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مقدمه
تأملی سطحی در ادبیات موضوع نشان میدهد که در جامعهی علمی ایرانی به مسئله روششناسی کهه

حلقه گمشده میان نظریه و نقد عملی است توجه کمی صورت پذیرفته اسهت .ایهن اخهتالز از انهدکی
تعمّق و مقایسهی اختالز مقاالت آی اس آی 1با مقاالت علمی پژوهشی داخلی حاصل خواهد گردید.
چنانچه در هر مقالهی آی اس آی شاهد آن میباشیم که بخش اعظم مقاله مربوط به روششناسهی و
متدولوژی پژوهش میباشد و بخش اندکی به بحث در مورد نتایج و تکنیکها و غیره میپردازند .حهال
آنکه در مقاالت علمی پژوهشی داخلی این موضوع کامالً بالعکس بروز پیدا مینماید.
از اینروی به نظر میرسد پیدا کردن ابزار روشمند در نقد و بررسی آثار علمی ،و ارائهی نتهایج
بر اساس آن ،در هر یک از شاخه های علوم ضروری بوده که این موضوع در علوم انسهانی بهه عنهوان
یک شاخهی میان رشتهای از علوم از اهمیتی دو چندان برخوردار خواهد بود .از اینروی علوم سهازمان
و مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود .سنگ بنای مدیریت و ادبیات علمهی آن ،تئهوریهها و
نظریههای ارائه شده توسط صاحبنظران این حوزه بوده ،که این تئهوریهها پهس از گذرانهدن دورهی
زایش و آزمایش ،در ادبیات علمی شناخته و معرفی گردیده و به عنوان مبنای تئوریپردازی ،و بعضاً به
عنوان یک پارادایم علمی مورد کاربرد قرار گرفتهاند .لیکن دستیابی به فهم صهحیح و دقیهق از یهک
تئوری مسبوق بر نقد فلسفی آن خواهد بود( .قراملکی )1931 ،چرا که نقد فلسفی یک تئوری به عنوان
مهمترین گام در شناخت و در ادامه بهرهمندی از نتایج و کاربرد آن تئوری مطرح میباشهد .توجهه بهه
مبانی هستیشناسانه ،شرایط زمینهای و اقتضایی که تئوری در آن بیان گردیده ،سطحی که تئوری بهه
آن تعلق میگیرد ،عوامل و زمینههای فرهنگی تئوری و غیره همگی مسبوق بر حصول درکی عمیق و
فلسفی از تئوری و ارائهی نقدی صحیح از آن ،خواهد بود.
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مروری بر مبانی نظری
نتایج بررسی در ادبیات موضوع نشان داده که علیرقم تطبّع آثهار متعهدد در حهوزهی علهوم سهازمان و

