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مقدمه
درچند دهه اخير ؛ انقالب عظيمي درعلوم طبيعي بوده ايم  .اين انقالب درشيوه درك وتبيين پديده
ها ؛ به وسيله انديشمنداني صورت گرفته است كه درساليان گذشته ؛ تبيين هاي خودرا درقالب هاي مننظم
ومشخص ارائه مي دادند.جهان رامجموعه اي ازسيستم هايي تصور مني كردندكنه مبنابا بناقوانين جبنري
طبيعت به طريقي مشخص وقابل پيش بيني درحركت است .ازاين رو ؛ معتقد بودندمعلولها به صورت خبي ؛
برآيند علل خاصي هستند .اكنون آنها برنقش خالقانه بي نظمي وآشوب تآكيد كرده وجهان رامجموعه اي از
سيستمهائي مي دانند كه به شيوه هايي خود سازمان ده عمل مي نمايند وپيامدهاي اين شيوه زندگي وجود
حاالت غير قابل پيش بيني وتصادفي است .اما در اين شرايط ؛ قنوانين جبنري طبيعني كماكنان حاكمينت
دارند وپي برده شده كه سيستم ها به شيوه اي دوراني عمل مي كنند كه درآن بي نظمي منجر به نظم ونظم
منجر به بي نظمي مي شود .امروزه ديگر تصور ساده ازنحوه فعاليت جهان جاي خود رابه تصنوري پييينده
وپارا دوكس گونه داده است .

اين علم جديد ؛ تئوري پيييدگي ناميده مي شود وجنبه اي ازاين علم كه توجه همگان را بنه خنود
جلب كرده است ؛ تئوري آشوب يا نظم دربي نظمي ناميده مي شود.
در قرن حاضر  ،بشر بخش زيادي از رشد علم ٬را مديون علوم ميان رشتهاي مني باشند .بسنياري از
جديد ترين مباحث مديريت كه امروزه در محافل مديريتي مبرح مي شود نظريه هاي بنديعي اسنت كنه از
علوم ديگر وارد مديريت شده  ،اين مباحث به خودي خود نو و بديع هستند و در آميختن آن ها با علوم ديگر
رنگ و جالي فوق العاده جديدي به علوم ديگر مي دهد .يکي از به جرات زيبا ترين اين نظرينه هنا  ،نظرينه
اشوب است كه از فيزيک وارد علم مديريت شده است.
نظريه آشوب به شاخه اى از رياضيات و فيزيک گفته مى شود كه مرتبط با سيستم هايى است كه ديناميک
آنها در برابر تغيير مقادير اوليه رفتار بسيار حساسى نشان مى دهد به گونه اى كه رفتارهاى آينده آن قابل
پيش بينى نيست .اين قبيل از سيستم ها را سيستم هاى آشوب از نوع سيستم هاى غيرخبى ديناميک مى
نامند.
نقاط تشابه فراوانى بين تئورى آشوب و علم آمار و احتماالت وجود دارد .آمار نيز به دنبال كشف نظم در بى
نظمى است .نتيجه پرتاب يک سکه در هر بار ،تصادفى و نامعلوم است ،اما پيامدهاى مورد انتظار اين پديده،
هنگامى كه به تعداد زيادى تکرار مى شود ،پايا و قابل پيش بينى است.

نظريه " نظم غايي " يا " نظم دربي نظمي " به ما ابزار حل مسائل پييينده را درمحنيط پرآشنوب
وآكنده ازتغيير دتحول امروز وفردا مي دهد.
نظريه نظم غائي پس ازدو نظريه نسبيت و كوانتوم ؛ سومين انقالب علمي عصر حاضر اسنت .نظرينه
نسبيت ؛ نظريه نيوتوني زمان و فضاي مبلا را درهم ريخت و نظريه كوانتوم ؛ رويناي سنجشنهاي دقينا ؛
قابل كنترل ومتقن را برهم زد ونظريه نظم غائي پيش بيني هاي يقيني را كه از انديشه هاي الپالس نشنآت
مي گرفت زير سئوال برد.

بي نظمي يا آشوب چيست ؟

 Chaosدر لغت به معني درهم ريختگي ؛ آشفتگي وبي نظمي اسنت ومتنرا دآ آن در مکانينک
Turbulanceيا تالطم مي باشد اين واژه به معني فقدان هرگونه ساختار يا نظم است ومعموال درمحاورات
روزمره آشوب وآشفتگي نشانه بي نظمي وسازمان نيافتگي به نظر آورده مي شود وجنبه منفي دربردارد .امنا
در واقع با پيدايش نگرش جديد وروشن شدن ابعاد علمي ونظري آن امروزه ديگر بي نظمي وآشوب به مفهوم
سازمان نيافتگي ؛ ناكارائي ؛ ودرهم ريختگي تلقي نمي شود بلکه بي نظمي وجود جنبه هاي غيرقابنل پنيش
بيني واتفاقي درپديده هاي پوياست كه ويژگي خاص خود را داراست .بي نظمي نوعي نظم غائي دربي نظمي
است .
هيلز در  0991آشوب يا بي نظمي را اينگونه تعريف مي كند " :بي نظمي وآشوب نوعي بني نظمني
منظم (  )orderly Disorderيانظم در بي نظمي است .بي نظم از آن رو كه نتناي آن غينر قابنل پنيش
بيني است ومنظم بدان جهت كه از نوعي قبعيت برخوردارست ".
بي نظمي درمفهوم علمي يک مفهوم رياضي محسوب مي شود كه شنايد نتنوان خيلني دقينا آننرا
تعريف كرد اما مي توان آنرا نوعي اتفاقي بودن همراه باقبعيت دانست  .قبعيت آن بخاطر آن است كنه بني
نظمي داليل دروني دارد وبه علت اختالالت خارجي رخ نمي دهد واتفاقي بودن بدليل آنکه رفتار بي نظمي
؛ بي قاعده وغيرقابل پيش بيني دقيا است .
همينين آدامس (  ) H . Adamsآشفتگي را اينگونه تعريف مي كند  :از آشفتگي زندگي زائينده
مي شود درحاليکه ازنظم عادت به وجود مي آيد.

