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چکیده

با گسترش روزافزون پیچیدگی محیط ،دهههای اخیر شاهد تالش فزاینده محققان حوزه سازمان در خصوص درک و مدیریت
روابط سازمان با محیط خود بوده است .در دو دهه اخیر توجه اندیشمندان سازمانی برای مواجهه با پدیدههای پیچیده به سمت
نظریه همتکاملی برخاس��ته از علوم زیس��تی جلب شده است .این نظریه به خصوص در ش��ناخت عمیق پویاییهای سازمان و
محیطی که رفته رفته پیچیدهتر و رقابتیتر ش��ده اس��ت ،مورد استقبال قرار گرفته اس��ت .با این حال ،جستجوهای پایگاههای
علمی نش��اندهنده پراکندگی روششناس��یهای به کار رفته در مطالعات همتکاملی و بنابراین سردرگمی محققان این حوزه در
کارب��رد نظریه همتکاملی در عمل بوده اس��ت .از این روی ،هدف مقاله حاضر تحلیل رویکردها ،الزامات و روششناس��یهای
مختلف به کار رفته در مطالعات همتکاملی بوده تا بدین طریق راهگش��ای انجام تحقیقات با کاربرد این نظریه نس��بتا جدید در
مطالعات سازمان باشد .بدین منظور پایگاههای علمی مختلف مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت تعداد  28مقاله منتشر شده
در نشریات نمایه شده در پایگاه  ISIانتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد همتکاملی با دو رویکرد تئوری
تکامل و تئوری پیچیدگی انجام ش��ده و تحلیل چند س��طحی پدیده مورد نظر ،اکتش��اف بازخوردها ،وابستگی به مسیر ،مطالعه
انطباق سازمان در یک دوره زمانی در بستر تاریخی و تغییرات سیستمهای مختلف نهادی از الزامات مورد توجه قرار گرفته در
این پژوهشها هستند .تحلیل و نقد روششناسی و پیشنهادهایی مرتبط با مطالعات سازمان نیز ارائه شده است.
واژگان کلیدی :همتکاملی ،تکامل ،فرا مطالعه ،فرا روش ،مطالعات سازمانی
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 .1مقدمه
واژه همتکاملی مربوط به ادبیات زیستشناس��ی است که منظور از آن تغییر درترکیب ژنتیکی یک گونه (یا
گروه) ،در جواب به یک تغییر ژنتیکی در گونه دیگری (نامرتبط) به هنگام تعامل آنها در محیط است (پپارد
و برو .)2003 ،مککلوی ( )1997همتکاملی گونهها با محیطش��ان را در بررسی ارتباط سازمانها با محیط
مورد کاربرد قرار داد تا بدینوسیله عمق بیشتری به درک تطابق سازمانها با محیطشان بیفزاید .تصور وی
این بود که تکامل یک سازمان مستقل از تکامل همزمان آن با محیطش ،قابل درک نخواهد بود .یک نکته
قابل توجه در همتکاملی در سیس��تمهای پیچیده ،ش��کلگیری الگوی تعامل از طریق بازخورد مثبت است
که حلقههای علّی تقویت کننده دوجانبه خلق مینماید .از آنجایی که سیستم به طور دائمی در حال تکامل
اس��ت (مگر اینکه حلقه شکسته شود) ،این الگو به طور مستمر به عنوان قسمتی از فرآیند خود سازماندهی،
بازسازی میشود (پپارد و برو .)2003 ،در دهههای اخیر ،مفهوم همتکاملی در خارج از حوزه زیستشناسی،
مورد کاربرد قرار گرفته است ،از جمله :مطالعات توسعه ،باستانشناسی ،زبانشناسی ،اقتصاد ،انسانشناسی
و ( ...گارنسی و مکگلید  .)2006اقبال عمومی به مطالعات همتکاملی در حال افزایش بوده (پورتر)2006 ،
و حتی بسیاری این مفهوم را زمینهساز یک تغییر اساسی در درک بهتر سازمانها و پیشرفتهای چشمگیر
در مطالعات سازمان و مدیریت میدانند (لوین و ولبردا .)2003 ،لذا در این پروژهش رویکردهای بررسی هم
تکاملی در مطالعات سازمان با در نظر گرفتن پژوهشهای معتبر جهانی بررسی شده است.
 .2ضرورت انجام تحقیق
با ورود مفهوم همتکاملی در حوزه مطالعات سازمانی در سال ( 1997مککلوی  )1997و گسترش روزافزون
کارب��رد این اس��تعاره زیس��تی ،رویکردها و روشهای مختلف��ی در انجام این پژوهشها م��ورد کاربرد قرار
گرفتهاند .الزاماتی از قبیل تحلیل چند س��طحی پدیده مورد نظر (س��طح کالن ،1میانه 2و خرد ،) 3مطالعه
تکام��ل پدیده مورد نظر در طول یک بازه زمانی ،اکتش��اف روابط غیر خط��ی و بازخوردها ،روابط علّی چند
جهته ،وابس��تگی به مس��یر ،اکتشاف تغییرات دو جانبه سازمان و نهادهای مختلف موجود در محیط سازمان
و مواردی از این قبیل در مطالعات همتکاملی به چش��م میخورد .اما تعدد الزامات ذکر ش�ده در منابع
مختلف و مش�اهده این امر ک�ه مطالعات مختلف صرفاً برخی از این الزام�ات را مورد توجه قرار
دادهان�د ،محققان این حوزه را در کس�ب یک درک یکپارچه از ای�ن نظریه و نحوه کاربرد آن در
عمل با سردرگمی روبرو ساخته است .از این روی ،محققان مقاله حاضر بر آن شدند تا با بررسی
و دستهبندی مطالعات همتکاملی بر اساس رویکردهای به کار رفته و تحلیل الزامات و روشهای
به کار رفته در آنها ،راهگشای محققان در انجام این دسته از مطالعات باشند.

