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چکیده
 با گسترش روزافزون پيچيدگی محيط، دهه های اخير شاهد تالش فزاینده محققان حوزه سازمان در خصوص درک و مدیریت 
روابط سازمان با محيط خود بوده است. در دو دهه اخير توجه اندیشمندان سازمانی برای مواجهه با پدیده های پيچيده به سمت 
نظریه هم تكاملی برخاس��ته از علوم زیس��تی جلب شده است. این نظریه به خصوص در ش��ناخت عميق پویایی های سازمان و 
محيطی که رفته رفته پيچيده تر و رقابتی تر ش��ده اس��ت، مورد استقبال قرار گرفته اس��ت. با این حال، جستجوهای پایگاه های 
علمی نش��اندهنده پراکندگی روش شناس��ی های به کار رفته در مطالعات هم تكاملی و بنابراین سردرگمی محققان این حوزه در 
کارب��رد نظریه هم تكاملی در عمل بوده اس��ت. از این روی، هدف مقاله حاضر تحليل رویكردها، الزامات و روش شناس��ی های 
مختلف به کار رفته در مطالعات هم تكاملی بوده تا بدین طریق راهگش��ای انجام تحقيقات با کاربرد این نظریه نس��بتا جدید در 
مطالعات سازمان باشد. بدین منظور پایگاه های علمی مختلف مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت تعداد 28 مقاله منتشر شده 
در نشریات نمایه شده در پایگاه ISI انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هم تكاملی با دو رویكرد تئوری 
تكامل و تئوری پيچيدگی انجام ش��ده و تحليل چند س��طحی پدیده مورد نظر، اکتش��اف بازخوردها، وابستگی به مسير، مطالعه 
انطباق سازمان در یك دوره زمانی در بستر تاریخی و تغييرات سيستم های مختلف نهادی از الزامات مورد توجه قرار گرفته در 

این پژوهش ها هستند. تحليل و نقد روش شناسی و پيشنهادهایی مرتبط با مطالعات سازمان نيز ارائه شده است.

واژگان کلیدی: هم تکاملی، تکامل، فرا مطالعه، فرا روش، مطالعات سازمانی
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1. مقدمه
واژه هم تكاملی مربوط به ادبيات زیست شناس��ی است که منظور از آن تغيير درترکيب ژنتيكی یك گونه )یا 
گروه(، در جواب به یك تغيير ژنتيكی در گونه دیگری )نامرتبط( به هنگام تعامل آنها در محيط است )پپارد 
و برو، 2003(. مك کلوی )1997( هم تكاملی گونه ها با محيطش��ان را در بررسی ارتباط سازمان ها با محيط 
مورد کاربرد قرار داد تا بدین وسيله عمق بيشتری به درک تطابق سازمان ها با محيطشان بيفزاید. تصور وی 
این بود که تكامل یك سازمان مستقل از تكامل همزمان آن با محيطش، قابل درک نخواهد بود. یك نكته 
قابل توجه در هم تكاملی در سيس��تم های پيچيده، ش��كل گيری الگوی تعامل از طریق بازخورد مثبت است 
که حلقه های علّی تقویت کننده دوجانبه خلق می نماید. از آنجایی که سيستم به طور دائمی در حال تكامل 
اس��ت )مگر اینكه حلقه شكسته شود(، این الگو به طور مستمر به عنوان قسمتی از فرآیند خود سازماندهی، 
بازسازی می شود )پپارد و برو، 2003(.  در دهه های اخير، مفهوم هم تكاملی در خارج از حوزه زیست شناسی، 
مورد کاربرد قرار گرفته است، از جمله: مطالعات توسعه،  باستان شناسی، زبان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی 
و ... )گارنسی و مك گليد 2006(.  اقبال عمومی به مطالعات هم تكاملی در حال افزایش بوده )پورتر، 2006( 
و حتی بسياری این مفهوم را زمينه ساز یك تغيير اساسی در درک بهتر سازمان ها و پيشرفت های چشمگير 
در مطالعات سازمان و مدیریت می دانند )لوین و ولبردا، 2003(. لذا در این پروژهش رویكردهای بررسی هم 

تكاملی در مطالعات سازمان با در نظر گرفتن پژوهش های معتبر جهانی بررسی شده است. 