كليد اصلى تئورى آشوب فهم اين نکته است كه نبايد نظم را تنها در يک مقياس جست وجو كرد زيرا پديده
اى كه در مقياس محلى كامالً تصادفى و غيرقابل پيش بينى است در مقياس بزرگتر ،كامالً قابل پيش بينى
خواهد بود.
اگر فقط ذره اي در هر سوي اين بازه جابجا شود همه چيز به بي نهايت ميرود ! يک بار به هم خوردن
بالهاي يک پروانه كافيست تا شما با يک رفتار آشوبگونه روبرو شويد .اين رفتار به آرامي به آشوبگونگي ميل
نميکند بلکه سيستم از نقبه اي ناگهان به سمت بي نهايت مي رود  .آيا در طبيعت پديده اي – مثال دانه
هاي برآ يا كريستال ها – وجود دارد كه در قالب ابعاد كالسيک طبيعت كه تا به امروز مي شناختيم
نگنجد؟ پديده هايي مثل دانه برآ داراي ويژگي جالبي به نام خود متشابهي هستند به اين معنا كه شکل
كلي شان از قسمت هايي تشکيل شده است كه هركدام به شدت شبيه به اين شکل كلي هستند .ايده اصلي
آشوب تعريف رفتار سيستمهاي مشخصي است كه شديدا به شرايط اوليه شان حساسند .ادوارد لورنتز در
دهه  ۰1ميالدي اعالم كرد كه معادالت ديفرانسيل مي توانند خاصيت فوق را داشته باشند .اين ويژگي اثر
پروانه اي نام گرفت.

تاريخچه
اين نظريه ،گسترش خود را بيشتر مديون كارهاي هانري پوانکاره ،ادوارد لورنز ،بنوا مندلبروت و مايکل
فيگنباوم ميباشد .پوانکاره اولين كسي بود كه اثبات كرد ،مساله سه جرم (به عنوان مثال ،خورشيد ،زمين،
ماه) مسالهاي آشوبي و غير قابل حل است .شاخه ديگر از نظريه آشوب كه در مکانيک كوانتومي به كار
ميرود ،آشوب كوانتومي نام دارد .گفته ميشود كه پير الپالس و عمر خيام قبل از پوانکاره ،به اين مساله و
پديده پي برده بودند.
“هدامرد” در سال  0۱9۱هنگامى كه مشغول كار روى سيستمى مبتنى بر سر خوردن ذرات روى سبح
بدون اصبکاك و با خم ثابت بود ،پى برد كه اين سيستم نسبت به شرط اوليه بسيار حساس است ،پس
از”هدامرد” ”،پوانکاره” در سال  0911هنگامى كه مشغول مبالعه روى مسئله جرم ماه ،زمين و خورشيد بود
پى برد كه اين قبيل از مسائل توسط قوانين نيرو و حركت نيوتن و قوانين كپلر قابل حل نيست و نوعى
مسئله آشوب به نظر مى رسد .اين مسئله به بررسى چگونگى رفتار ،مسيرهاى حركت و سرعت حركت اجرا
مى پردازد كه به طور متقابل بر همديگر اثر مى گذارند .پس از سال  09۹1نظريه آشوب با سرعت بيشترى

به حركت خود ادامه داد زيرا رفتارهايى كه تئورى خبى امکان پاسخگويى به آنها را نداشت ،روز به روز
بيشتر مى شد به عالوه با ظهور رايانه ها در دفاتر كار و ادارات و توانايى اين دستگاه ها براى محاسبه اعمال
تکرارى ،بسيارى از مسائل آشوب كه درگير تکرارهاى بسيار زياد و فرمول هاى ساده رياضى بودند قابل حل
به نظر رسيد.
اولين آزمايش واقعي در زمينه ي آشوب توسط يک هواشناس به نام ادوارد لورنز انجام شد .در سال ،09۰1
وي روي يک مسئله ي پيش بيني وضع هوا كار مي كرد .وي بر روي كامپيوترش  0۱معادله براي پيش
بيني وضع هوا درنظر گرفته بود .اين معادالت وضع هوا را پيش بيني نمي كرد .ولي اين برنامه ي كامپيوتري
به طور نظري پيش بيني مي كرد كه هوا چگونه مي تواند باشد .او مي خواست دنباله ي مشخصي را دوباره
ببيند .براي كاهش زمان ،وي به جاي شروع از اول ،از وسط دنباله شروع كرد .او عددي را كه دفعه ي قبل از
دنباله در دست داشت وارد كرد و كامپيوتر را براي پردازش رها نمود و رفت .وقتي يک ساعت بعد برگشت،
دنباله به صورتي متفاوت از دفعه ي قبل پيشرفت كرده بود .به جاي حالت قبلي ،الگوي جديد آن واگرا مي
شد و در آخر شکلي كامال به هم ريخته نسبت به اولي پيدا مي كرد .او باالخره فهميد كه مشکل كار
كجاست .كامپيوتر تا  ۰رقم اعشار را در خود ذخيره مي كرد و براي اينکه وي كاغذ كمتري مصرآ كند فقط
تا  ۳رقم اعشار را براي خروجي درنظر گرفته بود .در الگوي اوليه ،عدد بدست آمده در اصل 1/۹1۰0۱۵بود
ولي وي براي حالت بعدي فقط  ۹1۰/1را وارد كرد .براساس تمام ايده هاي آن زمان ،اين دنباله بايد شبيه و
يا خيلي نزديک به حالت اوليه مي شد .رقم هاي پنجم و ششم ،كه براي بعضي از روش ها غير قابل اندازه
گيري هستند ،نمي توانند تاثير زيادي روي خروجي داشته باشند .لورنز اين باور را رد كرد .اين اثر به عنوان
اثر پروانه اي شناخته شد .مقدار تفاوت بين نقاط شروع دو نمودار آنقدر كم است ،كه به اندازه ي بال زدن
يک پروانه مي تواند باشد :بال زدن يک پروانه تغيير بسيار اندكي در وضعيت اتمسفر ايجاد مي كند .در طول
يک دوره ،اتمسفر از حالتي كه بايد مي بود ،عمأل دور مي شود .به همين دليل ،در طول يک دوره ،يک
گردباد كه قرار بود سواحل اندونزي را تخريب كند ،هيچ وقت اتفاق نمي افتد و يا ممکن است ،گردبادي كه
اصال قرار نبود اتفاق بيفتد ،رخ دهد .اين پديده ،به عنوان حساسيت باال به شرايط اوليه نيز شناخته شده
است.
ادوارد لورنز آنرا به يک علم تبديل نموده وسپس درحيبه تمام علوم ومباحث تجربي ؛ رياضي ؛ رفتاري ؛
مديريتي واجتماعي واردشده واساس تغييرات بنيادي درعلوم بويژه هواشناسي ؛ نجوم ؛ مکانيک ؛ فيزيک ؛
رياضي ؛ زيست شناسي ؛ اقتصاد ومديريت را فراهم آورده است .
در سال  09۵۵براى نخستين بار يکصد نفر از دانشمندان علوم مختلف در كشور ايتاليا گردهم آمدند تا
اطالعات خود را در مورد تئورى آشوب با هم مبادله كنند و اين نخستين گردهمايى جهانى در مورد تئورى
آشوب بود كه برگزار مى شد.