مدیریت و همچنین آثاری متعدّد که به نقد فلسفی تئوریههای ایهن حهوزه پرداختهه ،همچنهان شهاهد
رویکردی جامع ،چندوجهی و استاندارد در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت نبوده و نمیباشیم.
و از اینروی در بسیاری موارد شاهد بروز تحلیلهای اشتباه ،سادهانگارانه و سطحی از تئوریهها مهی-
باشیم ،که حتی در مواردی در منابع مختلف صورت متعارض از یکدیگر پیدا نمودهانهد .از ایهنروی بهه
نظر میرسد در راستای تعریف روششناسی صحیح ،تعریف رویکهردی کهه بتهوان از آن طریهق ابعهاد
مختلف یک تئوری را بررسی نموده و شفازسازی نمود ،از اهمیت ویهژهای برخهوردار خواههد بهود .در
مقالهی حاضر با ارائهی چارچوبی پیشنهادی و نوین که از جامعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین از
جنبهی کاربردی نیز برخوردار میباشد ،به تحلیل یکی از تئوریههای پرکهاربرد و مشههور در حهوزهی
ادبیات علوم و سازمان و مدیریت ،یعنی تئوری آشوب ،به عنوان یک مورد مطالعه پرداختهایم.
درچند دهه اخیر انقالب عظیمی درعلوم طبیعی بودهایهم .ایهن انقهالب درشهیوه در و تبیهین
پدیدهها؛ به وسیله اندیشمندانی صورت گرفته است که در سالیان گذشته تبیینهای خودرا درقالبههای
منظم ومشخص ارائه میدادند .جهان رامجموعهای ازسیستم هایی تصور میکردندکه مطابق بهاقوانین
جبری طبیعت به طریقی مشخص وقابل پیشبینی درحرکت است .ازاین رو معتقد بودند معلهولهها بهه
صورت خطی برآیند علل خاصی هستند .اکنون آنها برنقش خالقانه بهی نظمهی وآشهوب تدکیهد کهرده
وجهان را مجموعهای از سیستمهائی میدانند که به شهیوهههایی خهود سهازمانده عمهل مهینماینهد و
پیامدهای این شیوه زندگی وجود حاالت غیر قابل پیشبینی و تصادفی است .اما در این شرایط قهوانین
جبری طبیعی کماکان حاکمیت دارند و پی برده شده که سیستمها به شیوهای دورانی عمل میکنند که
درآن بینظمی منجر به نظم ونظم منجر به بینظمی میشود .امروزه دیگر تصور ساده ازنحوه فعالیهت
جهان جای خود رابه تصوری پیچیده و پارادوکس گونه داده است .این علهم جدیهد ،تئهوری پیچیهدگی
نامیده میشود وجنبهای ازاین علم که توجه همگان را به خود جلب کرده است ،تئوری آشوب یها نظهم
در بینظمی نامیده میشود.
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تئوری آشوب
در نیمه دوم قرن بیستم ،در حوزه ریاضیات و فیزیک مدرن ،روش علمی و تئوری جدید «آشوب» پا به
عرصه ظهور گذاشته است (الوانی و دانائی فرد .)1931 ،این نظریه ،مرتبط بهه سیسهتمهایی اسهت کهه
دینامیک آنها در برابر تغییر مقادیر اولیه ،رفتار بسیار حساسی نشان میدهد به طهوری کهه رفتهارههای
آینده آنها دیگر قابل پیشبینی نمیباشد .هیلز آشوب یا بی نظمی را اینگونه تعریف میکند :بی نظمی
و آشوب نوعی نظم در بی نظمی است .بی نظم از آن رو که نتایج آن بی نظمی منظم غیر قابل پیش
بینی است و منظم بدان جهت که از نوعی قطعیت برخوردارست( .هایلس )1331،اورمن مهیگویهد کهه
آشوب مترادز با تئوریهای پیچیدگی است و به منظور توضیح و تفسهیر انهواع پدیهدهههای طبیعهی و
مصنوعی از قبیل الگوهای جوی ،قیمت های سههام  ،ضهربان قلهب و تهراکم ترافیهک مهورد اسهتفاده
قرارمیگیرد (اورمن.)1331 ،
تئوری آشوب در حقیقت جریانی است کیفی در سیستمها و به جای آنکه بدنبال پیشبینیههای
عددی پیرامون وضعیت آتی باشد ،در پی در ویژگی کلی رفتار بلند مدت سیستمها است .از ایهنروی
کلمه آشوب بعضی اوقات ،متضاد با نظام هستی ،تعبیر میشود .نظامی کهه معنهای ضهمنی «نظهم» را
درخود دارد یکی از تعاریف مهم و مورد توافق اکثریت نظریه پردازان در مورد تئوری آشهوب «مطالعهه
سیستمهای پویای غیر خطی و پیچیده» میباشد .بر اساس این تعریف ،این تئوری ،حرکهت پیچیهده و
پویاییهای سیستمهای هوشمند و خبره را بیان مینماید و از این روی تئوری آشوب ،تئهوری سیسهتم
های غیر خطی نامیده شده است ) .کوآفمن  )1331ویژگیهای تئوری آشوب ،از چههار ویژگهی عمهده
تئههوری آشههوب کههه در منههابع مختلههف مههورد اشههاره و توجههه قههرار گرفتههه عبههارت اسههت از :اثههر
پروانهای ،1خودسازماندهی 2یا سازگاری پویا ،خودمانایی 9یا خاصیت هولوگرافی و جاذبههای غریب.4
این چهار ویژگی در ادامه و به اختصار مورد اشاره قرار خواهند گرفت:

1- Butterfly Effect
2- Dynamic Adoptation
3- Self similrity
4- Strange Attractors
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اثر پروانهای :ادوارد لورنز استاد هواشناسی دانشگاه امسیآی 1در سال  ،1399نتهایج محاسهبات
دستگاه معادالت دیفرانسیل متشکل از سه معادله دیفرانسیل غیرخطی و معین مربهوط بهه جابههجهایی
حرارتی جو را منتشر و مالحظه کرد که در محدوده معینی از عوامل معادالت ،بهدون مهدخلیت عناصهر
تصادفی یا ورود اغتشاش خارجی نوع نوسانات نامنظم در پاسخ به سیستم بهروز داده مهیشهود .وی در
ادامه تحقیقات خود با شگفتی به این نتیجه رسید کهه یهک تغییهر جزئهی در شهرایط اولیهه معهادالت
پیش بینی کننده وضع جوی منجر به نوسانات در پاسخ سیستم و تغییرات شدید در نتایج حاصل از آنهها
می گردد .لورنز ،این خاصیت را اثر پروانهای نام نهاد ،به این معنا که یک تغییر جزئی در شهرایط اولیهه
میتواند به نتایج وسیع و پیشبینی نشده در سیستم منجر گردد که ایهن مسهأله ،سهنگ بنهای تئهوری
آشوب است (لورنزو  .)1399زیرا ،در نظریه آشوب یا بینظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیدهها،
نقاطی وجود دارند که تغییر اند در آنها باعث تغییرات عظیم خواهد شد ،در این رابطه ،سیسهتمههای
اقتصادی سیاسی ،اجتمهاعی و سهازمانی ،همچهون سیسهتمههای جهوی از اثهر پروانههای برخوردارنهد،
تحلیل گران باید با آگاهی از این نکته مهم ،به تحلیل و تنظیم مسائل مربوط بپردازند.
اثر پروانهای ،توجیهی عقالئی وکامل از رفتارها وتصمیمهای مدیران کار آفرین و خلّاق و موفق
به دست میدهد که با یک حرکت مناسب وکم انرژی توانستهاند موجبات تحول و دگرگونیهای عظیم
و توفیق های شگرفی را برای سازمان فراهم آورند .یک اندیشه خلّاق همچهون بهال زدن یهک پروانهه
میتواند درمسیری آنچنان کارساز وانرژی آفرین باشد که طوفان وتحول بر پاکند واز یک اند  ،بسیار
بسازد .بر اساس خاصیت پروانهای مدیران بهرهور مدیرانی هسهتند کهه ایهن نههادههها را مهیشناسهند
وهمچون ذرهای که از آن انرژی بسیار حاصل میشود آنرا به موقع و بجا مورد استفاده قرار میدهنهد
(الوانی و دانائی فرد.)1931 ،
خودسازماندهی (سازگاری پویا) :در محیط در حال تغییر امروز ،سیستمهای بینظم در ارتباط
با محیطشان همچون موجودات زنده عمل میکنند ،برای رسیدن به موفقیت همواره باید خالق و نوآور
باشند ،اما هنگامی که سیستم به تعادل سازگار نزدیک میشود ،برای حفه پویهایی نیهاز بهه تغییهرات
اساسی درونی دارد که این تغییرات به جای سازگاری و تطبیهق بها محهیط ،سهازگاری پویها را موجهب
می گردد که نتیجه آن دگرگونی روابط پایدار بین افراد ،الگوهای رفتاری ،الگوهای کار ،نگرشها و طرز
تلقیها و فرهنگهاست.

1- MCI
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برخی از دانشمندان چون مورگان معتقدند :آشفتگی ،سازگاریها و انطباق را درهم میشکند که
این مسأله ،در ظهور نظر نوین ،گاهی بسیار ضروری است ،باعهث خالقیهت مسهتمر در سهایه تخریهب
خالقیت پیشین می شود ،مورگان خاصیت خودنظمی در سیستمها را تابع چهار اصل میدانهد ،نخسهت،
سیستم باید توان احساس و در

محیط و جذب اطالعات از محیط را داشته باشد .دوم ،سیسهتم بایهد

قادر به برقراری ارتباط بین این اطالعات و عملیات باشد .سوم و چهارم ،آگاهی از انحرافات و توانهایی
اجرای عملیات اصالحی را داشته باشد.
سازگاری با محیط های آشوبنا نیاز به سازمان های منعطف و تخصصهای انعطازپهذیر دارد
و این اصل اساسی در تقدیر سازمانهای امروزی است .در سازماندهی سهازمانههای امهروز در محهیط
آشوبنا و با نگرش تئوری بینظمی ،باید ارتباط اجزاء با هم بگونهای باشد که اوالً ههر جزئهی بتوانهد
ضمن انجام وظایف خود بطور مستقل با اجزای دیگر ارتباطی هم افزا و پوینده داشته باشد .خودنمهایی
(خودمانایی) :در تئوری آشوب و معادالت عملیات آن نوعی شباهت بین اجهزاء و کهل قابهل تشهخیص
است ،بدین ترتیب که هر جزئی از سیستم دارای ویژگی کل بوده و مشابه آن است ،بهه ایهن خاصهیت
هولوگرافی گفته میشود .اولهین بهار ،هولهوگرافی در سهال  1343توسهط دنهیس گهابور مطهرح شهد )