2. ضرورت انجام تحقیق 
با ورود مفهوم هم تكاملی در حوزه مطالعات سازمانی در سال 1997 )مك کلوی 1997( و گسترش روزافزون 
کارب��رد این اس��تعاره زیس��تی، رویكردها و روش های مختلف��ی در انجام این پژوهش ها م��ورد کاربرد قرار 
گرفته اند. الزاماتی از قبيل تحليل چند س��طحی پدیده مورد نظر )س��طح کالن1، ميانه2 و خرد3 (، مطالعه 
تكام��ل پدیده مورد نظر در طول یك بازه زمانی، اکتش��اف روابط غير خط��ی و بازخوردها، روابط علّی چند 
جهته، وابس��تگی به مس��ير، اکتشاف تغييرات دو جانبه سازمان و نهادهای مختلف موجود در محيط سازمان 
و مواردی از این قبيل در مطالعات هم تكاملی به چش��م می خورد. 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 
داده ان�د، محققان این حوزه را در کس�ب یک درك 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 دسته بندی مطالعات هم تکاملی بر اساس رویکردهای به کار رفته و تحلیل الزامات و روش های 

به کار رفته در آنها، راهگشای محققان در انجام این دسته از مطالعات باشند.

1. Macro
2. Mezzo
3. Micro
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3. خاستگاه هم تکاملی
همانطور که گفته شد، واژه هم تكاملی نخستين بار در دهه 60 در پژوهش های ارليچ و راون )1964( برای 
توصي��ف روابط دوجانبه تكاملی در زیست شناس��ی مطرح گردید. رفته رفت��ه اقبال عمومی نيز به این زمينه 
از پژوهش گس��ترش یافت ب��ه طوری که در دهه 80 ميالدی، هم تكاملی به عن��وان یك چهارچوب اصلی 
پژوهش ها در علوم زیستی شناخته شد )فتویاما و اسلتكين، 1983(. این مفهوم به سرعت انتشار یافت و در 