در نهايت اين تئوري به قدري پيشرفت كرد كه دامنه ي كاربرد آن از علوم رياضي و فيزيک فرا تر رفت و در
واقع چهار ويژگي اصلي اين تئوري بود كه باعث شد  ،نظريه ي اشوب ،به اين شکل ،قابليت جهان شمولي
بيابد و تحولي در علوم پركاربردي مثل مديريت بدهد .در مورد اين چهار ويژگي اصلي نظريه آشوب در ادامه
به تفصيل صحبت مي كنيم و سپس اثرات هركدام از اين ويژگي ها را در علم مديريت بيان مي كنيم.

ويژگي های تئوری آشوب

نظريه آشوب داراي ويژگيهاي منحصر به فنردي اسنت كنه بازتناب بسنيار مهمني نينز درمنديريت
ايجادكرده است به طوريکه اين ويژگيها ضررهاي جدي برپيکره پنارادايم سننتي منديريت وارد آورده ومني
روند تا اساس پارادايم تازه اي را درمديريت وساير علوم مرتبط شکل دهند.اين ويژگيها عبارتند از :

 - 1اثر پروانه ای ( : ) Butterfly Effect
لورنس درتحقيقات خود به شگفتي به اين نتيجنه رسنيد كنه ينک تغيينر جزئني درشنرايط اولينه
معادالت پيش بيني كننده جوي ؛ منجر به تغييرات بسيار شديددرنتاي حاصل ازآنها مي گردد.بعبارت ديگر
اثر پرونه اي اين تئوري به گونه اي است كه يک تغيير جزئي در ابتندا منجنر بنه ينک تغيينر بسنيار بنزر
درپايان كار خواهدشد بدين مفهوم كه مثال ؛ اگر پروانه اي در " پکن " پر بزنند ممکنن اسنت بنر اثنر اينن
پرزدن ابري حركت كرده ودر " نيويورك " طوفاني ايجاد شود.
درگذشته سيستمهائي كه اثر پروانه اي ازخود نشان مي دادند به عنوان سيستمهاي بررسني ناپنذير
ازحيبه مبالعات علمي كنار نهاده مي شد وبه اين جهت روش تحليلي خاصي براي مبالعنه آنهنا بنه وجنود

نيامده بود اما امروزه اين سيستمها محل توجه دانشمندان اسنت وكوشنش مني شنود تنا مسنائلي كنه قنبال
تصادفي ؛ ناموزون وبي نظم تلقي مي شدند با تئوري آشوب مبالعه وراه حل يابي شوند.

 – 2سازگاری پويا ( : ) Dynamic Adaptation
سيستمهاي بي نظم در ارتباط با محيبشان مانند موجودات زنده عمل مي كنند وننوعي تبنابا و
سازگاري پويا بين خود ومحيط پيرامونشان ايجاد مي كنند.

 - 3جاذبه های غريب ( : ) Strange Attractors
جاذبه ها انواع مختلف دارند مانند جاذبه نقبه ثابت ؛ جاذبه دور محدود ؛ جاذبه گوي مانند وجاذبنه
غريب يا بي نظم .جاذبه هاي غريب برخالآ جاذبه هابي قبلي كه نوعي نظم وقابليت پيش بيني داشتند ؛ بي
نظم هستند وبه همين خاطر برخي آنها را جاذبه هاي بي نظم نيز ناميده اند  .البته بايد توجه اشت كه صفت
غريب اشاره به الگوي هندسي جاذبه ها دارد درحاليکه بي نظمي ديناميک جاذبه ها رامد نظر دارد واينن دو
باهم متفاوتند واز سوئي ديگر بايد توجه داشت كه جاذبه هاي بي نظم غريب هستند امنا همنه جاذبنه هناي
غريب بي نظم نيستند .از اين رو اصبالح جاذبه هاي غريب براي اين ويژگي صحيح تر مي باشد.
جاذبه هاي غريب بدون الگو نيستند واز الگوي خاصي پيروي مي كنند وارزش آنها هم درهمين الگو
داشتن است اين جاذبه ها داراي ويژگيهاي هندسي پيييده اي هستند وداراي ابعاد غير صحيح مني باشنند
ومسير آنها به هم پيييده ؛ چند جهته وگسترده است  .در جاذبه هاي غريب هيچ مسيري تکرار نمني شنود
وهر مسير براي خود مسيري جديد است .
جاذبه هاي غريب از تصاوير هندسي برگرفته كه قوم " اينکا " درصحراي پرو حک كرده اند كه اگنر
از نزديک به آنها نگاه كنيم نه نظمي را نشان مي دهند ونه تصوير معني داررا به ذهن متبادر مي سنازند.امنا
اگر ازآسمان واز راه دور به آن بنگريم تصاوير درختان ؛حيوانات وپرندگان را مي بينيم  .جاذبنه هناي غرينب

درهمه جا وجود دارند  .همه آنيه را كه ما درنظر اول بي نظم وآشوبناك مي بينيم در دراز مدت وبا تکنرار؛
الگوي منظمي ازخود نشان مي دهند .