1. Macro
2. Mezzo
3. Micro
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 .3خاستگاه همتکاملی
همانطور که گفته شد ،واژه همتکاملی نخستین بار در دهه  60در پژوهشهای ارلیچ و راون ( )1964برای
توصی��ف روابط دوجانبه تکاملی در زیستشناس��ی مطرح گردید .رفته رفت��ه اقبال عمومی نیز به این زمینه
از پژوهش گس��ترش یافت ب��ه طوریکه در دهه  80میالدی ،همتکاملی به عن��وان یک چهارچوب اصلی
پژوهشها در علوم زیستی شناخته شد (فتویاما و اسلتکین .)1983 ،این مفهوم به سرعت انتشار یافت و در
سیستمهای سازمانی و انسانی نیز مورد کاربرد قرار گرفت (پورتر.)2006 ،
البته از دیدگاه برخی از محققین (لوین و ولبردا ،)2003 ،منطق همتکاملی در علم سازمان ،منطق کام ً
ال
جدیدی نیس��ت .به طور مثال وبر ( )1946سازمانهای بوروکراتیک را نتیجه یک رابطه همتکاملی با عصر
صنعتی میداند و یا چندلر ( )1962نوع خاصی از س��ازماندهی را با توس��عه ارتباطات و حمل و نقل س��ریعتر
در جوامع صنعتی ،مرتبط میداند (لوین و ولبردا .)2003 ،س��والی که در اینجا مطرح میش��ود این است که
چرا با اینکه منطق همتکاملی ،منطق جدیدی به ش��مار نمیرود ،پس چرا اخیراً اقبال عمومی به این زمینه
بیشتر شده (پورتر )2006 ،و حتی بسیاری این مفهوم را زمینهساز یک تغییر اساسی در درک بهتر سازمانها
و پیشرفتهای چشمگیر در مطالعات سازمان و مدیریت میدانند؟ (لوین و ولبردا .)2003 ،پورتر ( )2006از
دو منظر به این س��وال پاسخ داده است ،از دیدگاه مطالعات سازمانی و دیدگاه اکولوژی جمعیت .4از دیدگاه
مطالعات سازمانی ،وی اینگونه بیان میکند که اقبال عمومی به پژوهشهای همتکاملی سازمانی در ارتباط
با افزایش س��ریع پویاییهای بازار و محیط شکل گرفته است .استداللهای اثباتگرایانه ،5مدلهای خطی
و متغیرهای وابسته و مستقل برای محیطهای پویا و پیچیده ،ناکافی هستند زیرا تاثیرات علّی و معلولی به
س��ادگی قابل تفکیک از یکدیگر نیس��تند؛ تغییر در هرکدام از متغیرها ممکن است به صورت درونی 6در اثر
تغییر سایر متغیرها ایجاد شده باشد .همتکاملی به طور پیشفرض به دنبال تغییرات و بازخوردها در سطوح
مختلف تحلیل اس��ت که تحت تاثیر روزافزون تغییرات متغیرهای اصلی هستند و بنابراین رویکرد پژوهشی
مناسبتری برای محیطهای پویا به شمار میرود .از دیدگاه اکولوژی نیز پورتر ( )2006بر اساس پویاییهای
جمعیت 7به س��وال پاس��خ میدهد .نرخ تغییر دریک جمعیت وابس��ته به اندازه نسبی آن در ارتباط با محیط
خود اس��ت .هنگامی که یک جمعیت ،ظرفیت محیط 8را مورد توجه قرار میدهد ،نرخ رش��د آن تحت تاثیر
قرار میگیرد (به زبان ریاضی ،در جهت منفی) .محیط خارجی فش��ارهایی را در شکل انواع مختلف بازخورد
ب��ه جمعیت اعمال میکند که به نوبه خود ،رش��د آن را تحت تاثیر ق��رار میدهد .به بیان دیگر هنگامی که
عاملهای محدود کننده در رش��د جمعیت وجود نداشته باش��د ،مقدار و ارتباط بازخوردهای خارجی ،اهمیت
کمتری برای افراد دارد در مقایس��ه با هنگامی که س��طح باالیی از رقابت ب��رای منابع محیطی وجود دارد.
همتکاملی که یک رویکرد مبتنی بر بازخورد در مطالعات س��ازمان است ،احتماال رویکرد مرتبطتری است و
4. Community ecology
5. positivist
6. endogenously
7. Population dynamics
8. Carrying capacity
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به طور قطع نش��اندهنده این اس��ت که ظرفیت انواع محیطهای خارجی مورد توجه قرار گرفته است (پورتر،
.)2006
 .4تعریف همتکاملی در حوزه مدیریت و سازمان
اگرچه از دیدگاه زیس��ت شناس��ی ،همتکاملی مترادف با تکامل دو جانبه اس��ت ،در هر حوزه به درخور
ش��رایط و رویکردهای به کار رفته ،تعریفی از آن ارائه ش��ده است .در حوزه مدیریت و سازمان نیز اگرچه به
طور کلی همتکاملی به عنوان پیامد پویا و مشترک میان تصمیمات استراتژیک و تاثیرات محیطی و نهادی
تعریف شده است (لوین و ولبردا2005 ،؛ مورمان2003 ،؛ ولبردا و لوین2003 ،؛ چایلد و همکاران ،)2013 ،اما
مطالعات مختلف در طول سالها و به خصوص در چند سال اخیر (مورمان ،)2013 ،سطوح تمرکز مختلفی
را برگزیدهاند (آباتکوال .)2013 ،در جدول  3و  4و نهایتا در جدول  5این سطوح و روششناسیها جمعبندی
گردیده که موید همین امر است.
س�ازوکارهای همتکاملی .از دیدگاه زیستشناس��ی ،همتکاملی مترادف با "تکامل دوجانبه" است،
یعنی واکنش انطباقی ژنتیکی یک گونه به تغییر ژنتیکی در گونه دیگر .معیارهای اصلی همتکاملی عبارتند
از :اختصاص��ی بودن :9یعنی تکامل یک موجودیت معلول موجودیت دیگر اس��ت .دوجانبه بودن :10یعنی هر
دو موجودیت همراه با هم تکامل پیدا میکنند .همزمانی :11یعنی دو موجودیت به طور همزمان تکامل پیدا
میکنند (فتویاما و اس��لتکین .)1983 ،س��ه معیار اصلی مذکور ،همتکاملی را از س��ایر مکانیزمهای تعاملی
خاص و زیس��تی ،متمای��ز میکند .به طور مثال ،تعامل 12بیان کننده یک تغیی��ر در یکی از گونهها و نه هر
دو گون��ه در حال تعامل اس��ت .انطباق دو جانبه 13یک تغییر رفتاری اس��ت که تثبی��ت 14ژنها در آن اتفاق
نمیافتد .همزیس��تی 15یک ارتباط نزدیک زیس��تی دو گونه اس��ت که ممکن است سودمند باشد (یا نباشد).
انگل -ش��کار 16ش��امل یک گونه است که از آن ،گونه دوم تغذیه میکند .البته ذکر این نکته ضروری است
ک��ه هر کدام از فرایندهای مذکور ممکن اس��ت به ش��کل همتکاملی اتفاق بیفتند .ب��ه طور مثال تعامالت
ش��کارچی -ش��کار ،اما همتکاملی به طور خاص به فرایند طولی تثبیت و خودهمتاس��ازی 17ژنتیکی گفته
میش��ود و نه به خود تعامل ش��کارچی -شکار .همتکاملی ،به منظور مستندس��ازی خودهمتاسازی دوجانبه
ژنتیکی ،نیازمند تحلیل طولی 18اس��ت .همتکاملی تنها مکانیزمی اس��ت که شامل تغییرات ژنتیکی ثابت در
هر دو گونه اس��ت .عالوه بر ش��رایطی که اشاره شد ،س��ه جنبه ضمنی دیگر از همتکاملی زیستی به منظور
مورد توجه قرار گرفتن در پژوهشهای س��ازمانی ،مهم هس��تند .اول اینکه همتکاملی یک پدیده فرامرزی
9. specificity
10. reciprocity
11. simultaneity
12. interaction
13. coadaptation
14. fixation
15.symbiosis
16. Parasitism-predation
17. replication
18. lomgitudinal
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اس��ت .بدین معنا که دربرگیرنده تغییرات خاص در دو گونه اس��ت .بنابراین میتوان گفت که همتکاملی در
س��ازمانها دربرگیرنده تعامالت فرامرزی و چندس��طحی اس��ت .دوم اینکه همتکاملی به طور طبیعی اتفاق
میافتد .بنابراین همتکاملی در سازمانها انطباقی و واکنشی است و نه قسمتی از یک استراتژی برنامهريزي
شده .نهایت ًا اینکه همانطور که قب ً
ال نیز اشاره شد ،همتکاملی شامل تثبیت ژنتیکی و خودهمتاسازی در هر
دو گونه است .بنابراین در حوزه سازمانی باید مکانیزمی وجود داشته باشد که از تغییر دایمی حمایت کند .در
یک جمعبندی ،ش��ش ویژگی گفته ش��ده ،حوزه همتکاملی سازمانی را مشخص کرده و آن را از سایر انواع
تغییر متمایز میکند (پورتر.)2006 ،
 .5روششناسی
یکي از روشهایي که به منظور بررس��ي ،ترکيب و آسيبشناس��ي پژوهشهای گذش��ته معرفي ش��ده ،فرا
مطالعه 19است .فرا مطالعه یک تجزیه و تحليل عميق از کارهای تحقيقاتي انجام شده در یک حوزه خاص
است .در سالهای گذشته بيشتر از فرا تحليل نام برده شده است ولي باید گفت که فرا مطالعه با واژههایي
همچون فرا تحليل ،20فرا ترکیب ،21فرا نظریه 22و فرا روش 23متفاوت اس��ت .فرامطالعه کليه این مفاهيم را
کمي است که بر روی نتایج آماری پژوهشهای گذشته به ویژه
در بر میگیرد .فرا تحليل نوعي فرا مطالعه ّ
فرضیههای پژوهش انجام میگیرد .این فرا مطالعه اگر به صورت کيفي و بر روی مفاهيم مورد استفاده در
مطالعات گذشته انجام گيرد به نام فرا ترکيب شناخته میشود .اگر این فرا مطالعه فقط در حوزه روششناسي
کارهای گذش��ته باش��د به نام فرا روش معروف اس��ت و در صورتي که این فرا مطالعه فقط در حوزه مدلها
و چارچوبهای پژوهشهای گذش��ته باش��د ،فرانظریه ناميده میشود (سهرابی و همکاران  ،1390به نقل از
پترسون و همکاران .)2001
به منظور تحقق هدف پژوهش حاضر یعنی شناس��ایی رویکردها ،الزامات و روشهای اس��تفاده شده در
مطالع��ات هم تکاملی ،فراروش مورد کاربرد قرار گرفته اس��ت .ابت��دا پژوهشهای همتکاملی در بازه زمانی
 1999ت��ا  2018در پایگاههای اطالعاتی Science Direct , John Wiley, Emerald, Sage,
 JSTOR, Taylor & Francis ,Springerجس��تجو ش��د .مطالع��ات هم تکامل��ی در حوزههای
مختلف مطالعاتی مورد کاربرد قرار گرفته اس��ت ،در این جس��تجو سعی گردید تا تمامی پژوهشهای انجام
شده در حوزه سازمان و مدیریت استخراج شوند .پس از جستجوی اولیه مقالهها در پایگاههای اطالعاتی ذکر
ش��ده ،تنها مقاالتی مورد بررس��ی قرار گرفتند که در نشریات نمایه شده در پایگاه  ISI24منتشر شده بودند.
در نهایت  28مقاله با در نظر داشتن معیارهای فوق انتخاب شدند.
19. Meta-study
20. Meta-analysis
21. Meta-synthesis
22. Meta-theory
23. Meta-method
24. International Scientific Indexing
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 .6یافتهها
 .6.1تبیین جایگاه همتکاملی در تئوریها
پس از جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط ،مطالعات همتکاملی در دو دسته کلی ،ردیابی و دستهبندی شدند:
ی تکامل سازمانی .در ادامه نحوه بررسی
همتکاملی از دیدگاه تئوری پیچیدگی و همتکاملی از دیدگاه تئور 
همتکاملی در این دو رویکرد تشریح شده است.
26
 6.1.1تئ�وری پیچیدگی 25و همتکاملی .در طی دهههای گذش��ته ،تئوری آش��وب  ،پیچیدگی ،و
عقیده به یک دانش جدید غیر خطی 27در پژوهشهای نوین علم فیزیک و زیستشناسی ،به طور چشمگیر
و روزاف��زون م��ورد توجه ق��رار گرفته و به حوزه علوم اجتماعی نیز انتش��ار یافته اس��ت .ای��ن زمینه جدید
میان رش��تهای ،28که به طور س��ردرگمکنندهای ،تئوری پیچیدگی ،29سیستمهای انطباقی پیچیده 30و یا علم
تکاملی 34طبیعی و اجتماعی
غیرخطی 31نامیده میش��ود ،به دنبال مطالعه خصیصههای 32عا ِم 33سیستمهای
ِ
اس��ت .البته این اقبال عمومی به پیچیدگی ،همراه با یک تعریف روش��ن و دقیق از این واژه نبوده اس��ت .با
این حال به طور کلی میتوان گفت که سیس��تمهای پیچیده سیس��تمهایی هستند که رفتار برافزوده 35آنها،
علت و هم ِ
هم به ِ
باعث ایجا ِد الگوهای س��اختاری و پویای چند مقیاس��ی 36اس��ت که قابل استنباط از یک
تعریف که دربرگیرنده مفاهیم کم عمق باش��د ،نیس��ت .یک ویژگی مهم سیستمهای پیچیده ،طریقی است
که آنها رفتار خودس��ازماندهی 37را بروز میدهند ،که محرک آن تعامالت همتکاملی 38اس��ت .این ظرفیت
نوآرایی 40س��اختار درونی خود مینماید .این سیستمها نه تنها از محیط تاثیر
انطباق ،39سیس��تمها را قادر به
ِ
میپذیرند بلکه بر آن تاثیرگذار نیز هس��تند .گاهی به طور جمعی آن را ش��کل میدهند .اینگونه ویژگیهای
تکاملی در سیس��تمهایی مانند مغز انس��ان ،تکامل س��لولی و یا سیس��تمهای اجتماعی -اقتصادی ،آشکار
اس��ت .در نهایت میتوان گفت که دیدگاه پیچیدگی ارمغان آور زمینه مناسبی برای درک رفتار سیستمهای
اقتصادی-اجتماعی اس��ت که ما را به بازبینی ماهیت روابط علّی و فرایند تکامل ،فرا میخواند (گارنس��ی و
مکگلید .)2006 ،مفهوم همتکاملی اغلب در تئوری پیچیدگی مورد کاربرد قرار میگیرد .کاربرد آن از یک
درک عمومی از تاثیرات متقابل سیس��تمها تا درک الگوهای انتخاب دوجانبه ،گس��ترده میگردد (تیسمان و
25. Complexity theory
26. chaos
27. New non-linear science
28. interdisciplinary
29. Complexity Theory
30. Complex Adaptive Systems
31. Non-linear Science
32. attributes
33. general
34. evolutionary
35. aggregate
36. multi-scale structural and dynamical patterns
37. self-organizing
38. co-evolutionary interactions
39. adaptive capacity
40. rearrange
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ِ
همکاران .)2009 ،مثالهای نوعی از سیستمهای انطباقی پیچیده عبارتند از :کلونی مورچگان ،سیستمهای
ایمنی ،مغز ،بازارها و ش��رکتها .ویژگی مش��ترک مثالهای مذکور این است که هرکدام از آنها متشکل از
تعداد زیادی از عاملهای در حال تعامل هستند (بنبیا و مک کلوی .)2006 ،تعاریف مختلفی از سیستمهای
انطباقی پیچیده ارائه ش��ده است .آکس��لرود و کوهن ( )2000یک سیستم انطباقی پیچیده را به عنوان یک
سیستم متشکل از از جمعیتی از عاملها تعریف کردهاند که به دنبال انطباق هستند .اگرچه یک تعریف واحد
از سیس��تم انطباقی پیچیده مورد اجماع محققان قرار نگرفته اس��ت ،چند ویژگی کلیدی از آن را میتوان به
صورت جدول  1ارائه نمود (بنبیا و مککلوی.)2006 ،
جدول  .1ویژگیهای اصلی سیستم انطباقی پیچیده (بنبیا و مککلوی)2006 ،
نویسندگان
ویژگیها
تكثر عناصر
ايجاد تنوع

