی مباحث و مجادالت بسیاری
را موج گردیده است .بار ا یام و همکاران )2111 3اظهار میكنند كه تغییرات ساریع و افازایش
پیچیاادگی در دنیااای امااروزی ،چالشهااای جدیاادی ارائااه میدهنااد و تقاراااهای نااوینی ب ارای
سیستمهای آموزشی مطرح میكنند .اهمیت قائل شدن برای تمركز كامل بر تغییار ،كلیاد پیشارفت
مدارس و افزایش موفقیت دانشآموزان اسات فوناگ ،ص  .)2موریساون ادعاا مایكناد مادارس
سیستمهای پیچیده ،و پدیدههای پیچیدهای هستند و سیستمها باید یاد بگیرند كه برای زنده مانادن،
تغییر كنند .به اعتقاد وی برای واكنش به تغییر و عدمقطعیت ،تاكید دوباره بر نگرش مدرنیساتی ،از
بنیان نابجاست ،چرا كه این نگرش از الگوی قدیمی برای مواجهه با نیازهای جدید استفاده میكناد
موریسون ،2111 ،ص .) 281در حالی كه نظریه پیچیادگی ،نظریاه تغییار ،تکامال ،ساازگاری و
تحول برای بقا است همان ،ص  )16و در برنامههای درسی مطلوب آن ،تفاوت ،تناوع ،و تغییار ناه
تنها حضور دارند ،بلکه با در نظر گرفتن برنامههای تحت عناوین "سیساتمهای انطبااقی پیچیاده" و
غیرشطی و باز ،بهتر به كار میروند .تغییر بیشتر توس گونهای برنامه درسی و تربیتی ماورد توجاه
قرار میگیرد كه بر ظهور ،شود ا سازمان ،بازشورد ،اتصاال ،ارتباطاات ،همکااری ،گفتگاو و نظام
بدون كنترل تاكید میكند .ماسون ،2118 ،ص)287
مبحثی كه در ارتباط با تغییر طرح شده این است كه تغییر آموزشای پیچیاده باه شاودی شاود،
ً
نسبتا غیرقابل مدیریت است .مدیریت موثر آموزش ،بیشتر مستلزم انطباق باا پیچیادگی اسات تاا
ً
كنترل ،كه شود ذاتا محدود شدهاست .تجویزات كلی بارای عمال ،نشاان داده شاده كاه از تواناایی
بالقوه محدودی برای هدایت عمال برشوردارناد ،چاون نقاش شاود را باه شاوبی ایفاا نکردهاناد
والیس .)2113 ،6فالن )1222 3به صراحت بیاان میكناد كاه تغییار مسااوی یاادگیری اسات و
1. Bar-Yam
2.Wallace
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یادگیری عنصر محوری در سازمان مدرسه است كه میتواند با پیچیدگی فرایند تغییر سروكار داشته
باشد فونگ ،ص  .) 1در واقع ،طب گفته موریسون ،تغییر از نگاه نظریه پیچیادگی باه عناوان اماری
بنیادی برای بقا نگریسته میشود و نوعی پیامد منطقی از اهمیات بنیاادی یاادگیری در یا محای
همواره در حال تغییر است .در نتیجه مدرسه اگار تواناایی ساازگاری را ،بار فاصاله گارفتن تارجیح
میدهد ،الزم است كه به ی سازمان یادگیری مبدل گردد .كالرک و وایلدی ،2111 ،ص )7
یکی از تفاوتهای بنیادی نظریه پیچیدگی با دیدگاه سنتی ،تاكیاد بسایار ایان نظریاه بار تغییار
است .دیدگاه سنتی ثبات و تبعیت از رویکرد شطی پایدار را توصیه میكند .بناا باه گفتاه یمنای در
مدیریت سنتی ،مهار نقش اساسی پیدا می كند و ارزیابی در سازمان به جاای ایان كاه در بهباود آن
مااوثر باشااد ،در حفااظ ورااع موجااود و مااوردنظر ماادیریت نقااش اساساای پیاادا ماایكنااد
یمنی،0319،ص .)031حال آن كه نظریه پیچیدگی ،پذیرش تغییار را شارط بقاای ساازمانهاای
آموزشی میداند .پذیرش تغییر ،برداشتی است كه از نظریه تکاملی داروین مبنی بر سازگاری بارای
بقا در طبیعت منشاء میگیرد .پدیده تغییار ،واقعیتای اسات كاه محای هاای اجتمااعی ،از جملاه
سازمانهای آموزشی پیوسته با آن مواجهند .اما هم اصرار بیش از حد دیدگاه سنتی بر ثبات ،و هام
پافشاری فونگ بر تمركز كامل بر تغییر و یا ادعاهایی نظیر سخن موریسون مبنی بر این كه مدرنیسم
از بنیان نابجاست،همه جای تامل دارند .به نظر مایرساد الزم اسات ناوعی اعتادال میاان ایان دو