 – 4خود مانائي ( : ) Self – similarity
در تئوري آشوب ؛ نوعي شباهت بين اجزاء وكل قابل تشخيص است  .بدين ترتيب كه هنر جزئني از
الگو همانند ومشابه كل مي باشند  .خاصيت خودمانائي در رفتار اعضاي سازمان نيز مي تواند ننوعي وحندت
ايجاد كند ؛ همه افراد به يکسو ويک جهت وهدآ واحدي نظر دارند.

تصميم گيری در شرايط آشوب
در متون مديريت  ،مدلهاي مختلفي براي تصميم گيري طراحي شده اسنت كنه تصنميم گينري در
شرايط مشخص ومعين ومحيط هاي باثبات را مد نظر داشته اند  .در نظريه آشوب  ،بي نظمي برهمه عرصنه
هاي علمي سايه افکنده است كه مدلهاي تصميم گيري در اين نظريه نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
در نگرش سنتي مديريت  ،تصميم گيري فرآيندي است قابل پيش بيني وعدم موفقيت در تصنميم
گيري يا ناشي ازفقدان اطالعات ويا ناشي از محدوديت فنون پيش بيني وتالش است  .درصورتي كه نظرينه
آشفتگي وآشوب  ،تصميم گيري را غير قابل پيش بيني وتالش براي پيش بيني آينده را كنار بيهنوده فنر
مي كند .يا حداقل پيش بيني قبعي ويقيني آن دشوار وسخت است .
از نظر تئوري آشوب  ،اطالعات صحيح وكامل دست يافتني نيستند ورويدادها كراراّ ناپيوسته انندوبا
آنيه درگذشته اتفاق افتاده راببه اي ندارند.
يکي از مدلهايي كه درپاسخ به شرايط كنوني مبرح شده مدلي است كه آنرا اصبالحاّ " ظرآ زباله
 "Garbage canنام نهاده اند كه شايد اشاره اي به بي نظمي و درهم وبرهم بودن شرايط تصميم گينري

باشد  .برخي ازعلما اين مدل را براي سازمانهاي امروزي مناسب ديده اند كه بي نظمي هناي سنازمان يافتنه
اندwww.zibaweb.com.
اين مدل را ابتدا سه نفر به نامهاي كوهن  ،مارچ و السن طراحي كرده اند.آنان با استفاده از اين
مدل مي خواستند تصميم گيري در شرايط بسيار مبهم وبي نظم راتوصيف كنند  .اين مندل در واقنع پنيش
فرضهاي مدلهاي عقالئي وسياسي را زير سئوال برده و عدم حساسيت آنها به شرايط مبهم وبي نظم را دلينل
بي اعتباري آنها دانسته اند.
سازمان به مثابه حوزه تصميم گيري داراي محيط بيروني ونظامهاي بزرگتري است كه آن را احاطه
كرده اند و سرشار از ابهام وعدم وضوح هستند  .اين ابهامات معموالّ به سه صورت بروز مي كنند .
اولين ابهام ؛
درتعيين صريح وروشن اولويتهاست .اولويتهاي تصنميم گيرنندگان غالباّروشنن ومشنخص نيسنتند
وداراي ابهامهاي فراوان هستند.
دومين ابهام ؛
در روابط علت ومعلولي است .تصميم گيرندگان ومديران آگاهي وشناخت خود را در اينن زميننه از
طريا آزمون وخبا به دستمي آورند وهييگاه با اطمينان نمي توانندعلت اصلي را مشخص كنند.
سومين ابهام ؛
ناشي از شرايط وتوانائي ونحوه مشاركت اعضاي دخيل درفرآيند تصميم گيري است  .پيش بينني
اين امر كه چه كساني واقعاّ در تصميم گيري مشاركت دارند  ،بسيار دشوار است .مدل آشفته تصميم گيري

مي تواند پاسخ مناسبي به اين معضل وشرايط مرتبط با آن باشد .مدل تصميم گيري آشفته از تالقي اتفناقي
چهار جريان حاصل مي شود .اين جريانها عبارتنداز :
 - 0فرصت هاي انتخاب وموقعيتهائي كه تصميمي را ايجاد مي كند .
 - ۱پاسخها يئ كه به حل مسائل ومشکالت نظردارند.
 - ۳اعضا وافراد تصميم گيرنده كه با برنامه هاي زماني متراكم وآگاهي محدود خود نسبت به مسائل
اظهار نظر وتصميم گيري مي كنند.
 - 4مسائل ومشکالت وعالئا وگرايش هاي افراد درون وبيرون سازمان كه به نحوي با تصميم نتاي
حاصل از آن مرتبط مي باشند.
بنابراين تصميم گيري فرآيندي آشفته وبي نظم مي شود كه در آن با انتخابهايي مواجه هستيم كه
هدفشان حل مشکالت ايجاد شده است  ،صاحبان مشکل هم در اين ميان در پي راه حلهايي آرامنش بخنش
وتسکين دهنده هستند وسرانجام تصميم گيرندگاني كه نه دقيا وعقالئي بلکه با موقعيت خاصي كنه در آن
قرار گرفته اند ،مي خواهند در محدوده هاي زماني كوتاه تصميماتي اتخاذ كنند.

تإثيرات عمده نظريه آشوب بر تصميم گيری :
 - 0در دنياي متالطم وآشوب زده امروزي بايد به جاي تمركز برتصميم گيري بلند مدت  ،تصميم
گيري كوتاه مدت وانعباآ پذير را مد نظر داد.
 - ۱برنامه ريزي اقتضائي وانعباآ پذير به عنوان بخشي از فرآيند تصميم گيري هر سازمان اهميت
زيادي به خود بگيرد.
 - ۳بايد به رويکردهاي ابتکاري نسبت به تصميم گيري عقالئي ارزش واهميت بيشتري داده شود.