هالند
(1988و )1995
****

آكسلرود و كوهن
()1999

***

a

*****

ماركوسكي
()1998

**

a
a

خود سازماندهی

a

تنوع

a

a

پويايي

a

a

انطباق با محیط خود

a

تعامالت

a

غیر خطی بودن

a

انتخاب

******

دلي
()1997
*

a

a

a

a

a

a

a

a

بنبی��ا و مککلوی ( )2006خالصهای از مفاهیم اصلی در خصوص سیس��تمهای انطباقی پیچیده را به
شرح زیر ارائه نمودهاند:
● ●این سیس��تمها ،متشکل از عاملهای ناهمگن هس��تند که با یکدیگر و محیط خود در ارتباطاند و دارای
توانایی نامحدود در انطباق رفتار خود هس��تند .رفتار یک سیس��تم را نمیتوان جدا از رفتار عاملهای آن
*. Dooley
**. Markovsky
***. Axelrod and Cohen
****. Holland
*****. Variation
******. Selection
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به دست آورد ،زیرا احتمال تخریب تنوع پدیدار شده درون سیستم وجود دارد.
● ●در هر سیس��تم ،هر عامل متفاوت از عامل دیگر اس��ت (تنوع) ،و عملکرد آن وابسته به عاملهای دیگر
و خود سیس��تم اس��ت که هرکدام از آنها میتوانند رفتار دیگری را تحت تاثیر قرار دهند .بنابراین ،زمینه
محیط یک عامل نقش��ی حیاتی خواهد داش��ت .هر عامل وظایفی را انجام میدهد که توسط ارتباطات و
قوانین مربوط به آن عامل ،تعریف شده است که باعث جریان اطالعات ،دانش و  ...میگردد.
● ●سیس��تمهای انطباقی پیچیده قادر به پیشبینی نتایج اقدامهای خود هس��تند .آنها برای اقدامهای خود
اس��کیماهایی 41ایجاد کرده و توسعه میدهند .وجود اسکیماهای مشترک به همراه اسکیماهای انفرادی
(تنوع) احتمال ایجاد تغییرات در قوانین و یا به بیان دیگر ،تکامل و یادگیری را بیشتر میکند .یک اسکیما
را میتوان به عنوان یک س��اختار شناختی که مش��خص کننده اقدامهای عاملها و یا سیستم بر اساس
ادارک آنها از محیط اس��ت ،تعریف کرد .از دیدگاه استیس��ی ( )6991قوانین به شکل نشانههایی 42مانند
تصاویر ذهنی ،اعداد ،رنگها ،اش��کال ،و مانند اینها کدگذاری میگردند .به عنوان مثال در یک ش��رکت
این امر وابسته به ماهیت اسکیماها خواهد بود (اینکه مرتبط با سیاستهای مالی یا موقعیت استراتژیک،
یا طراحی محصول و یا  ...باشند).
● ●این سیستمها ،خودسازمانده 43هستند .به بیان دیگر ،الگوهای رفتاری جدید به عنوان پیامدهای تعامل
عاملها ظاهر میگردند .هیچ برنامه و یا عامل انفرادی ،به طور کامل ،مش��خص کننده رفتار سیس��تم
نیست.
● ●این سیس��تمها هنگامی خودس��ازمانده عمل میکنند که در شرایط پیچیدگی پدیدار شونده و میان مرز
آشوب 44و نظم 45قرار گرفته باشند .سیستمهای انطباقی پیچیده قادر به توسعه سه نوع رفتار هستند :ثابت
یا کنترل شده توسط بازخورد منفی (نظم) ،غیرثابت 46یا به طور مستمر منشعب شدن (آشوب) ،و كشش
انطباقی 47میان ارزشهای حیاتی اولیه و ثانویه ،عدم ِ
ثبات محدود به وس��یله پویاییهای بازخورد مثبت
(ناحیه ظهور .)48بین دو مرز نظم و آشوب ،سیستم ،پیچیده است ،بدین صورت که درجه جزئیات تعریف
یک اسکیما باالست .این ناحیه یک شکل از عدم ِ
ثبات محدو ِد پدیدار شونده است که در فاز انتقال میان
نواحی نظم و بینظمی سیستمهای انطباقی پیچیده ،یافت میشود.
همتکاملی در مطالعات س�ازمان .همتکاملی ،س��ازمانها را در یک زمینه اجتماعی -فرهنگی و
تاریخ��ی قرار میدهد به طوریکه نیروهای تغییر و تعامالت با یکدیگر تالقی میکنند .همچنین امکان ارائه
یک دید پویا به فرایندها و نیروهای موجود در س��ازمانها و محیط آنها را فراهم میس��ازد (کمپل و پپارد،
 .)2007تئوری همتکاملی بر تکامل دوجانبه جمعیتها و در عین حال پیروی از ویژگیهای سیس��تمهای
41. schema
42. symbol
43. self-organized
44. chaos
45. order
46. unstable
47. adaptive tension
48. emergence
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پیچی��ده تاکی��د دارد .در حوزه مطالعات س��ازمانی ،این تئوری چنین فرض مینماید ک��ه عاملها (افراد و یا
گروهی از افراد) ،با یکدیگر و محیط خود دارای ارتباط متقابل هس��تند .این عاملها ظرفیتی نامحدود برای
انطباق رفتار خود ،بر اس��اس تجربه قبلی ،دارند .اگرچه ،رفتار عاملها توسط اقدامهای سایر عاملها و خود
سیس��تم نی��ز تحت تاثیر قرار میگیرد .همچنانک��ه عاملها قادر به پیشبینی نم��ودن نتایج اقدامهای خود
هس��تند ،قادر به تغییر آن اقدامهای خود نیز هس��تند ،بنابراین تکامل مییابند و یاد میگیرند .از آنجایی که
سیستم حاصل ،خودسازمانده است
الگوهای جدید به عنوان نتیجه تعامالت میان عاملها به دست میآیند،
ِ
(بنبی��ا و مککلوی .)2006 ،تئوری همتکاملی س��ازمانها را به مثابه سیس��تمهای انطباقی پیچیده در نظر
میگیرد که دارای ویژگیهایی مانند ویژگیهای زیر هستند (کمپل و پپارد:)2007 ،
● ●پویا :49در طول زمان و با نرخهای متفاوت ،تغییر میکنند.
● ●به شدت به هم وابسته :50عاملها با یکدیگر و با محیط تعامل میکنند ،همه چیز به هم مرتبط است.
● ●بازخورد :51به علت وابستگیهای شدید ،اقدامها دارای بازخورد بر خود هستند .هر تصمیم تبعاتی دارد که
تصمیمات آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
● ●غیرخطی :52معلول 53به ندرت متناس��ب با علت 54اس��ت .یک تغییر کوچک در یک ناحیه ممکن اس��ت
باعث یک تغییر نامتناسب در ناحیهای دیگر شود.
● ●وابستگی به تاریخ :55تاریخ تاثیری بسیار زیاد بر مسیرهای آینده خواهد داشت (وابستگی به مسیر).
● ●خود سازمانده :اغلب ،ساختار درونی ،عملکرد سیستم را تعیین میکند.
● ●انطباقی :قوانین تصمیمگیری و اقدامها ،اغلب در نتیجه یادگیری از تجربه تغییر میکنند .اگرچه به علت
ماهیت پیچیده سیس��تم ،ممکن اس��ت یادگیری برای کل سیستم س��ودمند نباشد یعنی عملکرد قسمت
کوچکی از سیستم به بهای عملکرد کل سیستم بهبود داده شود.
● ●برخالف ش��هود :56علت و معلول اغلب از لحاظ زمانی و مکانی از هم جدا هس��تند .برقراری ارتباط میان
علت و معلول دش��وار اس��ت .در بسیاری از موارد ،تصمیمات بر اساس نشانههای ظاهری اتخاذ میگردد
و نه علتهای اصلی .بنابراین علیرغم تالش بیش��تر و بیش��ت ِر عاملها ،چی��زی به غیر از اتالف زمان،
تالشها و منابع حاصل نخواهد شد.
58
● ●مقاومت در برابر سیاست :57در بسیاری از مواقع ،راهحلهای واضح که نشانههای ظاهری را هدف قرار
دادهاند ،باعث بدتر شدن وضعیت میشوند.
49. dynamic
50. tightly coupled
51. feedback
52. nonlinear
53. effect
54. cause
55. history-dependent
56. counterintuitive
57. policy resistant
58. obvious
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● ●بده و بس��تان کردن :59اختالف زمان میان علت و معلول بدین معنی اس��ت که اعلب در ابتدا نتایج کوتاه
مدت و س��پس بلند مدت وجود خواهد داشت .اغلب ،راه حلها ،به جای علت اصلی ،نشانههای سطحی
را هدف قرار میدهند بنابراین بهبود اولیه اتفاق میافتد اما در ادامه ،کاهش بلندمدت سطح عملکرد رخ
خواهد داد.
رویکرد همتکاملی ،ش��کلدهنده دیدگاه ویژهای به ارتباط میان س��ازمان و محیط آن اس��ت .برخی از
اصلی این ارتباط ،در جدول  2آورده شده است (پپارد و برو.)2003 ،
ویژگیهای
ِ
تکاملی سازمان – محیط (پپارد و برو)2003 ،
جدول  .2ویژگیهای رابطه هم
ِ
ویژگیها
تاثیرات چند سطحی

تعریف

تاثیرات همتکاملی هم در سطوح چندگانه درون سازمان به وقوع میپیوندد (همتکاملی خرد*) و
همچنین بین سازمانها و بازارهای** آنها (همتکاملی کالن***)

روابط علّی چند جهتی

تاثیرات همتکاملی ناشی از روابط علّی چند جهتی درون یک سیستم پیچیده از ارتباطات است که در
آنجا تغییرات متغیرها معلول تغییرات در سایر متغیرها است.