دیدگاه را در نظر گرفت؛ دیدگاهی كه شاید به اندیشه پیچیده ادگار ماودن نزدیا تار باشاد .ماورن
هنگامی كه از جهان سخن میگوید ،اظهار مینمایاد " كال جهاان آمیازهای از نظام ،باینظمای و
سازمان است .نظم هر آن چیزی است كه تکراری ،ثابت و بیتغییر است .بینظمی ،هار آن چیازی
است كه بیقاعدگی ،انحراف از ی ساشتار معین ،اتفاق و پیشبینی ناپذیری است .در ی جهاان
ً
كامال منظم ،هیچ نوآوری و آفرینش و تحولی نمیتواند وجاود داشاته باشاد .هایچ هساتی زناده و
انسانی نیز نمی تواند وجود داشته باشد .به همین ترتی  ،در باینظمای محاض نیاز ،هایچ هساتی
امکان پذیر نیست ،چون هیچ عنصر ثابتی برای بنا كردن ی سازمان در آن وجاود نادارد .ساازمان
نیازمند نظم و بینظمی است جهاندیده،0372،ص  .)27مفهوم مورن از اندیشه پیچیده،حاكی از
توجه به هر دو امر به ظاهر متناقض ثبات و تغییر است.
1. Fullan
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نتیجهگیری
طرح نظریه پیچیدگی بیانگر دیدگاهی متفاوت و نوین در میان اندیشمندان غربی است .این اندیشاه
در جهان غرب ،دید نوینی نسبت به جهان هستی و انسان ارائه میدهد .از نظر متفکران پیچیادگی،
نگریستن به جهان به عنوان امری قابل پیشبینی ،الگودهی ،شطی ،علیتپذیر ،باثبات و هدفمناد،
نگاهی سادهگرایانه است كه به نوبه شود منشاء بسایاری از چشاماندازهای غیرواقاعبیناناه گردیاده
است .یکی از قلمروهایی كه از ایان دیادگاه آسای دیاده ،قلمارو مادیریت ساازمانها و باه ویاژه
مدیریت سازمان های آموزشی است .حمایت مدیریت سنتی مبتنی بر دیدگاه مدرنیستی از رهبری و
مدیریت مقتدر و متمركز ،مشکالتی در مدیریت سازمانها به ویژه سازمانهای آموزشی ایجاد كرده
است .تمركزگرایی ،اصرار بیش از حد بر سلسله مرات  ،انحصار قدرت در ردههای باالی مدیریتی
و عدم تعامل موثر با ردههای پایینتر ،برنامهریزیهای بلندمادت و اهاداف قطعای از پایش تعیاین
شده ،كنترل كامل و انعطافناپذیر در قانونگذاری و اجرا ،هراس از بایثبااتی و كامثبااتی در اماور
آموزشی و  ...مشکالتی هستند كه نتیجه حاكمیات چناین دیادگاهی مایباشاند .متفکاران نظریاه
پیچیدگی ،با تامل و نکته سنجی در این مشکالت ،نظریه پیچیدگی را به عنوان مبنای مدیریت نوین
سازمانهای آموزشی مطرح نمودهاند .آنان به سازمانهای آموزشی به عنوان سیستمهایی پیچیاده و
باز مینگرند كه متشکل از شرده -سیستمهایی با تعامالت بسیار در درون شود و باا محای بیارون
هستند ،اداره امور پیوسته متغیراین سازمانها مستلزم مدیریت پیچیدهای است كه به طور مستمر ،با
عناصر و شرده -سیستمهای سازمان در تعامل باشد.
به طور كلی ،نظریه پیچیدگی با به چالش شواندن اصول حاكم بر مدیریت سنتی ،بر این ماوارد
تاكیاد ماایورزد :غیرقاباالپیش بیناای بااودن آینااده و تردیااد در برنامااههای بلنااد ماادت؛ رد اهااداف
سلسلهمراتبی؛ روانسازی فرایند تغییر ،تقویت شودسازمان و ظهور تحوالت جدید؛ تقویت تناوع؛
شالقیت و تناقض؛ ایجاد شبکههای غیر رسمی شااص؛ گرامیداشات بینظمای در ساازمان؛ دیاد
مثبت نسبت به بیثباتی؛ تسهیل فرایند گفتگو به جای هدایت تحلیلی موشاکافانه مادیران؛ تاروی
گونههای اشالقی ،مشاركتی و تیمای رهباری ساازمانهای آموزشای .نظریاهپاردازان پیچیادگی بار
انعطاف پذیری مدیران نسبت به امور جدید ،ارتباط تنگاتنگ و محترمانه و مبتنی بر اعتمااد متقابال
میان رهبران با سایرین ،پرهیز از تمركز قدرت در سطوح باالی مدیریتی ،و رهبری تیمای و اشاتراكی
تاكید بسیار دارند .البته در كنار این رهنمودهای ارزنده ،پرسشها ودغدغههایی نیز وجود دارند كاه
برشی از منتقدین به آنها اشاره میكنند.