رادزیکی.)1331
مورگان در کتاب خود تحت عنوان «نگارههای سهازمان» در اسهتعاره سهازمان بهه مثابهه مغهز،
ویژگی های هولوگرافی را بدین شرح بیان میکند :جزء خاصیت کل را داشته و مانند آن عمل میکنهد،
سیستم توانایی یادگیری را دارد ،سیستم دارای توانایی خودسازماندهی است ،حتی اگر قسمتههایی از
سیستم برداشته شود ،سیستم به راحتی میتواند به فعالیت خود ادامهه دههد.از خاصهیت خودمانهایی یها
هولوگرافیک میتوان در سازماندهی جدید سازمانها بهره بسیار برد ،سازمانهایی طراحی نمود که هر
واحد آن بطور خودکفا قادر به انجام وظایف سازمانی میباشد .خاصیت خودمانایی در رفتارهای اعضهای
سازمان نیز میتواند نوعی وحدت ایجاد کند همه افراد به یک سو و یک جهت و هدز واحد نظر دارند.
آنچه در مدیریت کالسیک وحدت جهت نامیده مهیشهد در خاصهیت خودمانهایی نیهز جلهوه مهیکنهد.
جاذبههای غریب :جاذبههای نقطهای و دورهای پایههای فیزیک نیوتنی کالسیک اسهت کهه بیهانگهر
الگوی منظم و باثبات در حرکت پدیده ها و روابط آنهاست ،مانند حرکهت دادن یهک مهداد روی کاغهذ
حول محور خودش با شعاع یکسان ،که نتیجه آن شکل دایره است که این بیانگر جاذبه نقطهای است.
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در اوایل دهه  1311ادوار د لورنز در تحقیقات خود جاذبه دیگری را کشف کرد که توسط دیوید
روتل و فلوریس تاکنس «جاذبه غریب» نامیده شد .برخالز سایر جاذبهها ،این جاذبه نه نقطهای و نهه
دوره ای بود ،بلکه رفتاری است که سیستم ارائه میدهد ،هرگز خودش را تکرار نمهیکهرد .ایهن جاذبهه
عجیب ،محصول غیرخطی بودن روابط پدیدهها و تعاملپذیری آنهاست .غیرقابل پیشبینی بودن رفتهار
در جاذبه های عجیب تابع دو پدیده است :اولی مربوط به حساسیت نسبت به شرایط اولیه است که لورنز
آن را اثر پروانه ای نامید .دوم ،همه آنچه را که ما در نظهر اول بهینظهم و آشهوبگونهه مهیبینهیم ،در
درازمدت و با گذر زمان الگویی منظم و دارای نظم از خود نشان میدهد .بهه سهخنی دیگهر ،تغییهرات
شدید ،رفتارهای نامنظم ،دگرگونیها غیرقابل پیش بینی ،حرکات بحرانهی و همهه در ذرات خهود دارای
نظمی نهفته هستند (لورنزو.)1399،
جاذبه های غریب ،یافتن نظم در بی نظمی را بهه مهدیران یهاد آور مهیشهود .تغییهرات شهدید،
رفتارهای نا منظم ،دگرگونیهای غیر قابل پیشبینی ،حرکتهای بحرانی ،همهه و همهه سهرانجام بهه
الگویی ختم میشوند که یافتن آن هنر مدیریت است ،تا بدان وسیله نوعی پهیشبینهی پهذیری میسهر
گردد .جاذبههای غریب به مدیرا ن امکان میدهد تا به الگوهایی دست یابند که بینظمهی هها رانظهم
میبخشد و آشوبها را در قالبی منظم تبیین میکند .داشتن نگرش سامانهای ،افق های بلند را مد نظر
داشتن و به محدودههای گستره اندیشیدن ،به مدیران یاری میدهد تا الگوهایی را در پدیهده ههای بهه
ظاهر نا منظم پیدا کنند که خبر از بینظمی غایی میدهد.
روش پژوهش
چنانچه توضیح داده شد ،مهمترین گام در حل سیستماتیک و یکپارچههی هرگونهه مسهالهای ارائههی