غیر خطی بودن

تاثیرات همتکاملی قابل ردیابی توسط یک منطق ساده علّی – معلولی از ارتباطات خطی میان
متغیرهای مستقل و وابسته نیست

بازخورد مثبت

اقدامها و تعامالت میان سازمانها و محیط آنها به صورت بازگشتی است و باعث شکلگیری
رابطههای علّی-معلولی دورانی و وابستگیهای متقابل میگردد.

وابستگی به مسیر

انطباق ،وابسته به مسیر و تاریخ است .محدودیتهای وابسته به مسیر بودن سازمان را محدود و یا
توانمند مینماید.

تناسب با محيط

هرگاه تناسب يك سازمان تغيير نمايد ،تناسب كل تغيير مينمايد .افزايش در تناسب يك سازمان
باعث كاهش تناسب رقبا ميگردد.

همراس��تایی
تکاملی
بنبی��ا و مککلوی ( )2006چهار ویژگی اول از جدول باال را به منظور توصیف هم
ِ
ِ
اس��تراتژیک ،از دیدگاه نظری ،به کار بردند .به زعم آنها ،عدم همراس��تایی سیس��تمهای اطالعاتی با سایر
تکاملی همراستایی به
قس��متهای سازمان از مس��ائل مهم محیط پیچیده امروزی به ش��مار میرود و هم
ِ
خصوص در مطالعات سیستمهای اطالعاتی ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است و همین امر را علت اصلی
مشکالت همراستایی سیستمهای اطالعاتی میدانند .این پژوهش همراستایی سیستمهای اطالعاتی را در
سه سطح فردی – عملیاتی و استراتژیک در نظر گرفته و شرایط توانمندساز را با هدف سرعت بخشیدن به
انطباقی همتکاملی در میان این سه سطح ،پیشنهاد مینمایند.
پویاییهای
ِ
59. trade-offs
*. micro-co-evolution
**. niche
***. macro-co-evolution
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مککلوی ( )1999همتکاملی و رفتار رقابتی شرکتها را مورد بررسی قرار داده و همتکاملی را به عنوان
تعییرات علّی دوجانبه میان یک ش��رکت و و رقبا یا س��ایر عناصر بازار (انطباق) ،تعریف کرده است .لوین و
همکاران ( ،)1999همتکاملی س��ازمان و محیط را به عنوان یک تئوری جدید از انطباق سازمانی ارائه دادند
که انطباق کاوش و بهرهبرداری در سطح شرکت را به تغییرات سازمانی مرتبط مینماید .این پژوهشگران،
س��ازمانها و محیط آنها را به عنوان یک پیامد از ارتباطات متقابل میان اقدامات مدیریتی ،تاثیرات نهادی
و س��ایر تغییرات نهادی مانند فناورانه ،اجتماعی سیاس��ی و س��ایر پدیدههای محیطی تعریف کردند .بون و
اولیویرا ( )2008مدلی ریاضی و بزرگ مقیاس برای درک تکامل پویای پرتفولیوی دارایی تولید برق در پاسخ
ب��ه مداخلههای مختلف بازار و پیامدهای بلندمدت چنین تغییراتی بر س��اختار و قیمتهای بازار ارائه دادند.
ویدجن و ونگ ( )2009چهارچوبی را برای توس��عه چابک نرمافزار ارائه دادند که دربرگیرنده توانمندس��ازها
و بازدارندههای چابکی و قابلیتهای پدیدارش��ونده تیمهای چابک اس��ت .این مطالعه بر اساس سه ویژگی
سیس��تمهای در حال تکامل انجام شده اس��ت :انطباق با نرخ تغییر همتکاملی ،خودسازماندهی و هماهنگی
کاوش و بهرهبرداری .این سه اصل برای مطالعه فرایند توسعه نرمافزار در دو تیم مجزا به کار رفته است .از
تحلیل این دو مطالعه موردی ،چهارچوبی برای توسعه چابک نرمافزار ارائه شده است .سرعت ،خودمدیریتی
و نهادینهس��ازی کاوش به عنوان توانمندس��ازها و عقب ماندن از تغییرات ب��ازار ،مدیریت متمرکز و کمبود
منابع تخصیص داده شده برای کاوش ،به عنوان بازدارندههای چابکی شناسایی شدند .قابلیتهای شناسایی
ش��ده نیز عبارتند ازک همتکاملی ارزش کس��ب و کار ،کارهای هماهنگ و پایدار ،یادگیری تیمی و آگاهی
جمع��ی .تانریوردی و همکاران ( ،)2010چهارچوبی برای توصیف همتکاملی اکوسیس��تم مبتنی بر پلتفرم
ارائه دادند که دربرگیرنده چهار عامل طراحی و حاکمیت پلتفرم ،پویاییهای محیطی و در نهایت پویاییهای
تکاملی اس��ت .رای و تانگ ( )2013چهارچوبی مفهومی را برای ارزش کس��ب و کار از طریق کسب و کار
اصلی در حال تکامل با یکدیگر اس��ت:
مبتنی بر فناوری اطالعات ارائه دادند که دربرگیرنده چهار قس��مت
ِ
نیت اس��تراتژیک ،نیازمندیهای طراحی برای مدل کس��ب و کار ،پیادهس��ازی مدل کس��ب و کار بر پایه
فناوری اطالعات و پیامد .آنها دو توانمندی فناوری اطالعات (شخصیس��ازی دو جانبه فناوری اطالعات و
استانداردس��ازی فناوری اطالعات ش��بکه) را به عنوان مکانیزمهای اجرایی در ارتباط میان نیت استراتژیک
س��ازمان و پیکرهبندی مدل کس��ب و کار ارائ��ه دادند .پپارد و کمپبل ( ،)2014ب��ا بهرهگیری از بازخوردها،
همراس��تایی میان استراتژی کسب و کار و استراتژی سیستمهای اطالعاتی را توصیف کردند ،به زعم آنها،
همتکاملی و به طور خاص روابط علّی چند جهته ،جایگزینی مناس��ب براس مطالعات س��نتی همراس��تایی
اس��تراتژی کس��ب و کار و استراتژی سیس��تمهای اطالعاتی در سازمان اس��ت .پاچکو و همکاران ()2014
ارتباطات متقابل جنبش اجتماعی ،نهادها و صنعت را نشان دادند ،همانطور که جنبش اجتماعی بر نهادها و
صنایع تاثیرگذارند ،رش��د یک صنعت نیز از طریق مشارکتها بر تنوع جنبشهای اجتماعی موثر است .این
سازمانهای جنبش اجتماعی جدید نیز به نوبه خود دانش ،توانمندیها و اهداف و استراتژیهای مشخصی
را برای تغییرات نهادی توسعه میدهند که برای رشد مستمر صنعت ،ضروری هستند .پژوهشهای تشریح
شده در این قسمت ،در جدول  3آورده شدهاند.
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جدول  .3مطالعات پیچیدگی و همتکاملی در حوزه مدیریت و سازمان
روششناسی

سطح تحلیل

ردیف

نویسندگان /سال

تمرکز همتکاملی

1

مککلوی ()1999

رفتار رقابتی شرکتها

کمی
مدل ریاضی

2

لوین و همکاران ()1999

شکلهای جدید سازمانی

کیفی
مطالعات تطبیقی طولی

3

همتکاملی اعتماد ،کنترل و
کیفی
اینکپن و کورال ( )2004یادگیری در سرمایهگذاریهای
مرور ادبیات و تحلیل مفهومی
مشترک

صنعت

4

بنبیا و مککلوی ()2006

توسعه سیستمهای اطالعاتی

کیفی
مرور ادبیات و تحلیل مفهومی

شرکت

5

بون و اولیویرا ()2008

مداخلههای بازار بر تکامل
استراتژیک بازار نیروی برق

کمی
مدل ریاضی

کشور (انگلستان)

6

ویدجن و ونگ ()2009

توسعه چابک نرمافزار

شرکت ،صنعت
(رایانه صنعتی)

شرکت ،صنعت،
(کشور :آلمان ،ژاپن ،ایاالت
متحده آمریکا)

کیفی
تحلیل مطالعه موردی-
دو تیم توسعه دهنده نرمافزار
تطبیقی و مصاحبه نیمه
ساختار یافته

7

تکامل معماری پلتفرم
کیفی
تانریوردی و همکاران
نرمافزاری ،حاکمیت و
مرور ادبیات و تحلیل مفهومی
()2010
پویاییهای محیطی

8

رای و تانگ ()2013

مدلهای کسب و کار مبتنی
کیفی
بر فناوری اطالعات در جهت
مرور ادبیات و تحلیل مفهومی
خلق ارزش

شرکت

9

پپارد و کمپبل ()2014

کیفی
همراستایی استراتژیک کسب نظریه برخاسته از داده برای
و کار و سیستمهای اطالعاتی اکتشاف حلقههای علّی
معلولی

