
 

 نظمی در مدیریت و رهبري سازمانی تاثیر تئوري نظم در بی   

 

 

 شیرزادخان نازنین

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت

Nazanin.shirzadkhan@ gmail.com 

 

چکیده

 حوزه همچنانکه شود، می تر پیچیده آدمی. دارد فراگیر پیچیدگی به فراگیر سادگی از حرکت از نشان بشر، زندگی تکاملی جریان

 به کند؛ می حرکت هم با چیز همه تکاملی، سیر این در. شوند می تر پیچیده اجتماعی هاي سیستم و فناوري، علوم، و دانش اندیشه،

 و نظمی بی درك به وقتی و برند می سر به ماشینی مرحله در نیز اجتماعی ايه سیستم رسد، می نیوتنی درك به بشر وقتی دلیل همین

 .اند رسیده ناپذیري بینی پیش و پیچیدگی مرحله به ها سیستم این رسد، می آشوب

 دنیاي و پیچیده اهداف پیچیده، مسائل پیچیده، سازمانهاي اداره. است افزون روز پیچیدگیهاي و سریع تغییرات عصر ما، دوران

 مرزهاي که اجتماعی هاي سیستم. یابند می پرورش پیچیده سازمانهاي در نیز پیچیده انسانهاي. دارد نیاز پیچیده انسانهاي به پیچیده،

. یابند دست پیچیدگی درك بلوغ به که دهند می فرصت خود به کنند، می باز بزرگ تحوالت و سریع تغییرات این روي به را خود

 نخواهند را پیچیده جهان اداره براي یادگیري فرصت نیز آنها اعضاي نتیجه در و مانند می باقی ساده همچنان بسته، هاي سیستم

 و نظمی بی شرایط و پیچیده سازمانهاي اداره قدرت که دارد مدیرانی به نیاز امروز، دنیاي از بخشی عنوان به نیز ما کشور. داشت

 تعامالت افزایش و بیرونی تغییرات و تحوالت روي به خود مرزهاي کردن باز به اقدام باید سازمانها این بنابر باشند؛ داشته را آشوب

 به قادر پیچیده، انسانهاي بدون و باالخره اینکه. آورند دست به را شدن پیچیده فرصت ، پیچیدگی در آنها اعضاي تا کنند بیرونی

 .پیچیده نسانهايا پرورش به قادر پیچیده، بستر وجود بدون و نیستیم پیچیدگی اداره

ها  هاي متفاوت بپردازد و کاربردهاي این تئوري را در اکثر زمینه در این مقاله سعی شده است که به بررسی نظریه آشوب از دیدگاه

 .گیري و مدیریت به طور کامل توضیح داده شده است  نظمی در تصمیم عالوه بر این، رابطه بین نظریه نظم در بی. به شرح بگذارد

.   است که این مقاله گامی هرچند کوچک در زمینه شناخت بهتر مقوله فوق بگذاردامید 
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