 - 4ايجاد ساختار ها ونظامهاي موقتي از اهميت بيشتري برخوردارشوند.
 - ۹اصالح فرهنگ هاي سازمانها براي جذب ارزشها ومعيارهناي جديند ومتناسنب بنا جهنان پنر
آشوب بايد مد نظر قرار گيرد.
 - ۰بايد درون آشوب وبي نظمي دنبال نظم بود .

بازتاب جلوه های نظريه آشوب در مديريت
همانبور كه اشاره شد نظريه آشوب يا تئوري پيييدگي داراي ويژگيهاي مربوط به خود مني باشند
كه تاكنون در ساير نظريات مبرح نبوده است  .درباره هريک از اين ويژگيها دربحث پيشين توضنيح كنافي
داده شد اينک تآثير هريک از اين ويژگيها درمديريت به اختصار توضيح داده مي شود.

 - 1خاصيت پروانه ای وتاثير آن درمديريت :
براساس اين و يژگي يک تغيير كوچک درشنرايط اولينه كنار مني توانند تغيينرات بنينادي واساسني
درنتيجه كار ايجادكند.اثر پروانه اي  ،توجيهي عقالئي وكامنل از رفتارهنا وتصنميمهاي منديران كنار آفنرين
وخالق وموفا به دست مي دهد كه با يک حركت مناسب وكم انرژي توانسته اند موجبات تحول ودگرگنوني
هاي عظيم وتوفيا هاي شگرفي را براي سازمان فراهم آورند .يک انديشه خالق هميون بال زدن يک پروانه
مي تواند درمسير ي آنينان كارساز وانرژي آفرين باشد كه طوفان وتحول برپاكند واز يک اندك بسيار بسازد
.در مورد اثر پروانه اي مي توان به مثال مشاركت مردم در فعاليت ها اشاره كرد  .سازماني كه قادر باشند از
يک نقبه كليدي يعني تمايل ومشاركت مردم استفاده كند وآنان را به مشاركت در فعاليتهاي خود فراخواند

 ،قادر خواهد شد تا حركات عظيمي را با اين اهرم تحقا بخشد .در شعري عاميانه مي خوانيم كه چبور يک
ميخ ساده حکومتي را از پاي درآورد وسرنگون كرد :
به خاطر نبودن ميخ  ،نعل ازميان رفت
وبه خاطر نبودن نعل  ،اسب از پاي درآمد
وبه خاطر مر

اسب  ،سوار ازميان رفت

وبه خاطر ازميان رفتن سوار  ،جنگ مغلوبه شد
ودر اين جنگ مغلوبه  ،حکومت از ميان رفت .
در مديريت نيز هميون زندگي ،اين امر محرز است كه يک سلسله از اتفاق ها مي تواند نقبه اي از بحران را
به بار آورد كه تغييراتي كوچک را بزر

نمايد.در نظريه آشوب يا بي نظمي اعتقاد بر اين است كه در تمامي

پديده ها نقاطي وجود دارند كه تغييري اندك در آن موجب تغييراتي عظيم خواهد شد.
با اين توصيف تعاريف كار آيي ،بهره وري و اثر بخشي نيز از ديد اثر پروانه اي دگرگون خواهند شند
زيرا اگر كارآيي را نسبت ستاده ها به نهاده ها تعريف كنيم نهاده هاي بسيار جزئي قادرنند تنا سنتاده هناي
بسيار بزر

يه وجود آورند .در كار آيي ،نسبتها ديگر مانند شيوه هاي سنتي عمل نمي كنند بلکنه بايند بنه

دنبال روابط جديد و نتاي دلخواه از طريا نهاده هاي مناسب بود ،نهاده هايي اندك كه ستاده هنايي بنزر
ايجاد مي كنند.
بر اساس خاصيت پروانه اي مديران بهره ور مديراني هستند كنه اينن نهناده هنا را مني شناسنند و
هميون ذره اي كه از آن انرژي بسيار حاصل مي شود آنرا به موقع و بجا مورد استفاده قرار مي دهند .با اين
خصوصيات ديگر دوران مديريتهاي بودجه طلب كه بودجه اي متناسب عمليات طلب مي كردنند تنا بتواننند

فعاليت ها را پيش ببرند به سر آمده است ،امروزه مديريتي در عرصه ي رقابت ها موفا اند كه رمز از اندك
به بسيار رسيدن را يافته باشند.

 -2خاصيت سازگاری پويا و تاثير آن در مديريت
سازگاري با محيط هاي آشوبناك نياز به سازمان هاي منعبف و تخصص هاي انعباآ پذير دارد و اين اصنل
اساسي در تقدير سازمان هاي امروزي است .در سازماندهي سنازمان هناي امنروز در محنيط آشنوبناك و بنا
نگرش تئوري بي نظمي ،بايد ارتباط اجزاء با هم بگونه اي باشد كه اوال هر جزئي بتواند ضمن انجنام وظنايف
خود ببور مستقل با اجزاي ديگر ارتباطي هم افزا و پوينده داشته باشند .هنر جنزء بايند از جهنت آرمانهنا و
رسالتها داراي يک نگرش مشابه با ساير اجزاء باشد اما از جهت رفتار عمليناتي اينن اجنزا در مجموعنه هناي
متشکل به هدآ هاي متفاوتي جامه ي عمل مي پوشانند و با يکديگر متفاوت مي شوند.

 -3خاصيت خودمانايي و تاثير آن در مديريت
در تئوري آشوب نوعي شباهت بين اجزا و كل وجود دارد بدين ترتيب كه هر جزئي از الگو هماننند و مشنابه
كل مي باشد اين ويژگي خاصيت خود مانايي گفته مي شود .خاصيت خودمانايي يا همشکل بودن جزء با كل
كه در بر

درختان و يا يک دانه ي بنرآ دينده مني شنود در خاصنيت هولوگرافينک نينز قابنل تشنخيص

است.هولوگرافيک يکي از شاهکارهاي ليزري است كه اطالعات را بصورت اشعه هاي نوري و صفحه اي بننام
هولوگرام بگونه اي ضبط مي كند كه كل در همه ي اجزاء منعکس مي باشند.بندين ترتينب اگنر صنفحه ي
هولوگرام بشکند در هر تکه همه ي خواص كل وجود دارد .هميون آينه اي كه در هر قبعه ي آن خاصنيت
بازتابي آينه موجود است.
از خاصيت خودمانايي يا هولوگرافيک مي توان در سازماندهي جديد سنازمانها بهنره ي بسنيار بنرد،
سازمانهايي طراحي نمود كه هر واحد آن ببور خودكفا قادر به انجام وظايف سازماني مي باشد.