شرکت

10

تکامل جنبش اجتماعی ،نهادها
پاچکو و همکاران ()2014
و صنعت

کمی
رگرسیون

شرکت ،صنعت
(نرمافزار)

صنعت
(انرژی بادی در آمریکا)

 6.1.2تئوریهای تکامل س�ازمان و همتکاملی .آباتکوال ( )2013دیدگاههای مختلف تئوری
ِ
مختلف تکاملی ،انطباقی و دیالکتیکی دستهبندی کرده است
تکامل نس��بت به همتکاملی را در سه دس��ته
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که در ادامه آورده شدهاند.
رویکردهای تکاملی و رویکردهای انطباقی رویکردهای تکاملی ،به طور خاص س��عی در
63
توسعه تئوریهای رسمی 62از تکامل سازمانی بودهاند .به طور مثال اکولوژیستهای جمعیت (یا سازمانی)
س��عی در کاربرد فرایندهای س��اختاری داروینی (ایجاد تنوع ،انتخاب و حفظ) 64برای درک تکامل در طول
زم��ان داش��تهاند .به بی��ان دیگر هدف اصلی اکولوژی س��ازمانی ،درک تعامالت دوجانب��ه در درون و میان
جمعیتهای سازنده اکوسیستمهای سازمانی و مکانیزمها و فرایندهای زیربنایی رشد ،نظارت 65و زوال آنها
بوده اس��ت .رویکردهای انطباقی نیز استعاره زیستی را مورد کاربرد قرار دادهاند ،البته جامعتر از رویکردهای
تکاملی .این رویکردها بیش��تر به دنبال منطق اصلی در پس پرده تکامل زیس��تی هستند و همین منطق را
متشکل از فرایند انطباق میدانند .داروین واژه انطباق را برای بررسی فرایندی که ارگانیسمها توسط آن به
دنبال کسب بهترین برازش 66با محیط خارجی خود هستند ،به کار برد .این برازش در نهایت اتفاق میافتد
زیرا ارگانیس��مها ،تواناییهای الزم را کس��ب میکنند .ارگانیسمهای انطباق یافته خود را بازتولید 67میکنند
و بنابرای��ن ،تکامل اتفاق میافت��د .این دیدگاه انطباقی به تکامل ،جبرگرا 68تلقی میگردد .البته دیدگاههایی
متفاوت از این دیدگاه جبرگرا نیز ش��کل گرفتهاند .دیدگاههایی که نقش نیت اس��تراتژیک 69و انتخاب را در
انطباق مورد توجه قرار دادهاند .به عنوان مثال ،تئوری رفتار ش��رکت ،70تئوری انتخاب استراتژیک ،71تئوری
وابس��تگی به منابع 72و رویکرد یادگیری سازمانی .73این دیدگاهها که ارادهگرایانه 74خوانده میشوند ،انطباق
را ناش��ی از نیروهای درونی س��ازمان میدانند ،البته با این باور که س��ازمانها متمابل به عقالنیت محدود
هس��تند .این دیدگاهها با تمرکز بر نیت اس��تراتژیک و مطرح کردن اینکه سازمانها را مستقل از محیط نیز
میتوان بررسی کرد ،تا حدودی از تفسیر قطعی گرای تکامل سازمانی از طریق انطباق (داروینیست) ،فاصله
گرفتهاند .دیدگاههای اخیر ،انطباق را پیامد مش��ترک جبرگرایی محیطی و ارادهگرایی اس��تراتژیک میدانند.
این دیدگاهها که معموال دیالیکتیکی خوانده میشوند ،این پیامد را متشکل از ترکیبهای متفاوتی از روابط
قدرت میان جبرگرایی و ارادهگرایی در درون چرخه زندگی س��ازمان میدانند .در قس��مت بعدی این رویکرد
مورد بررسی قرار میگیرد.
60

.61

60. Evolutionary approaches
61. Adaptive approaches
62. formal
63. population (organizational) ecologists
64. Variation, selection, retention
65. regulations
66. fit
67. reproduce
68. deterministic
69. strategic intentionality
70. behavioural theory of the firm
71. strategic choice theory
72. resource dependence theory
73. organizational learning approach
74. voluntaristic
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تفکر دیالکتیکی .75ریش��ههای تفکر دیالکتیکی را میت��وان در عقاید ویک ( )1969یافت .وی با
توس��عه مفهومی به نام معنابخش��ی ،76کمک بسیاری به مطالعه س��ازمان نمود .وی ،واقعیت 77را چیزی
عینی 78نمیدید .به زعم وی ،واقعیت توسط افراد و بر پایه تجارب و فرایندهای شناختی آنها وضع میگردد.
به محض وضع شدن ،واقعیت ،رفتار افراد را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین یک رابطه بازگشتی 79با آنها
خلق میکند .تا آغاز دهه  ،80رویکرد دیالکتیکی نادیده گرفته میشد تا اینکه بورژوییس ( )1984برای اولین
بار با رویکرد دیالکتیکی به توصیف رابطه میان س��ازمانها و محیط پرداخت .وی با کاربرد واژههای تعريف
قلمرو 80و راهبري قلمرو ،81به مفهومسازی جبرگرایی و ارادهگرایی در انطباق سازمانی پرداخت .واژه اول
بیانکننده ارادهگرایی است که در آن ،وضع محیطی 82و تنظیم عملکرد سازمانی مورد توجه قرار میگیرد.
واژه دوم ،بیانکننده جبرگرایی اس��ت که در آن رفتار س��ازمانی در درون محیط هدایت میگردد .بورژوییس
( )1984ادعا میکند که هر تئوری انطباق س��ازمانی در آینده باید احتمال روابط علّی میان عوامل خارجی،
تصمیمات استراتژیک و عوامل داخلی را مد نظر قرار دهد .تفکر دیالکتیکی به دنبال توصیف كشش تعاملی
 83میان نیروهای داخلی و محیطی و انتخاب استراتژیک است (آباتکوال .)2013
شهای مهم ه متکاملی از دیدگاه تکامل در جدول  4خالصه شد هاند.
برخی از پژوه 
جدول .4برخی از مطالعات مهم در حوزه همتکاملی (آباتکوال)2013 ،
ردیف

نویسندگان /سال

1

لوینت��ال و می��ات
()1994

2

جلی��ک و آینام��و
()1999

85

87

تمرکز همتکاملی

طول دوره مشاهده (سال)

روششناسی

پویاییه��ای صنعت��ی و
رقابت

50
()1984 -1834

کمی
تحلیل الجیت

شکلگیری شبکهها

-

 .84ردیف  18 ،17 ،16 ،15 ،14در این مطالعه به جدول افزوده شدهاند.

86

84

سطح تحلیل

کشور( :امریکا)
صنعت( :سرمایهگذاری مشترک)
شرکت- :

کشور( :فرانسه ،ایتالیا ،امریکا)
صنعت( :لوکس)
کیفی
شرکت LVMH, He r :
تحلی��ل مطالع��ه mès, Pierre Cardin,
م��وردی -تطبیق��ی
,Armani, Gucci
88
طولی
Prada, Ralph Lauren,
Calvin Klein, Donna
Karan

75. dialectical thinking
76. sense-making
77. reality
78. objective
79. circular
80. domain definition
81. domain navigation
82. Environmental enactment
83. Interactive tension
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فرا
ِ
3

کوزا و لوین)1999( 89

شکلگیری شبکهها

4

ون دن ب��وش و
همکاران)1999( 90

ظرفیت جذب

5

فالی��ر و هم��کاران
()2001

6

هایگن��ز و همکاران
()2001

7

جونز)2001( 95

8

جنکین��ز و فلوی��د
()2001

9

ولب��ردا 97و هم��کاران نوس��ازي اس��تراتژیک
(کاوش/بهرهبرداری)
()2001

10

کارن��ی و گداجلویچ
()2002

11

فالی��ر و هم��کاران پویاییه��ای صنعت��ی و
رقابت
()2003

91

6
()1996-1990

کیفی
تحلی��ل مطالع��ه
موردی -طولی

17
()1997-1980

کیفی
تحلی��ل مطالع��ه
م��وردی -تطبیق��ی
طولی

کشور- :
صنعت( :حسابداری دولتی)
شرکت Nexia Intern a :
tional
کشور( :هلند)
صنعت( :چندرسانهای)
شرکتHet Financiel :
Dagblaad, SDU

کشور( :فرانسه ،ایتالیا ،هلند،
کیفی
سوئد ،امریکا)
مطالع��ه تاریخ��ی
صنعت( :خدمات مالی)
طولی
شرکتBanca Intesa, :
تحلی��ل مطالع��ه ING, Prudential, So-
م��وردی -تطبیق��ی
,ciété Générale
طولی
MeritaNordBanken,
Storebrand

92

پویاییه��ای صنعت��ی و
93
نوسازي استراتژیک

9
()1999-1990

94

پویاییه��ای صنعت��ی و
رقابت

120
()1977-1877

کشور( :انگلستان)
صنعت( :موسیقی)
کیفی
مطالعه تاریخی طولی شرکتIsland Records, :
تحلی��ل مطالع��ه Virgin Records, BMG
,International
م��وردی -تطبیق��ی
Warner Music, Roadطولی
,runner Records
Independiente

پویاییه��ای صنعت��ی و
رقابت

15
()1920-1895

کیفی
مطالعه تاریخی طولی

فناوری و رقابت

15
()1982-1967

کیفی
مطالعه تاریخی طولی

96

98

کسب و کار خانوادگی

7
()1997-1990

9
()1997-1990

کشور( :امریکا)
صنعت( :فیلم)
شرکت-:

کشور- :
صنعت( :فرمول )1
شرکت-:

کشور( :هلند ،انگلستان)
صنعت( :خدمات مالی)
کیفی
تحلی��ل مطالع��ه شرکتABN AMRO, :
م��وردی -تطبیق��ی Aegon, ING, Rabo-
,bank, Fortis
طولی
Barclays, Lloyds TSB,
Prudential
کیفی
کشور( :شمالشرقی آسیا)
مطالع��ه تاریخ��ی
صنعت- :
طولی
شرکت-:

کیفی
کشور( :انگلستان ،هلند ،فرانسه)
مطالع��ه تاریخ��ی
صنعت( :خدمات مالی)
طولی
شرکت-:

تح
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12

رودریگ��ز و چایل��د
()2003

13

مورمان)2003( 100

پویاییه��ای صنعت��ی و
رقابت

14

کانسولی ()2005

پویاییهای تغیی��ر فناورانه
در بانکداری خرد

99

بعد سیاسی در همتکاملی

27
()2000-1973

58
()1914-1856

150
()1990-1840

کیفی
تحلی��ل مطالع��ه
موردی -طولی

کشور( :برزیل)
صنعت( :ارتباط از راه دور)
شرکتTelemig :

کشور( :انگلستان ،آلمان ،فرانسه،
امریکا)
کیفی
صنعت( :رنگ مصنوعی)
مطالعه تاریخی طولی
مطالع��ه م��وردی -شرکتBajer, Jager,( :
Levinstein, BS&S,
تطبیقی طولی
,SchoellKopf
)American Aniline
کیفی
صنعت :بانکداری خرد
مطالعه تاریخی طولی
کشور :انگلستان

15

ش��ولته و هم��کاران پیوندهای شبکه و ادراک از
امنیت روانشناختی
()2012

 10ماه

کمی
مطالعات طولی

16

مانین��گ و هم��کاران همتکاملی پایداری زنجیره
ارزش جهانی
()2012

 9سال
()2000 – 2009

کیفی
مطالعه موردی
مطالعه تطبیقی طولی

17

کالین ترنر ()2012

محدودس��ازی 101با رویکرد
هم تکاملی

-

18

مورمان ()2013

همتکاملی صنعت و محیط

 60سال
()1875 – 1914

کیفی
مرور ادبیات
تحلی��ل محت��وای
کیفی

گروه ( 69گروه کاری از یک
برنامه خدمات ملی در ایاالت
متحده آمریکا)
صنعت قهوه جهانی

شرکتهای چند ملیتی

کیفی
مطالعه تاریخی طولی کشور( :انگلستان ،آلمان ،فرانسه،
مطالع��ه م��وردی-
سوئیس ،آمریکا)
تطبیقی طولی

85. Levinthal and Myatt
86. Logit analysis
87. Djelic and Ainamo
88. Longitudinal
89. Koza and Lewin
90. Van den Bosch et al.
91. Absorptive capacity
92. Flier et al.
93. strategic renewal
94. Huygens et al.
95. Jones
96. Jenkins and Floyd
97. Volberda et al.
98. Carney and Gedajlovic
99. Rodrigues and Child
100. Murmann
101. DE internationalization
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فرا
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 .6.2تحلیل الزامات و روششناسی پژوهشها
همانط��ور ک��ه قب ً
ال توضیح داده ش��د ،مطالعات همتکامل��ی نیازمند در نظر گرفتن مجموع��های از الزامات
پژوهش��ی در تحلیلها و اکتشافات هستند ،در یک جمعبندی ،ضروریترین نیازمندیهای همتکاملی برای
پژوهشهای س��ازمان و محیط عبارتند از (مککلوی  ،1997لوین و ولبردا  ،1999لوین و همکاران ،1999
پپارد و برو  :)2003تاثیرات چندس��طحی (روابط علّی و معلولی در س��طوح مختلف) ،بازخوردها ،وابستگی به
مس��یر ،مطالعه انطباق س��ازمان در یک دوره زمانی در بس��تر تاریخی و در نظر داشتن تغییرات سیستمهای
مختلف نهادی که شرکتها و صنایع در آن قرار گرفتهاند.
همانطور که در جدول ش��ماره  3و  4همچنین در جدول جمعبندی (جدول  )5در زیر نش��ان داده ش��ده
است ،هر یک از مطالعات ،برخی از این نیازمندیها را پوشش دادهاند.
جدول .5الزامات پژوهشهای همتکاملی و روششناسی
ﺟﺪول .5اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻟﺰاﻣﺎت و

اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﺳﻄﺤﯽ

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺪ

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ

ﻣﺴﯿﺮ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ

ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(





ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪول 3





9

ﭘﺎﭼﮑﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014









ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
ﮐﻤﯽ )ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(


ﭘﭙﺎرد و ﮐﻤﭙﺒﻞ )(2014





ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ(



7

10





ﮐﻤﯽ )ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ(



ﺗﺎﻧﺮيوردي
)(2010
راي و ﺗﺎﻧﮓ )(2013

8

و

ﻫﻤﮑﺎران

دوره زﻣﺎﻧﯽ

4
5
6

ﺑﻨﺒﯿﺎ و ﻣﮏﮐﻠﻮي )(2006
ﺑﻮن و اوﻟﯿﻮﯾﺮا )(2008
وﯾﺪﺟﻦ و وﻧﮓ )(2009

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻄﺒﺎق

3

اﯾﻨﮏﭘﻦ و ﮐﻮرال )(2004

ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ

2

ﻟﻮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(1999



ﺗﻐﯿﯿﺎت

1

ﻣﮏﮐﻠﻮي )(1999





ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي

ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدي

روشﺷﻨﺎﺳﯽ

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ



ﮐﻤﯽ )رﮔﺮﺳﯿﻮن(
ﮐﯿﻔﯽ)ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ﺑﺮاي
اﮐﺘﺸﺎف ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻋﻠّﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ )ﺑﺪون
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي((



١٥

تح
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ﺟﺪول .5اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻟﺰاﻣﺎت و

اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﺳﻄﺤﯽ

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺪ

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪول 3



ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪول 4

89
9
10
10

(2002
ﮔﺪاﺟﻠﻮﯾﭻ )
(2014
ﮐﺎرﻧﯽو وﮐﻤﭙﺒﻞ )
ﭘﭙﺎرد



11

ﻓﻼﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2003



12

رودرﯾﮕﺰ و ﭼﺎﯾﻠﺪ )(2003





13

ﻣﻮرﻣﺎن )(2003





15
16

ﮐﺎﻧﺴﻮﻟﯽ )(2005
ﺷﻮﻟﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎران )(2012





ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺗﺮﻧﺮ )(2012



ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران )(2012



ﻣﻮرﻣﺎن )(2013



19












ﻃﻮﻟﯽ(
)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﯿﻔﯽ
ﻃﻮﻟﯽ(
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽي-
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﯿﻔﯽ )



ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻃﻮﻟ وﯽ(ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت














ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(ﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞي -ﺗﻄﺒﯿﻘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻣﻮرد
ﮐﯿﻔﯽ)ﺗﺤﻠﯿ
ﮐﯿﻔﯽ
)ﻣﺮورﻞادﺑﯿﺎت
ﮐﻤﯽ ﻃﻮﻟ
)ﻣﺪلﯽ(رﯾﺎﺿﯽ(
ﺨﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾ
ﮐﯿﻔﯽﯿ )ﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي-ﻃﻮﻟﺗﻄﺒﯽﯿﻘﯽ و
ﻣﻮرد
ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠ
ﺎﻓﺘﻪ(ﻃﻮﻟﯽ(
ﺗﻄﺒﯾﯿﻘﯽ
ﻣﻮردي-
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ(



ﺗﺤﻠﯿﻞﻃﻮﻟﯽ(
ﺗﺎرﯾﺨﯽ
)ﻣﺮورﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﯿﻔﯽﮐﯿﻔﯽ )
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
ادﺑﯿﺎت و



ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
ﮐﻤﯽ )رﮔﺮﺳﯿﻮن(
ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ﺑﺮاي
ﮐﯿﻔﯽ)ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﻮﻟﯽ(
اﮐﺘﺸﺎف ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻋﻠّﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ )ﺑﺪون
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي((
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ(




















١٥
















ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﻃﻮﻟﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
ﮐﻤﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ(




روش ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞرﯾﺎﺿﯽ(
ﮐﻤﯽ))ﻣﺪل
ﻻﺟﯿﺖ(
ﮐﻤﯽ






(2001
ﺟﻨﮑﯿﻨﺰوو ﻓﻠﻮﯾﺪ )
(2014
ﻫﻤﮑﺎران )
ﭘﺎﭼﮑﻮ
وﻟﺒﺮدا و ﻫﻤﮑﺎران )(2001

18
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ﺗﺎﻧﺮيوردي و ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﺎﯾﮕﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران )(2001
)(2010
(2013)(2001
ﺟﻮﻧﺰو) ﺗﺎﻧﮓ
راي

17

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
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65

ﺑﻮش و
ون
ﻫﻤﮑﺎران(
ﮐﻠﻮي )2006
دنﻣﮏ
ﺑﻨﺒﯿﺎ و
(1999اوﻟﯿﻮﯾﺮا )(2008
)ﺑﻮن و
وﯾﺪﺟﻦ و وﻧﮓ )(2009
ﻓﻼﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2001








ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻄﺒﺎق

(1999
ﺟﻠﯿﮏﭘﻦو وآﯾﻨﺎﻣﻮ )
(2004
ﮐﻮرال )
اﯾﻨﮏ





3
3

ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ

2

(1999
ﻟﻮﯾﻦ وو ﻟﻮﯾﻦ )
ﮐﻮزا
(1999
ﻫﻤﮑﺎران )




ﺗﻐﯿﯿﺎت

روشﺷﻨﺎﺳﯽ
1
ﻣﮏ
(1994(1999
ﮐﻠﻮي )ﻣﯿﺎت )
ﻟﻮﯾﻨﺘﺎل و





ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي

ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن

اﻟﺰاﻣﺎت و

اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدي

روشﺷﻨﺎﺳﯽ

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ



ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت  /ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي
ﮐﯿﻔﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي  /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻃﻮﻟﯽ(
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي -ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ(