تعریف صحیح و دقیق از آن مساله خواهد بود .چنانچه بزرگان علوم سازمان و مدیریت بیهان صهحیح
مساله را معادل پنجاه درصد حلّ مساله معرفی نمودهاند و دیگران چون اُلریش پا را فراتر نهاده و بیهان
داشتهاند که برای حلّ صحیح هر مسالهای میبایست هفتاد درصد زمان خود را صَرز شناخت و تعریف
موقعیت مسالهخیز نماییم .از اینروی نقد هر گونه تئوری (که در اینجا به نقد تئهوری آشهوب پرداختهه
شده است) ،پیش از ه ر چیز نیازمد تعریف روش و متدولوژی صحیح ،اههداز نقهد ،ابعهاد نقهد و نهایتهاً
تعریف مدل مفهومی که بر آن اساس به ارائهی نقد خواهیم پراخت خواهد بود.
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ارائهی چارچوب نقد تئوری ،فیلسوفان یونانی اولین کسانی بودن که ماهیت نظریهه را بهه طهور
نظاممند بررسی کردند و افکار آنان مبنای فهم مدون و رسمی از نظریه تها قهرن هفهدهم قرارگرفهت.
چارچوب اراده شده در زیر قالب جدول زیر عالوه بر تحلیل تئوری بر اساس ابعاد مورد توجه در نظریات
فیلسوفان یونانی (هستیشناسی ،شناختشناسی ،روششناسی و ارزششناسهی) ،دو بعهد مهورد نیهاز در
تحلیل تئوریهای سازمان و مدیریت را مورد مداقه قرار میدهد .این دو بُعد عبارتند از دیهدگاه تئهوری
پرداز و سطح تجزیهوتحلیل تئوری .در دیدگاه تئوریپرداز منظرر و چرارچوب نگراه نظریرهپررداز
نسبت به سه عامل جامعه ،سازمان و انسان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .ضمن آنکه منظور
از سطح تجزیهوتحلیل ،سطحی میباشد که تئوریپرداز در آن به ارائهی تئوری خود پرداختره
و تئوری خود را در آن سطح کارا میشمارد .از اینروی چارچوب تحلیل و ابعاد مورد توجه در
آن در قالب جدول بعد مورد اشاره قرار گرفته است:

تدوین روششناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت ...

133 /

جدول شماره  :9چارچوب و ابعاد تحلیل تئوری

ابعاد

مؤلفهها

نمودها

شاخصها

واقعگرایی

واقعیت داشتن هستی ،اصالت داشتن جامعه و سازمان،
عینیت داشتن پدیدههای اجتماعی و سازمانی

ایدهگرایی

نمادین و ذهنی بودن هستی ،اعتباری بودن جامعه و
سازمان ،مبتنیبر ذهن بودن پدیدههای اجتماعی و
سازمانی

دانش صوری

تجزیه و تحلیل

دانش مکانیکی

انسجام و تحلیل

دانش زمینهای

تجزیه و ترکیب

دانش ارگانیکی

انسجام و ترکیب

هستی-
شناسی

شناخت-
شناسی
پارادایم
حاکم بر
تئوری

غیراثباتگرا

سازگاری منطقی ،دلیلیابی ،فرضیه و مشاهده ،عدم
جدایی ارزش از .اقعیت ،دادههای غیرحسی ،تئوریهای
کالن ،قانونمندی خاص ،روش کیفی

عینیتگرا

ارزش به عنوان واقعیت اجتماعی مستقل از ذهن انسان و
قابل تبیین در خارج

زیستی ر
اجتماعی

ارزش به عنوان واکنش زیستی ر اجتماعی نسبت به
پدیدههای عینی ،مستقل از ذهن انسان

بیناالذهانی

ارزش به عنوان نتیجه فرایند تعامل اجتماعی

ذهنیتگرا

ارزش به عنوان واقعیتی ذهنی ،غیرقابل تعمیم و نسبی

نظم

حفظ وضعیت موجود ،نظم اجتماعی ،انسجام و
همبستگی اجتماعی ،همکاری و اشتراك مساعی ،واقعیت
عینی ،توافق جمعی و ارضای نیاز

تغییر

تغییر وضعیت ،تضاد ساختاری ،مخالفت و مقابله،
رهاییبخشی و آزادی ،توانایی و استعداد ،حالتهای سلطه
و محرومیت

روش-
شناسی

ارزش-
شناسی

دیدگاه
تئوری
پرداز

اثباتگرا

آزمونپذیری ،علتیابی ،مشاهده و فرضیه ،جدایی ارزش
از واقعیت ،دادههای حسی ،تئوریهای خرد ،قانونمندی
عام ،روش کمی