خاصيت خودمانايي در رفتارهاي اعضاي سازمان نيز مي تواند نوعي وحدت ايجاد كند همه ي افنراد
به يک سو و يک جهت و هدآ واحد نظر دارند .آنيه در مديريت كالسيک وحدت جهت ناميده مي شند در
خاصيت خودمانايي نيز جلوه مي كند.

 -4خاصيت جاذبه های غريب و تاثير آن در مديريت
جاذبه هاي غريب ،يافتن نظم در بي نظمي را به مديران ياد آور مي شود .تغييرات شديد ،رفتارهاي نا منظم،
دگرگوني هاي غير قابل پيش بيني،حركاتهاي بحراني،همه و همه سرانجام به الگنويي خنتم مني شنوند كنه
يافتن آن هنر مديريت است ،تا بدان وسيله نوعي پيش بيني پذيري ميسر گردد.
جاذبه هاي غريب به مديرا ن امکان مي دهد تا به الگوهايي دست يابند كه بي نظمي ها را نظم مي
بخشد و آشوبها را در قالبي منظم تبيين مي كند .داشتن نگرش سيستمي،افا هاي بلند را مد نظر داشتن و
به محدوده هاي ويسع انديشيدن ،به مديران ياري مي دهد تا الگوهايي را در پديده هاي به ظناهر ننا مننظم
پيدا كنند كه خبر از بي نظمي غايي مي دهد .مديريت آينده نيازمند يافتن جاذبه هاي غريبي است كه اينن
نظم غايي را آشکار سازد .بدون آگاهي از اين نظم به هييگونه تبيين و پيش بيني درستي از وقايع پييينده
ي امروز نمي توان دست يافتwww.zibaweb.com.
خالصه آنکه آشوبناك بودن رفتارها و حركات پديده هاي مختلف اعم از فيزيکي در انسان يا سازمان
 ،همه خبر از نظمي غايي مي دهند .آشوبناك بودن ،تصادفي بودن نيست بلکه نظمي در درون بي نظمني و
قاعده اي در درون بي قاعده گي ها است.
هنر مدير يافتن اين نظم از ببن بي نظمي ها براي تحقا اهداآ سازمان است.

رهنمودهايي براي مديريت در شرايط آشوب يا آشفتگي

پن رهنمود يا توصيه به منزله ي پن اصل اوليه براي مديريت در شرايط آشوب بر شمرده مي شود:
-1

باز انديشي در مفاهيم سنتي مديريت

ساختارهاي سلسله مراتبي در نظامهايي كه دائما در معر

تغييرات و بي نظمي هستند چه جايگاهي مني

تواند داشته باشد؟
در نظامي كه پيش آمد ها تصادفي و حوادث از منبا بي نظمي پيروي مي كند ،طنرح رينزي چنه
مفهومي خواهد داشت؟آيا به اين معني نيست كه كسي سعي كند مسير پيچ در پييي را با حركنت بنر روي
يک خط راست طي كند؟
نظريه ي پيييدگي براي مديران اين پيام را دارد كه ديگر نمي توان از طريا اهداآ سلسله مراتبي
يا از طريا منبا از پيش تعيين شده ،مثل اينکه در طراحي پلها يا ساختمانها بکار گرفته مي شود،سازمانها
را اداره كرد .مديران بايد بياموزند كه رخدادها و تغييرات در جريان زمان ظهور مي كنند و بدانند كه مديران
خود نيز بخشي از اين تغيير هستند .آنها بايد به جاي طرح ريزي و كنترل به شکل سننتي ،بنه روان سنازي
فرآيند تغيير بيانديشند.
 -2هنر تغيير
سيستم هاي پيييده و آشوب دائما بين جاذبه هاي مختلف اسير هستند.اين وضعيت تا آنجا ادامه مي يابدكه
يکي از جاذبه هاي جديد بتواند بر جاذبه هاي مسلط غالب شود .پس از آن مجدداّ سيسنتم بنه سنوي نقناط
بحراني حركت مي كند وباز درگيري شروع مي شود ودر اين مسير فرايند تکامل پيموده مي شود.حميد رضا
تركمندي  ،زيباوب www.zibaweb.com

پيتر سنگه معتقد است كه درهر سيستمي دو دسته حلقه به نام حلقه هاي تقوينت كنننده وحلقنه
هاي متعادل كننده مشغولند.حلقه ها ي تقويت كننده در پي تغيير جاذبه مسلط وحلقه هاي متعادل كننده
در پي پايداري وثبات آن هستند .سنگه دراين باره چنين مي گويد :
رهبراني كه سعي در ايجاد تغير درسازمانهاي خود دارند  ،ناخودآگاه به مقابله با فرآيندهاي متعادل
كننده مي پردازند ،آنهامقاومت از طرآ سيستم خود را درمقابل تغيرات احساس مي كنند اما عمالّ منشإ اين
مقاومت رانمي يابند.هر زماني كه مقاومتي درمقابل تغيير مشاهده شد  ،بايد توجه كنيند كنه ينک ينا چنند
فرآيند متعادل كننده مخفي مشغول فعاليت هستند ،اين مقاومت نه پايدار و زود گذراست ونه چيزي اسنرار
آميز  ،بلکه ناشي از ترس تغيير در هنجارهاي سنتي سازمان ونحوه انجام امور است .رهبران آگناه بنه جناي
افزايش فشار براي انجام تغيرات درسازمان ودر هم شکستن مقاومنت هنا درجسنتجوي ينافتن مننابع اينن
مقاومت هستند.
 - 3تغيرات كوچك واثرات بزرگ .
نظامهاي غير خبي در شرايط آشوب وبحران  ،نسبت به تغيرات كوچک وجزئي بسنيار حسناس بنوده ومني
دانند كه كوچکترين نوسانات واختالالت در آنها در اثرتقويت دركل نظام تشديد شده ومني توانند منجنر بنه
تغيرات بزر

شود .