ترتیب
ﻣﯿﺰاناین
الزامات ،به
نش��انﺑﻪداده
تکاملی را
هر یک
فراوانی
ش��کل 1
ﮐﺎرﺑﺮد را
است .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
مقاالت اﻟﺰاﻣﺎت،
ﻧﺸﺎندرداده اﺳﺖ.
همدر ﻣﻘﺎﻻت
الزاماتﯽ را
اﻟﺰاﻣﺎتازﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠ
ﯾﮏ از
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ 1
های
م
سیست
تغییرات
.2
)،
%
(33
پژوهش
24
در
سطحی
چند
تاثیرات
.1
اند:
ه
داشت
را
کاربرد
میزان
بیشتریناﻧﺪ .1 :ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ در  24ﭘﮋوﻫﺶ ) .2 ،(%33ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدي در  18ﭘﮋوﻫﺶ ) .3 (%24ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﺷﺘﻪ
(،)%3 23
پژوهش
زمانی.5در 17
سازماندردر12یک
مطالعه
.3 )17
(%24
ﺳﺎزﻣﺎن دردر ﯾ18
اﻧﻄﺒﺎقنهادی
مختلف
ﻣﺴﯿﺮ در
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
دوره)،(%16
ﭘﮋوﻫﺶ
انطباقﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
.4 ،(%23
ﭘﮋوﻫﺶ )
پژوهشﯽ در
ﮏ دوره زﻣﺎﻧ
 .4ﭘﮋوﻫﺶ )4
بازخوردها.(%در  12پژوهش ( .5 ،)%16وابستگی به مسیر در  3پژوهش (.)%4
ﻧﻬﺎدي
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎي
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ات
ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻮدن،
ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﯽ
ﯽ
ِ
ﭘﮋوﻫﺸ
ﺰام
اﻟ
ﺳﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ،
ﻫﻢ
ﺣﻮزه
در
ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻏﻠﺐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
پژوهشی چندسطحی بودن ،تغییرات
بنابراین اغلب مطالعات انجام ش��ده در حوزه همتکاملی ،س��ه الزام
ِ
موردﻣﺴﯿﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ
انطباقﭘﮋوﻫﺶ
مطالعهﯽ را در
نهادیﮏودوره زﻣﺎﻧ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾ
هایاﻧﻄﺒﺎق
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و
ﺗﻮﺟﻪقرار
توجه
پژوهش خود
زمانی ورا در
ﺧﻮددرﻣﻮردیکﺗﻮﺟﻪدوره
سازمان
مختلف
سیستم
اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

روش پژوهشهای مبتنی بر نظریه همتکاملی  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129
فرا
ِ
دادهاند و بازخوردها و وابستگی به مسیر توجه اغلب مطالعات نبودهاند.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدي
%24

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ
%33

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
%16

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
%4

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ
دوره زﻣﺎﻧﯽ
%23

مقاالت
الزامات در
یک از
شکل
ﻣﻘﺎﻻت
اﻟﺰاﻣﺎت در
فراوانیﻫﺮهرﯾﮏ از
 .1ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺷﮑﻞ .1

افزايش
ﺗﻐﯿﯿﺮات به عل��ت
س��ازمان
مطالعات
پیچیدگی
عالق��ه دربه علم
توجه
هاي واخي��ر،
ﻫﺎيس��ا
در ﺳﺎل در
تغييراتﻃـﻮر
ﻣﺤـﯿﻂ ،ﺑـﻪ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در
اﻓﺰاﯾﺶ
در ﻋﻠﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻠﻢو ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
اﺧﯿﺮ،لﺗﻮﺟﻪ
متغيرهاي
مبتني بر
هاي
اس��ت .ومدل
افزايش بوده
روزافزونيﺳﻨﺘدرﯽِحال
ﺑﻮده طور
محيط ،به
غيرمنتظره
ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ ِ
ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل،
س��نتيو ﺣﺎﻟﺖ
رواﺑﻂ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎي
ﺣﺎلدراﻓﺰاﯾﺶ
روزاﻓﺰوﻧﯽ در
حوزه
هاي
مدل
نيستند.
تغييراتي
چنين
به
پاسخگويي
به
قادر
تعادل،
هاي
ت
حال
و
خطي
علي
روابط
و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
مستقلﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪلﻫﺎي ﺣﻮزه ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ،ﻏﯿـﺮ ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮدن و
س��ازمان
پژوهش��گران
توجه
ها،
ي
پوياي
و
بودن
خطي
غير
متقابل،
ارتباطات
قبيل
از
مفروضاتي
با
پيچيدگي،
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺮاي دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧـﺪ )آﮔـﺎر،
یکی از
ﻣﻌﻠﻮﻟﯽكردهاند
خود وجلب
متغير
محيط
ﻫﻢ اين
كردن با
پنجهدرنرم
ﻗﺎﺑﻞدست
براي
و
رواﺑﻂ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻮﺟﻪ وو ﻣﻬﻢ
مديريتاز راﻣﻮارد
 .(2005ﯾﮑﯽ
اﺳـﺖ
 .)2005ﺑـﻮده
(آگار،ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و
به ﻋﻠّﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ،
روابط علّ
بازخوردها بوده
چندجانبه و
ورودی و
توجه
مطالع��ات ه
توجه وﻣﮏمهم
م��وارد
ﺳـﺎزﻣﺎن،
ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
معلولیﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ
ﻫﺎيبهاﺑﺘﺪاﯾﯽ
تکاملی،ﺳﺎل
اﮔﺮﭼﻪماز ﻫﻤﺎن
ﮐﻠﻮيدر)،((1997
قابل،(1997
وﻟﺒﺮدا )
)ﻟﻮﯾﻦ و
تکاملی
م
ه
نظریه
ورود
ابتدایی
های
ل
سا
همان
از
اگرچه
(،))1997
کلوی
ک
م
(،)1997
ولبردا
و
(لوین
است
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﻮده )ﻟـﻮﯾﻦ و وﻟﺒـﺮدا ،(1999
روابط علّ
هایﺑـﺎجدی
نگرانی
بازخوردها
چندجانبه و
��ی و
مطالعات
ﺑﺮرﺳﯽحوزه
به
ﮐـﺎرﺑﺮد
اﺳـﺖ.
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎاز ﺑـﻮده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ
معلولیاﻏﻠﺐ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه
به ﻧﯿﺰ
توجه (5
عدم)ﺟﺪول
س��ازمان2018،
ﺳﺎل  1999ﺗﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از
 )5نیز
رﺳـﯿﺪ(جدول
ﺧـﻮد2018
ﺑﻠـﻮغت��ا
س��الﺑـﻪ1999
مطالعات از
ولبردا
حوزه بوده
محقق��ان
(1990
)ﺳﻮﺷـﯿﻞ
ﻣـﯿﻼدي
بررس��یدر دﻫﻪ 80
 ،)1999ﻣﻄﺮح و
 60ﻣﯿﻼدي
(لویندرودﻫﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اینﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
آﻣﻮزههﻫﺎي
سیستم
شناسی
ی
پویای
های
ه
ه