جامعه
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نمودها

شاخصها

مؤلفهها

عقالیی

تعیین هدف و رسمیت

طبیعی

حفظ بقا

تصور از انسان

انسان اقتصادی ر عقالیی ،انسان اجتماعی ،انسان
خودشکوفا و انسان پیچیده

جبر و اختیار

قالب پذیری و اطاعت ،قالبشکنی و نافرمانی

خرد

واقعشناسی
اجتماعی

بررسی رفتار انسان در سازمان و عملکرد او در محیط کار

میانی

سازمانی

بررسی ساختار سازمان و عملکرد آن با توجه به ابعاد و اجزایش

کالن

محیطی

بررسی سازمان در تعامل با محیط آن

سازمان

انسان

سطح یا قلمرو
تجزیه و
تحلیل

با توجه به مباحث مربوطه مدل مفهومی پژوهش بر اساس شکل ذیل ارائه گردیده است .تقهدم
تحلیل در مدل مذکور مورد توجه قرار داشته است .به نحوی که محقق و پژوهشگر پیش از ههر چیهز
در تحلیل و نقد تئوریک ،میبایست پارادایم و موقعیت تاریخی تئوری را شناسایی و تعریهف نمایهد .در
ادامه و پس از آن قادر خواهد بود که دیدگاه تئوریپرداز را شناخته و در ادامه قادر به شناسهایی سهطح
تجزیهوتحلیل خواهد بود .از اینروی مدل مفهومی و توضیحات آن به شرح شکل زیر قابل ارائه خواهد
بود :با توجه به مدل مفهومی ارائه شده 9 ،مرحله اصلی در تحلیل تئوری آشوب ،به صورت مرحلههبهه-
مرحله ،در ذیل صورت خواهد پذیرفت :پارادایم حاکم،تحلیل هستیشناسهی ،جههان مرکهب از سیسهتم
های بی ثبات ،پویای غیرخطی و همیشه در حال تغییر و نه سیستم های خطی ثابت تصور مهی شهود.
استعاره آشوب -بی نظمی ،عدم پیش بینی پذیری و تالطم برای تبیین هم جهانی عینی و هم مستقل
از ذهن آدمی با اجزایی تا حدودی محسوس و ملموس و تاحدودی قابل شناخت و غیر قابل دسهتکاری
و سرانجام غیر قابل کنترل است  .نیز به کار برده می شود .جهان غیرقابل پهیش بینهی اسهت و نمهی
تواند منظم تصور شود ،رویدادهای کوچک می توانند آثار غیر منتظره معنی داری ایجهاد کننهد .رابطهه
فوق شبیه رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی در پارادایم اثبات گراست .رابطه کماکان بر تجارب علمهی و
معادله های ریاضیاتی به عنوان سنگ زیر بنای پژوهش علمی استوار است ،اما نظریه آشوب از هندسه
بر خالی استفاده می کند که بر سیستم های غیرخطی و غیرصحیح و الگوریتم های تجهویزی متمرکهز
است ،نه هندسه اقلیدسی که کانون تمرکزش بر سیستم های خطی و صحیح است.
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در عرصه های علوم اجتماعی ،نظریه آشوب موضع شناخت شناسی پژوهش را خصوصا هنگهام
استفاده از روش شناسی کیفی مورد چالش قرار می دهد .در پژوهش نظریه آشهوب ،پژوهشهگر ممکهن
است محیط را تغییر دهد اما به خاطر دارید که گفته شد رویدادهای کوچک می تواند اثرات معنی داری
داشته باشد .ماهیت پژوهش مورد استفاده نظریه آشوب پویاسهت .پژوهشهگران بایهد زمهان زیهادی در
میدان پژوهش صرز و تضمین کنند که بی نظمی تجربه شده در حوزه مورد مطالعه (برای مثال جهو)،
درون الگوها یا تبیین ها تحمیل نمیشود (رادزیکی .)1331
جدول شماره  :0تحلیل شناختشناسی تئوری آشوب