اين ويژگي كه به اثر پروانه اي معروآ است براي مديران حامل اين پيام است كه :براي انجام تغييرات بزر
نياز به دستگاههاي عريض وطويل نيست بلکه بايد نقاط حساس وتعيين كننده را پيدا كرد وآنگاه بنا اعمنال
تغيري كوچک سازمان را به سوي تغييرات بزر
 – 4نقش مديران .

هدايت نمود.

در سيستمهاي يييده امکان طرح ريزي وپيش بيني دقيا عمليات سيستم وجود ندارد .شکل ها ووضعيت
ها خود ظهور مي كنند و نمي توان آنها راتحميل كرد ،مديران تنها قادرند كنه زميننه هناي بنروز " جاذبنه
مبلوب " را فراهم نمايند يا اينکه پارامترهايي كه بر روند تکاملي سيستم موثر هستند را تغيير دهند .
مديران بايد با اصول ومفاهيمي هميون خود سازماندهي  ،سنازمانهاي يادگيرننده  ،گروههناي خنودگردان ،
تواناسازي  ،سازمانهاي هوشمند واستعاره هايي هميون ارگانيسم زنده  ،مغز وهولوگرام كه بنا اينن پنارادايم
وارد ادبيات مديريت مي شوند آشنا شوند.
 - 5ياد گيری هنر جور سازی ( كالژ )
استعاره كالژ به معني در هم آميختن  ،از جمله استعاره هاي سازماني است كنه اخينراّ وارد متنون منديريت
شده است .كالژ هنري است كه درآن باكنارهم قراردادن اشياء  ،قبعات  ،تصاوير  ،طرحها واجنزاء نناهمگون
ومتضاد هويتي نو  ،بديع وبا معني مي سازند.
امروزه مديران با نظامهاي پيييده كه داراي وجوه متعدد  ،متفاوت  ،درگير وپويا است روبرو هستند .بنابراين
براي طراحي وهدايت سازمان دراقيانوس امواج تغييرات  ،تنها از يک ساختار  ،يک سبک ويک نگرش وينک
راهبرد كاري ساخته نيست  .به همين جهت آنها بايد دايمن ّا درحنال جورسنازي ريخنت سنازمان بنه شنکل
مقتضي ومناسب باشند .شکل سازمان داراي ماهيت تکاملي است ودائماّ از جاذبه اي به جاذبنه ديگنر تغيينر
مي كند ومديران در اين مسير با چالش جورسازي اجزاي سازماني روبرو هستند .قبعات سازماني بايد چنان
درهم آميخته شوند كه جاذبه مسلط نمايانگر هويت ونظامي موزون  ،كارا  ،بديع وزابنده باشد واينن يکني از
چالشهاي امروزي است كه مديران باآن روبرو هستند.

خصوصيات تئورى آشوب
تئورى آشوب كه در دنياى علمى و محيط كارى جديد ايجاد شده ،داراى ويژگى هايى به قرار زير است:
0ن افزايش بهره ورى و توليد ملى

۱ن دستيابى دولت به منابع مالى بخش خصوصى
۳ن تشويا رقابت از طريا افزايش رفاه و افزايش كارايى فعاليت هاى اقتصادى
4ن صرفه جويى در هزينه ها
 ۹ن ايجاد رونا در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور
 ۰ن جلوگيرى از انحصار آشکار و پنهان كاال
۵ن جمع آورى نقدينگى و ايجاد نظام تعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم

مديريت نظريه آشوب
مديران سازمانى بايد بيش از گذشته به اين نکته توجه كنند كه يک سازمان موفا به سازمانى برخوردار از
نظام بازخورد غيرخبى پويا است كه در ناحيه آشفتگى دست به اقدام مى زند و با بهره گيرى از خود
سازماندهى ،به طور خالق سازگارى پويايى در عرصه هاى كاركردى سازمان و خرده سيستم هاى داخلى و
تعامالت بيرونى آن برقرار مى كند .با توجه به موارد ذكر شده در باال مديران سازمانى بايد با نهادينه كردن
فعاليت بيشترى از فرهنگ سيستم هاى آشوب گونه در سازمان ،آمادگى سازمان را براى خود سازماندهى،
خالقيت و نوآورى ،تعامل با محيط فراهم كنند.
 -0ايجاد پويايى در نگرش مديران:مديران سازمانى بايد با نگرش پويا مدل هاى ذهنى خود را متناوب با
شرايط و ويژگى هاى سيستم آشوب گونه تغيير دهند و بدين گونه آينده سازمانها را با شرايط گذشته آن
كامالً متفاوت سازند.
 -۱نقدپذيرى فضاى سازمان:با توجه به تغييرات فراگير و پويا در سازمان هاى امروزى فرهنگ سازمانى
مناسب به همراه قوانين  -سياست ها و مفروضات مدام در تقابل با محيط سازمان است و لذا اصالح و
بازبينى مستمر از اصول اوليه در تئورى آشوب خواهد بود.
بر مبناى مبالعات دانشمندان علم مديريت بعضى از مديران سازمان هاى نوين و پويا به منظور دگرگونى در
الگوهاى رفتارى و ايجاد خالقيت در كارمندان سازمان ،ناپايدارى را در سازمان خود دامن مى زنند كه به
عنوان نمونه مى توان به شركت هاى هوندا و كانن اشاره كرد.