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اریکسن و كانالیف تفکی ناپذیری پیچیادگی و عادمقطیت در هادایت و همچناین نیااز باه
اشکال مشاركتی و اشالق رهبری را تایید میكنند ،اما نمیپذیرند كه هدایت و رهبری را امری نسبی
تلقای كنیم اریکسان و كااانالیف،2111،ص  .)28موریساون  )2111نیااز رامن پااذیرش ورود
پرشتاب نظریه پیچیدگی در نوشتههای مدیریت و علوم اجتماعی ،معتقد اسات كاه طارح اهمیات
نظریه پیچیدگی در رهبری مدرسه و مدیریت ،چندین پرسش و نگرانی را موج میشود .اگار چاه
عناصر كلیدی نظریه پیچیدگی نکتههای زیادی برای رهبری مدرسه و مدیریت ارائاه میدهناد ،اماا
میبایست در پذیرش بسیار آسان نظریه پیچیدگی محتاطانه عمل نمود؛ چرا كه:
 )1ماهیت ،ورعیت ،و نوآوری آن آشکار نیست؛
 ) 2پیچیدگی می تواند به عنوان ی ایدئولوژی نهفته نگریساته شاود كاه توصایفات و تجاویزات را
تلفی میكند؛
 )3توریح را با پیشبینی اشتباه میگیرد؛
 )4نسبیگراست ،موقعیت شود را تضعیف میكند؛
 ) 5در بردارنده مشکالتی در حمایت از شود ا سازمان است؛
 )6از ابعاد اشالقی و احساسی رهبری و مدیریت غفلت میورزد؛
 ) 7به دلیل مبرا نمودن رهبران مدرسه و مدیران از انتظار منطقی پاسخگو بودن و مسئولیت پاذیری،
تهدیدكننده است.
نکاتی كه موریسون مطرح میكند ،همه قابل تامل هستند .گرچه به نظر میرسد برشای از آنهاا
ً
تا حدی با هم تناقض داشته باشند .مثال وی اظهار میكند نظریه پیچیدگی نسبیگراست و از سویی
از پذیرش پیچیدگی به عنوان ی ایدئولوژی نهفته سخن میگوید ،حاال آن كاه نسابیگرایای یا
ایده ،مانع از آن میگردد كه آن ایده ،به ایدئولوژی كه مجموعهای از تجویزات و دساتورات معاین و
پذیرفته شده ی قطعی است ،مبدل گردد .همچنین مشخص نیست كه منظور موریساون از ایان كاه
نظریه پیچیدگی از ابعاد اشالقی و احساسی مدیریت غفلت میورزد ،چیست؟ چون همان گونه كه
اریکسن و كانالیف  )2111بیان میكنند ،نظریه پیچیدگی به اشالق رهبری اهمیت میدهد .اماا
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
تبیین و بررسی بیشتر است تا ابهامات و چگونگی كاربرد آن بیشتر روشن گردد .دیگر این كه ایان
نظریه ،تمایالت نسبیگرایانه دارد ،چون از عدمقطعیت ،تمایز و عدمتواف حمایت میكناد .گرچاه
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این حمایت عمومیت ندارد و همان گونه كه پیشتر اشاره شد ،برشی از اندیشامندان آن باا پاذیرش
قطعیت و عدمقطعیت در كنار هم ،از نسبیتگرایی فاصله گرفتهاند كه به عناوان نموناه مایتاوان از
مورن نام برد كه اظهار میكند:
اندیشه پیچیده به هیچ رو اندیشهای نیست كه قطعیت و جداسازی و منط را به كناری نهد تا
عدمقطعیت و جداییناپذیری و استثناها را جایگزین آنها كند .برعکس ،این اندیشاه رفات و
آمدی است بیوقفه میان قطعیات و عادمقطعیات  ...اندیشاه پیچیاده ،اندیشاهای اسات كاه
عدمقطعیت را در شود دارد و قادر به فهم سازمان نیز هست .جهاندیده ،0372 ،ص )034

انتقاد دیگری كه موریسون بر نظریه پیچیدگی وارد كرده ،حمایت آن از شود -سازمان است كاه
از سوی سایر منتقدین نیز طرح شده است .بی بوت نیز معتقد است رروری اسات كااربرد نظریاه
پیچیدگی در آموزش و پرورش به شوبی روشن شود و تناقضات میان نظریه و عمال برطارف گاردد
بیبوت ،9111 ،ص  .) 158یکی از این تناقضات ،پارادوكس محوری رهبری در پیچیدگی است.