تحلیل وترکیب
تجزیه و انسجام

تئوری های تحلیلی

تئوریهای ترکیبی

تئوریهای مجزا

دانش صوری
استعاره ریشهای :مشابهت

دانش زمینه ای
استعاره ریشهای :حادثه
تاریخی

تئوریهای منسجم

دانش مکانیکی
استعاره ریشهای :ماشین

دانش ارگانیکی
استعاره ریشهای :کل منسجم

نظریه آشوب ،آنتی تز پارادایم اثبات گرایی است .به خاطر دارید که اثبهات گرایهی مهدعی بهود
جهان تحت حاکمیت روابط علی و قوانین طبیعی است ،در نتیجه ،جهان قابلیت پیش بینی پذیری دارد.
برای مثال اگر اثبات شده است که وقتی الف به ب اضافه می شود خرج می دهد آنگاه فرض می شود
که در هر نموداری وقتی الف به ب افزوده می شود آنگاه ج رخ دهد و این امر به واقعیتهی تغییرناپهذیر
تبدیل می شود .از طرز دیگر پژوهشگران نظریه آشوب می دانند که هر تغییر جزئی در یهک سیسهتم
حائز اهمیت است زیرا تصور می شود که این تغییرات جزئی اثرات معنی داری در پهی دارنهد چهون در
گذر زمان تجمیع و بزرگ می شوند .تفاوت بین دو پارادایم در این حقیقت نهفته است کهه در پهارادایم
اثبات گرا روابط خطی ثابت ،مشاهده و تبیین می شود در حالی که پارادایم نظریه آشوب مهدعی اسهت
که سیستم ها بی ثبات و غیرخطیاند یعنی به صورت پویا مشاهده می شهوند .تعریفهی کهه همهواره از
نظریه آشوب می شود به شرح زیر است :مطالعه کمی رفتار بی ثبهات غیهر دوره ای در سیسهتم ههای
پویای غیرخطی تعیین پذیر (کیم چون .)1331
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جدول شماره  :9تحلیل روششناسی تئوری آشوب

دیدگاه اثبات گرا

دیدگاه غیر اثبات گرا

آزمونپذیری (تجربه)

سازگاری منطقی (درونی)

مشاهده و فرضیه

فرضیه و مشاهده

علتیابی

فهم معنای اعمال (دلیلیابی)

جداسازی ارزش از واقعیت

عدم جدایی ارزش از واقعیت

دادههای حسی

دادههایی غیرحسی

تمایل به تئوریهای خرد

تمایل به تئوریهای کالن

قانونمندی عام

قانونمندی خاص

استفاده از روشهای کمی

استفاده از روشهای کیفی

رویکردی است که ارزشها را واکنشهایی زیستی اجتماعی به پدیده ههای عینهی مهیدانهد کهه
مستلزم مشارکت انسان نیست و انسان به طور ناچیزی در آن اثر می گذارد.
جدول شماره  :4تحلیل ارزششناسی تئوری آشوب

عقالنیت ابزاری

عقالنیت جوهری

سودمندی

مبتنی بر عقل و فطرت آدمی است.

محاسبه پذیری

مبتنی بر پیوند ارزشها با واقعیتهاست

کارایی

مبتنی بر کثرت روش است.

قابلیت پیش بینی

به جنبه های اخالقی انسان توجه دارد.

کنترل شرایط و کاهش عدم اطمینان

تابع مقتضیات زمانی و مکانی نیست

قابلیت پیش بینی

به جای تطبیق دادن انسان با شرایط به دنبال معنای
واقعی زندگی است

پیامدهای غیر عقالنی برای افراد ،سازمان و
جامعه

به دنبال فهم واقعیتهای انسانی و اجتماعی است.
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دیدگاه تئوریپرداز در مورد جامعه ،سازمان و انسان:
تحلیل تئوریپرداز از جامعه ،در این پارادایم پژوهشگر جهانی بهرای تبیهین کهه آن را پویها و دائمها در
حالت تغییر تصور میکند از سیستم های باز الگوریتم های توصیفی استفاده می کند .در علوم اجتماعی
پویاییهای غیرخطی سؤال هایی در مورد چگونگی نظم بخشی بهه آنچهه مشهاهده مهی کنهیم مطهرح
میکند و نظریه آشوب مجموعه جدیدی از استعارهها را برای اندیشیدن در مهورد آنچهه مشهاهده مهی
کنیم ارائه می دهد .نظریه آشوب نیاز به نظم و پیش بینی را به چالش میکشد و شهیوهههای جدیهدی
برای ارضای آن نیازها ارائه میدهد .اگر چه رویکرد پژوهش آشوب صبغه کمی (ریاضی) دارد ولهی بهه
نظر میرسد معنابخشی به نتایج در علوم اجتماعی تا حد زیادی استعاره گونه است (پترو .)1331
تحلیل تئوریپرداز از سازمان:
علم آشوب آغازی بود برای تبیین این نکته که عملکرد آتی یک سیستم غالبا الگویی پیچیده است و از
الگویی ساده تبعیت نمی کند .شیوه های سنتی نظیر سریهای زمهانی در تشهریح الگوههای چرخههای
پیچیده ،ناتوان بود؛ یک صفحهی فاز چارچوب مورد نیاز برای ترسیم عملکرد سیسهتم غیرخطهی ارائهه
میدهد )دوناهه  .)1333صفحهی فاز  ،اشاره به قلمروی دارد که در آن یک سیستم فعالیت می کنهد و
چارچوبی را برای عملکرد سیستم فراهم می کند؛ در واقع ،محدوده ی جاذبه ی یک سیستم اسهت .در
این دید گاه پدیده طبیعی اجتماعی است که نظر به ضرورت حف حیات و بقاء انسانها شهکل گرفتهه و
کارکرد آن رفع نیازهای انسان هاست که مهمترین آن حف بقا و سپس دستیابی به اهداز مهورد نظهر
است .
جدول شماره  :1چکیدهی تحلیل تئوریپرداز از سازمان