 -۳بهره گيرى از هوشمندى سازمان:سازمان هايى كه عالقه مند به تبديل شدن به سازمان هايى آشوب
گرايانه دارند بايد به هوشمندى جمعى كاركنانش جهت ايجاد يک فرهنگ آگاهانه و مبلوب تکيه كند.
 -4كار تيمى:در شرايط ناپايدارى و نظام هاى آشوب گونه بايد فرآيند محورى را در سازمان با تشکيل تيم
هاى مناسب و انجام فرآيندهاى مختلف سازمان مورد توجه قرار داد  -در اين قبيل از سازمان ها كاركنان
خط مقدم  -داراى اطالعات و اختيار تصميم گيرى گسترده هستند و از پتانسيل اين افراد و شکل گيرى،
تغيير و پويايى گروه هاى كارى استفاده مى شود.
 -۹سازمان يادگيرنده :مهمترين نقش مدير در سازمان هاى آشوب گونه بسترسازى و ايجاد زمينه هاى
عملى يادگيرى مستمر سازمانى است ،با بهره گيرى از فرآيند تفکر سيستمى مى توان نقش مؤثرى در
فرآيند يادگيرى فردى و سازمانى افراد ايجاد كرد.
 -۰نقاط اهرمى:با تقويت مهارت هاى ادراكى مديران و احاطه كامل بر محيط و عوامل سازنده ،شناخت
ساختار ،فرآيندها و نقاط قوت و ضعف سازمان ها ،اهرم ها و تکيه گاه هاى حساس در سازمان مورد
شناسايى واقع شده و با استفاده از اثر پروانه اى مى توان با تغييرى جزئى و صرآ هزينه و نيروى اندك در
اين نقاط حساس ستاره ها را افزايش داد.
 -۵مديريت ثبات:در اين قبيل از سيستم ها به دليل عدم ثبات و تمايل سيستم به داشتن آشوب نقش
مديران بسيار حائز اهميت است ،زيرا آنها با اعمال مديريت ثبات خواهند توانست اثرعميقى را در اليه هاى
مختلف سازمان داشته باشند و با اين نفوذ مديران تعادلى بين مدل هاى ذهنى خالق و پويا با الزام براى
تغيير و ناپايدارى براساس اصل اقتضا به وجود خواهد آمد.

كاربرد تئورى آشوب
تئورى آشوب در رشته ها و گرايش هاى مختلف بسيار نفوذ پيدا كرده است .به گونه اى كه امروزه كمتر
سازمانى را مى توان يافت كه رگه هايى از آشوب در آن وجود نداشته باشد.
رياضى
براساس نظريات ماندل بروت كه پايه گذار هندسه جديدى بود ابرها مثل كره ،كوهها مثل مخروط و رعد و
برق مثل خبى مستقيم نيست كه بتوان رياضيات خبوط مخروط و كره آنها را اندازه گيرى كرد ،هندسه
جديدى الزم است كه هندسه چين و چروك ها ،سوراخ ها ،پيچ و تابها ،ناهموارى ها و تالطم هاست ،او در
اين هندسه مسئله شکستگى ها (فراكتالها) را عنوان نمود و براساس فرمول هاى پيشنهادى توانست آنها را
اندازه گيرى كند.

اقتصاد
با توجه به احتمال وجود فرآيند آشوبى در سرى هاى اقتصادى ،اعمال روش استاندارد متداول در اقتصاد
سنجى يعنى به كارگيرى مدل هاى برآوردى و پيش بينى اين سرى ها ناكافى بوده و در برخى از موارد نيز
نتاي گمراه كننده اى به دنبال داشته است.
MIS
به كارگيرى قوانين آشفتگى در فناورى هاى هوش مصنوعى از مصاديا كاربرد تئورى آشوب در سيستم هاى
اطالعات مديريت ( )MISاست.

و اكنون پيشرفت هاى نظام هوش مصنوعى به گونه اى است كه در زمان بروز مشکل مى توان با نظام هاى
مشابه رايانه اى ارتباط برقرار كرده و از آن مشورت الزم را گرفت .براساس نظريه «باوم» رفتار كلى نظام هاى
گوناگون و مختلف يکسان و مشابه است ،اين تئورى باوم تحت عنوان تئورى جهانى خود مانندى و عموميت
رواج يافته است.
با استفاده از اصول تئورى آشوب دانشمندان توانستند حجم زيادى از اطالعات را در ديسک هاى فشرده
ذخيره نمايند ،اين ديسک ها اطالعات را با طول موج هاى مختلف ضبط كرده و داراى چندين اليه مى
باشند.

تئوری آشوب و آموزش وپرورش
آموزش وپرورش ارتباط تنگاتنگي با آشفتگي دارد  .شرايط اوليه وهمينين تمام شرايبي كنه بعنداّ
بوجود مي آيد از نظر ميزان دقت ويکسان بودن  ،براي هر دانش آموز يا كالس درس شناخته شده نيستند.
آشفتگي در آموزش وپرورش به دو صورت ممکن است مورد توجه قرار گيرد  .نخست اينکه درهنر
كالس درس عدم قبعيت وجريانات غير قابل پيش بيني حاكم است با وجود استفاده از بهتنرين وپيشنرفته
ترين تکنيک هاي تدريس ومديريت كالس  ،هر كالسي درمعر

بي شنمارترين رويندادهاي ممکنن قنرار

دارد .دوم اينکه بسيار مشکل است كه ارتباط بين آموزش ويادگيري را بفهميم .چگونه يک معلم مي توانند
بفهمد كه چه چيزي آموخته شده است  .يا اينکه بهترين مبلب براي يادگيري دانش آموزان در كوتاه مدت
وبلند مدت چيست ؟ دانش آموزان درطول زندگيشان ودر دنياي مدرسه هركندام درمعنر

آشنفتگي هناي

گوناگوني قرار دارند  ،كه روي نتيجه وهدآ آموزش مي تواند تاثير گذار باشد .معلمنان ومربينان هميشنه بنا
شرايط عدم اطمينان سر وكار دارند اينکه چگونه وچبور آموزش دهند.
يکي از ويژگيهاي نظريه آشوب وآشفتگي  ،طبيعي بنودن آن اسنت وآن ينک عنصنر كليندي اسنت
.گرچه آشفتگي ممکن است سب عدم اطمينان شود اما فرصت هايي رابراي تغيير واميد به آينده خلنا مني
كند .معلمان الزم است كه براي آشفتگي آمادگي پيداكنند وغير قابل پيش يني بودن وعندم قبعينت را بنه
عنوان يک شرط طبيعي بپذيرند.معلمان نمي توانند روي تمام دنبا تاثير بگذارند يا آنرا كنترل كنند .اما آنهنا
مي توانند روي تکه هاي كوچک دنيا تاثيراتي بگذارند.
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