ی رهبر چگونه میتواند سازمان را هدایت كند ،درحالی كه اهداف شود ا سازمان هستند و اشتیار
غیرمتمركز و انعطافپذیر است همان،ص .)73در واقع پرسش این است كه اگار وظیفاه رهباری،
هدایت سازمان حتی در جهت اهداف كوتاه مدت هم باشد ،پس ساازمان و نظاامی كاه از ویژگای
شود -سازمان برشوردار اس ت ،چه نیازی به هادایت از شاارد از سیساتم دارد .هادایت شاارد از
سیستم ممکن است با شود -سازمان كه هدایتی درونی است ،ناساازگاری داشاته و اشاتالل ایجااد
نماید .در سیستمهای اجتماعی ،هدایت بیرونی نقش مهمی ایفا میكند و نمیتوان هدایت سیساتم
را تنها به شود -سازمان نسبت داد .مگر ایان كاه در ماورد سیساتمهاای اجتمااعی تصاور رایا از
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
هدایت و رهبری از دیدگاه نظریه پیچیدگی مسألهای است كه نیاز به تبیین بایشتار دارد .عاالوه بار
این ،رهبری اشتراكی و تیمی ،كاه از پیشانهادات ایان نظریاه اسات ،شااید راه حال مناسابی بارای
جلوگیری از انحصار قدرت و تصامیمگیاریهاای مناسا تار باشاد .اماا آیاا رهباری تیمای شاود
دربردارنده مشکالت جدیدی مانند تصمیمگیریهای چندگانه ،قادرتهاای پراكناده و تصامیمات
بدون رمانت اجرایی ،عدم توانایی كنترل سازمان ،و آشفتگی سازمانهای آموزشی نخواهاد باود؟
افزون بر این ،آیا رهبری مبتنی بر تغییر و بیثباتی كه از راهکارهای دیگر این نظریاه اسات ،موجا
تدوین برنامههای جزئی ،موردی و پراكنده نمیگردد؟ و آیا برنامهریزیهای پیوسته در حال دگرگونی
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و تغییر ،امکان جمعبندی و بازشورد را از مدیران سل نمیكند؟ این همه پرسشهایی هساتند كاه
مطالعات گستردهتر و عمی تر را میطلبند.
در مجموع به نظر میرسد به دلیل واقعیتهاا و چاالشهاای موجاود جهاانی ،بایاد باه دنباال
شیوه ای از مدیریت آموزشی باشیم كه از مدیریت سنتی متکی بر قطعیت ،ثبات و كنترل ،فراتر رود.
اما در این فاصله گرفتن نباید دچار افراط و زیاده روی شاویم و مادیریتی مبتنای بار عادم قطعیات،
بیثباتی و عدمكنترل بنا كنیم .شیوه ایدهآل ،رعایت نوعی اعتدال میاان ایان دو قطا اسات .بارای
رسیدن به این هدف همان گونه كه پیش تر اشاره شد ،شاید بتوان از ایده اندیشه پیچیده ادگار ماورن
یاری جست كه پیوسته بر ررورت ارتباط مفاهیم مخاالف و در عاین حاال مکملای چاون ثباات/
بیثباتی ،قطعیت /عدمقطعیت تاكید میورزد .البته تشریح اصول و جزئیات چنین مدیریتی نیازمند
مطالعه و بررسی عمی  ،و نیز بکارگیری و اجرای عملی این اصول میباشد.
به هر حال به نظر میرسد باید بسان موریسون اظهار داشت:
شواه ناشواه پیچیدگی واقعیتی است كه اتفاق افتاده ،در عمل نتیجهبخاش اسات ،گرچاه باه دلیال
ادعاهایش مبنی بر این كه برنامهریزی بلند -مدت بیهوده است ،كه كنترل شیالی واهی است ،و این كه
قدرت رهبران محدود شده  ،پیامش مغشوش است .پیچیدگی به توصیف دقی آن چاه بوقاوع پیوساته،
كم میكند .فراتر از این ،شاید تحقی در باره این كه چگونه رهبران میتوانند از پیچیدگی برای شکل
دادن به رشداد ها استفاده كنند ،موجا ظهاور پاارادایم رهباری ناوین در سراسار مادارس ماا گاردد.
موریسون ،9119 ،ص)4
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