ماهیت سازمان
ماهیت جامعه
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تحلیل تئوریپرداز از انسان
خواه مالک یک شرکت باشید خواه مدیر یا کارمند آن ،از تغییرات مرتبط با تئوری آشوب متهأثر خواههد
شد .یک حشرهشناس ،ممکن است از تئوری آشوب برای مطالعهی تعادل میان حشرات مختلف در یک
مزرعه کشاورزی استفاده کند .به موازاتی که جمعیت یک گونه از حشهرات نهابود مهی شهود ،جمعیهت
دیگری از حشرات رشد و نمو میکنند؛ این الگوی رشد – افول خود به خهود تکهرار مهیشهود .حشهره
شناس ،میداند که نابودی یک گونه  ،شکلگیری گونهی دیگر را در پی خواههد داشهت .او همچنهین
میداند چه موقع همه ی گونهها را می توان با حداقل استفاده از حشرهکش و با زمهان بنهدی صهحیح
نابود کرد .به نظر نمی رسد همه موارد فوق برای شما حائز اهمیت باشد مگر آن که شما یک کشهاورز
باشید یا بخواهید کشاورز را در عرضه محصوالتش با کمک حشهره کهش یهاری دهیهد .سهاختارها یها
چارچوب های بزرگی نظیر ساختمانها  ،پل ها و هواپیماها بیشتر از نیروهای غیر خطی متأثر مهی شهوند
زیرا این نیروها می توانند موجب ارزش های تخریبی شوند .از تئوری آشهوب بهرای تعیهین و مهدیریت
این نیروها نیز استفاده می شود (رابینسون .)1339
لذا در تئوری آشوب ارائه شده دیدگاه تئوری پهردازان نسهبت بهه انسهان بها دو شهاخص مهورد
شناسایی قرار گرفته است :تصور از انسان :منظهور از تصهور انسهان ،تصهور از او بهه عنهوان موجهودی
اجتماعی ،خودشکوفا یا پیچیده است که نمی توان تنها از یک منظر به او نگریست و رفتار او را بر پایه
آن تجزیه و تحلیل کرد .جبر و اختیار :در تئوری آشوب اختیار به نافرمانی ،قالب شکنی و عدم تبعیهت
اشاره دارد.
سطح تجزیهوتحلیل تئوری
آیا تئوری آشوب ،مدعی است که هر آن چه اتفاق می افتد از قبل تعیین شده است؟ خیر ،زیرا در انجام
هر عملی تا حدودی آزادی و اختیار وجود دارد .ما می توانیم وقایع را کنترل کنیم و فراینهدهای کهار را
در عمل تغییر دهیم .تئوری آشوب ،میتواند این تغییرات را ردیابی کنهد و قهادر اسهت مها را در اتخهاذ
تصمیمات اثربخش تر رهنمون سازد .هر چیزی از قبل تعیین میشود مگر این که توسط برخی دیگر از
نیروها تغییر داده شده باشد .تئوری آشوب به جای این پیشنهاد که ما کنترل کمی بر رویهدادها داریهم،
نقاط حساسی از کنترل را نشان میدهد که در آنجا تغییر بسیار جزیی ،میتواند نتایج چشهمگیری را در
بر داشته باشد.
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تئوری آشوب در

ما را از رویدادها و فرایندها افزایش داده و بدین طریق ،سهطح ناآگهاهی را

کاهش میدهد (رادزیک  .)1331بر این اساس میتوان بیان نمود که سطح تحلیل آن در هر سه سطح
کالن ،سازمانی و سطح خرد و رفتاری قابل کاربرد و تحلیل خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری

بر اساس تحلیل صورت پذیرفته میتوان چارچوب و شاکلهی اصلی تئوری آشوب را به شرح زیهر ارائهه
نمود:
جدول شماره  :1مدل نهایی تحلیل تئوری آشوب
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آشوبناك بودن شرایط کار میپردازد
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امید آنست که چارچوب مورد ارائه در مقاله مبنای نقد و تحلیل محققین حوزهی علوم سازمان و
-مدیریت قرار گرفته و نهایتا با نقد دقیق و صحیح به چارچوبی استاندارد و جامع در نقد فلسفی تئهوری
.های سازمان و مدیریت تبدیل گردد
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