آموز
کاربرد
با
اس��ت.
بوده
بازخوردها
به
مطالعات
اغلب
توجه
عدم
نش��اندهنده
ﻣﯽﺗﻮان اﻟﺰاﻣﺎت رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮد .اﺳﺘﺮﻣﻦ ) ،(2000آﯾﻨـﺪهاي درﺧﺸـﺎن را ﺑـﺮاي ﺗﻌﺎﻣـﻞ
ﻃﺮﯾﻖتوان
 )1990می
(سوش��یل
رس��ید
به بلوغ
میالدی
مطرح و در
میالدی
دههﺑﺎ 60
که در
الزاماتﻫﺎي
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪل
ﭘﮋوﻫﺶ -از
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ
خودﺣﻮزه
راﯾﺎﻧﻪ -و
ﻓﻨﺎوري
دهه -از80ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ
ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ّ
براي
را
درخش��ان
اي
ه
آيند
(،)2000
اس��ترمن
نمود.
برآورده
خوبی
به
را
بازخوردها
و
معلولی
و
��ی
ل
ع
رواب��ط
ذﻫﻨﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ -ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .وي ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي از ﻣﺜـﺎلﻫـﺎي ارزﺷـﻤﻨﺪ در ﮐﺘـﺎب
هاي كيفي
رايان��ه -ازو حوزه
طريقدرفناوري
پيچيدگ��ي-
مانند علم
هاي��ي
ﺻـﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﮔﺴـﺘﺮه وﺳـﯿﻌﯽ
ﻗﺎﺑـﻞازﮐـﺎرﺑﺮد
ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ،
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
حوزهروش
شناس��ي باداد ﮐﻪ
پوياي ويﮐﺎر ،ﻧﺸﺎن
تعام��لﮐﺴﺐ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي
با
وي
است.
داشته
عرضه
استراتژيك-
گيري
م
تصمي
و
يادگيري
ذهني،
هاي
ل
مد
مفهوم
طريق
از
پژوهش-
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ )ﺟﮑﺴﻮن .(2003 ،ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﺧﻮرد و رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻋﻢ وي،
شناسي
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎكه روش
نشان داد
دارﯾﻢ وﺑﺎ كار،
هايﻗﺮاركسب
ارزشمند در
ﺳﯿﺴﺘﻢمثال
زيادي از
ﺑﺎﯾﺪارائه
ﺻـﻮرت
پويايياﯾـﻦ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و در
اﮐﺘﺸﺎف
تعدادﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و
پويايدريآﻧﻬﺎ
كتاب ﮐﻪ
روزاﻓﺰون را
هايﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎ
عمومي
صنعتي و
موضوعات
وس��يعي از
گس��تره
ﻧﮕﺮ،كاربرد
سيس��تم،ﺟﺰءقابل
(جكسون ،آن
استو ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي
ﮐـﻨﺶﻫـﺎ
سياس��تگذاريﻣﻮرد
دراز ﻣﺪت و ﭘﻮﯾﺎ در
ﻧﮕﺮ ،وﺳﯿﻊ،
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻞ
ﻣﺪت و اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪود،درﮐﻮﺗﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮐـﺎرﯾﺮديﺗـﺮ
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻟﺰﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ .واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺮﻣﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن راه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺳﺘﺮﻣﻦ .(2000 ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺎرد و ﮐﻤﭙﻞ ) (2014در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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 .)2003مفهوم بازخورد و روابط علّی و معلولی که س��رآغاز کتاب اس��ترمن است ،به زعم وی ،بايد ساختار و
پويايي سيس��تمهاي با پيچيدگي روزافزون را كه در آنها قرار داريم با اکتشاف بازخوردها بشناسيم و در این
صورت اس��ت که دید جزء نگر ،محدود ،کوتاه مدت و ایس��تا با نگرش��ی کلنگر ،وسیع ،دراز مدت و پویا در
م��ورد کنشه��ا و پیامدهای آن جایگزین میگردد .بنابراین توجه عمی��ق و کاربرد این رویکرد در مطالعات
همتکاملی ،زمینهساز اکتشافات عمیقتر و کاربردیتر در موضوعات مختلف خواهد بود.
همچنین ،همانطور که قب ً
ال نیز توضیح داده ش��د ،وابس��تگی به مسیر نیز یکی دیگر از الزمات مطالعات
همتکاملی است .وابستگی به مسیر بر این ایده استوار است که تصمیمها ،سرمایهگذاریها و اقدامهای اولیه،
رفتارهای حال و آینده یک سازمان را میسازند .در نگاه استرمن وابستگی به مسیر در سیستمهای پیچیده
به مفهوم وابستگی به گذشته است و غالب ًا انتخاب یک مسیر مانع انتخاب دیگر مسیرها میشود و پایان راه
را تعیین میکند (استرمن .)2000 ،به طور مثال پیارد و کمپل ( )2014در مطالعه خود در خصوص همتکاملی
همراس��تایی استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسب و کار ،وابستگی به مسیر را اینگونه تشریح کردهاند:
رفتار منفعل مدیر  ISدر یک شرکت بزرگ (یک شرکت مالی در استرالیا) بازتابی از گذشته سازمان است.
زمانی که در دهه  90تعدادی از پروژههای فناوری اطالعات شرکت شکست خوردند ،اعتماد به این فناوری
از بین رفت و بس��یاری از کارها بدون اس��تفاده از فناوری اطالعات انجام ش��د ،این تجربه قبلی باعث شده
است ارتباطات موثری میان واحد  ISو سطوح باالی کسب و کار وجود نداشته باشند و پروژههای  ISبدون
هماهنگی و مذاکره با این واحد تفویض ش��وند ( واحد  ISبه یک واحد منفعل تبدیل ش��ده است) .در حال
حاضر وابس��تگی به مس��یر موجب شده است این تغیر دیدگاه به سختی امکانپذیر باشد و اعتماد به فناوری
اطالعات به راحتی محقق نش��ود .در مطالعات انجام ش��ده در حوزه هم تکاملی تنها دو مطالعه ( کالین ترنر
2012و پپارد و کمپبل )2014به بررس��ی این الزام پرداختهاند .بررس��ی این الزام توجه بیشتر پژوهشگران را
برای عمق بخشی به اینگونه مطالعات طلب میکند.
فراوانی روششناس��ی مطالعات انجام ش��ده در نمودار شکل  2و  3نش��ان داده شده است .همانطور که
در ش��کل  2آورده شده اس��ت از  28مطالعه بررسی شده؛  23پژوهش ( )%82با رویکرد کیفی و  %14آنها
با کاربرد رویکرد کمی انجام ش��ده اس��ت .در این میان ،مطالعات موردی با  11پژوهش ( ،)%39مطالعات
تاریخی طولی با  5پژوهش ( )%18و مرور ادبیات و تحلیل مفهومی با  5پژوهش ( )%18بیشترین کاربرد
را در انجام مطالعات داشتهاند .به عنوان پیشنهادی برای مطالعات آینده در حوزه همتکاملی و غنیتر شدن
اکتشافات ،میتوان ترکیب رویکرد کیفی و کمی (روش آمیخته) را مورد کاربرد قرار داد .مينگرز و بروكلزبي
( )1997داليل زير را براي كاربرد روششناسي چندگانه چندپارادايمي ارائه دادهاند :اول اينكه ،مسائل دنياي
واقعي به شدت پيچيده و چندبعدي است .هركدام از پارادايمها متمركز بر جنبههاي مختلفي از اين وضعيت
هس��تند و بنابراين روششناس��ي چندگانه چندپارادايمي براي برخورد موثرتر با پيچيدگيهاي دنياي واقعي،
ضروري اس��ت .دوم اينكه ،يك مداخله در اين وضعيت ،يك واقعه مجرد و گسس��ته نيس��ت ،بلكه فرايندي
اس��ت كه به طور معمول از طريق چند فاز انجام ميپذيرد .اين فازها ،فعاليتها و مس��ائل مختلفي را براي
عامل مداخله ،به همراه خواهند داش��ت .روشها عموم ًا در برخي فازها ،س��ودمندتر هستند ،بنابراين تركيب

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاواﻧﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  2و  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ از
 28ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه؛  23ﭘﮋوﻫﺶ ) (%82ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و  %14آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي ﺑﺎ  11ﭘﮋوﻫﺶ ) ،(%39ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ  5ﭘﮋوﻫﺶ ) (%18و ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ  5ﭘﮋوﻫﺶ
) (%18ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪن
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ )روش آﻣﯿﺨﺘﻪ( را ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮار داد .ﻣﯿﻨﮕﺮز و ﺑﺮوﮐﻠﺰﺑﯽ ) (1997دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را
ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﭘﺎراداﯾﻤﯽ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ.
ﻫﺮﮐﺪام از ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺑﺮاي
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تکاملی ...
نظریه هم
پژوهش
فرا
ِ
اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻣﺠﺮد و ﮔﺴﺴﺘﻪ
واﻗﻌﯽ ،ﺿﺮوري
بر دﻧﯿﺎي
مبتنیﻫﺎي
هایﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ
روشﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮاي
مجموعهاي
دارن��د،
مش��ابهي
روش
ﺧﻮاﻫﻨﺪحتي
رس��د.
نظرﺑﻪمي
ﻋﺎﻣﻞ به
آنها ،جذاب
تركيبﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻧﻬﺎ ،ﺟﺬاب
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
كاركردهايﻫﺴﺘﻨﺪ،
ها،ﻓﺎزﻫﺎ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ
ﺑﺮﺧﯽ
كهﺎً در
هنگاميﻋﻤﻮﻣ
داﺷﺖ .روشﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه
ﻣﺪاﺧﻠﻪ،
( ،)1997اساس
مينگرز
اس��ت که
ﺗﺮﮐﯿﺐذکر
ش��ایان
روشبرﻫﺎ ،خواهد
بهتري در
رويكردها،
از
نتيجهﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﺪ .ﺣﺘﯽ
ﻣﯽ
بروكلزبيﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از
داش��ت.دارﻧﺪ،
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
داﻧﻨﺪ،
ﻣﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪ
ﻫﺎ
روش
اﺟﺰاي
دادن
ارﺗﺒﺎط
را
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ
روش
اﺳﺎس
(،
1997
)
ﺑﺮوﮐﻠﺰﺑﯽ
و
ﻣﯿﻨﮕﺮز
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ذﮐﺮ
ﺷﺎﯾﺎن
روششناسي چندگانه را ارتباط دادن اجزاي روشها به يكديگر ميدانند ،خواه از پارادايمهاي متفاوت باشند
ﺧﻮاه از ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دادن اﺟﺰا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
براي يافتن
يا خير و اينگونه بيان ميكنند كه اين ارتباط دادن اجزا نيازمند مطالعه دقيق روشهاي مختلف
ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد.

ارتباطهاي خالقانه است .بنابراين نميتوان دو و يا چند روش را به طور مكانيكي با يكديگر تركيب كرد.
ﮐﻤﯽ
%18

ﮐﯿﻔﯽ
%82
ﺷﮑﻞ  .2ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻻت

شکل  .2فراوانی رویکرد کیفی و کمی به کار رفته در مقاالت
ﮐﻤﯽ )ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ،رﮔﺮﺳﻮن و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﺟﯿﺖ(
%14
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
%3

١٨
ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي(
%39

ﮐﯿﻔﯽ ) ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(
%18

ﮐﯿﻔﯽ )ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده(
%4
ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻟﯽ(
%18

ﮐﻤﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ(
%4

ﺷﮑﻞ  .3ﻓﺮاواﻧﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻻت

شکل  .3فراوانی روششناسی به کار رفته در مقاالت

 .7ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،دو روﯾﮑﺮد ﺗﺌﻮري ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو روﯾﮑﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻟﺰوم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ورود اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ) 1997ﻣﮏﮐﻠﻮي (1997 ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻮرﻣﺎن  .(2013اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻢﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﺌﻮري ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺌﻮري ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،روﯾﮑﺮدي درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
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 .7جمعبندی و نتیجهگیری
مقال��ه حاضر با بررس��ی مطالعات همتکامل��ی ،دو رویکرد تئوری پیچیدگی و تکامل س��ازمانی را به عنوان
دو رویک��رد غالب نس��بت به همتکاملی شناس��ایی نم��ود ،همچنین الزامات مربوط ب��ه انجام پژوهشهای
همتکاملی ارائه و مقاالت منتخب از لحاظ توجه به این الزامات مورد بررس��ی و نقد قرار گرفتند ،از طرفی،
لزوم کاربرد برخی از الزاماتی که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند تشریح گردید و پیشنهادهایی نیز برای انجام
پژوهشهای همتکاملی ارائه گردید .مطالعات همتکاملی از زمان معرفی و ورود این نظریه به حوزه مدیریت
و سازمان در سال ( 1997مککلوی )1997 ،تا به امروز ،اهمیت بیشتری یافتهاند ،یکی از دالیل مهم توجه
فزاینده محققان به همتکاملی ،پیچیدهتر شدن محیط بوده است (مورمان  .)2013انتظار میرود همتکاملی
با در برداشتن مفاهیم برگرفته شده از تئوری پیچیدگی و تئوری تکامل سازمانی که به تفصیل در این مقاله
به آنها اش��اره گردید و کاربرد روششناسی مناس��ب ،رویکردی درخور توجه برای تعمیق در مسائل پیچیده
باشد .با توجه به اینکه میتوان گفت این رویکرد در کشور ما مغفول مانده است ،حوزههای موضوعی زیر را
میتوان به عنوان پیشنهادهایی برای مطالعات آینده در کشور مورد توجه قرار داد:
● ●همتکاملی فناوریها و صنایع مختلف؛
● ●همتکاملی رشتههای مختلف دانشگاهی و صنایع خاص؛
● ●همتکاملی میان صنایع مختلف؛
● ●همتکاملی نهادهای مختلف و صنایع؛
● ●همتکاملی ساختار سازمانی و تغییرات مختلف محیطی؛
● ●همتکاملی میان عناصر درون سازمانی (فرهنگ ،تیمها ،نگرش مدیریت و )...؛
● ●همتکاملی در همراستاسازی استراتژیک.
● ●هم تکاملی در بین موجودیتهای یک زنجیره تامین
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