سيستم های سازمانی و انسانی نيز مورد کاربرد قرار گرفت )پورتر، 2006(.  
     البته از دیدگاه برخی از محققين )لوین و ولبردا، 2003(، منطق هم تكاملی در علم سازمان، منطق کاماًل 
جدیدی نيس��ت. به طور مثال وبر )1946( سازمان های بوروکراتيك را نتيجه یك رابطه هم تكاملی با عصر 
صنعتی می داند و یا چندلر )1962( نوع خاصی از س��ازماندهی را با توس��عه ارتباطات و حمل و نقل س��ریعتر 
در جوامع صنعتی، مرتبط می داند )لوین و ولبردا، 2003(. س��والی که در اینجا مطرح می ش��ود این است که 
چرا با اینكه منطق هم تكاملی، منطق جدیدی به ش��مار نمی رود، پس چرا اخيراً اقبال عمومی به این زمينه 
بيشتر شده )پورتر، 2006( و حتی بسياری این مفهوم را زمينه ساز یك تغيير اساسی در درک بهتر سازمان ها 
و پيشرفت های چشمگير در مطالعات سازمان و مدیریت می دانند؟ )لوین و ولبردا، 2003(. پورتر )2006( از 
دو منظر به این س��وال پاسخ داده است، از دیدگاه مطالعات سازمانی و دیدگاه اکولوژی جمعيت4.  از دیدگاه 
مطالعات سازمانی، وی اینگونه بيان می کند که اقبال عمومی به پژوهش های هم تكاملی سازمانی در ارتباط 
با افزایش س��ریع پویایی های بازار و محيط شكل گرفته است. استدالل های اثبات گرایانه5، مدل های خطی 
و متغيرهای وابسته و مستقل برای محيط های پویا و پيچيده، ناکافی هستند زیرا تاثيرات علّی و معلولی به 
س��ادگی قابل تفكيك از یكدیگر نيس��تند؛ تغيير در هرکدام از متغيرها ممكن است به صورت درونی6  در اثر 
تغيير سایر متغيرها ایجاد شده باشد. هم تكاملی به طور پيش فرض به دنبال تغييرات و بازخوردها در سطوح 
مختلف تحليل اس��ت که تحت تاثير روزافزون تغييرات متغيرهای اصلی هستند و بنابراین رویكرد پژوهشی 
مناسبتری برای محيط های پویا به شمار می رود. از دیدگاه اکولوژی نيز پورتر )2006( بر اساس پویایی های 
جمعيت7 به س��وال پاس��خ می دهد. نرخ تغيير دریك جمعيت وابس��ته به اندازه نسبی آن در ارتباط با محيط 
خود اس��ت. هنگامی که یك جمعيت، ظرفيت محيط8 را مورد توجه قرار می دهد، نرخ رش��د آن تحت تاثير 
قرار می گيرد )به زبان ریاضی، در جهت منفی(. محيط خارجی فش��ارهایی را در شكل انواع مختلف بازخورد 
ب��ه جمعيت اعمال می کند که به نوبه خود، رش��د آن را تحت تاثير ق��رار می دهد. به بيان دیگر هنگامی که 
عامل های محدود کننده در رش��د جمعيت وجود نداشته باش��د، مقدار و ارتباط بازخوردهای خارجی، اهميت 
کمتری برای افراد دارد در مقایس��ه با هنگامی که س��طح باالیی از رقابت ب��رای منابع محيطی وجود دارد. 
هم تكاملی که یك رویكرد مبتنی بر بازخورد در مطالعات س��ازمان است، احتماال رویكرد مرتبط تری 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 ظرفيت انواع محيط های خارجی مورد توجه قرار گرفته است )پورتر، 
.)2006

4. تعریف هم تکاملی در حوزه مدیریت و سازمان
     اگرچه از دیدگاه زیس��ت شناس��ی، هم تكاملی مترادف با تكامل دو جانبه اس��ت، در هر حوزه به درخور 
ش��رایط و رویكردهای به کار رفته، تعریفی از آن ارائه ش��ده است. در حوزه مدیریت و سازمان نيز اگرچه به 
طور کلی هم تكاملی به عنوان پيامد پویا و مشترک ميان تصميمات استراتژیك و تاثيرات محيطی و نهادی 
تعریف شده است )لوین و ولبردا، 2005؛ مورمان، 2003؛ ولبردا و لوین، 2003؛ چایلد و همكاران، 2013(، اما 
مطالعات مختلف در طول سال ها و به خصوص در چند سال اخير )مورمان، 2013(، سطوح تمرکز مختلفی 
را برگزیده اند )آباتكوال، 2013(. در جدول 3 و 4 و نهایتا در جدول 5 این سطوح و روش شناسی ها جمع بندی 

گردیده که موید همين امر است. 
س�ازوکارهای هم تکاملی. از دیدگاه زیست شناس��ی، هم تكاملی مترادف با "تكامل دوجانبه" است، 
یعنی واکنش انطباقی ژنتيكی یك گونه به تغيير ژنتيكی در گونه دیگر. معيارهای اصلی هم تكاملی عبارتند 
از: اختصاص��ی بودن9: یعنی تكامل یك موجودیت معلول موجودیت دیگر اس��ت. دوجانبه بودن10: یعنی هر 
دو موجودیت همراه با هم تكامل پيدا می کنند. همزمانی11: یعنی دو موجودیت به طور همزمان تكامل پيدا 
می کنند )فتویاما و اس��لتكين، 1983(. س��ه معيار اصلی مذکور، هم تكاملی را از س��ایر مكانيزم های تعاملی 
خاص و زیس��تی، متمای��ز می کند. به طور مثال، تعامل12 بيان کننده یك تغيي��ر در یكی از گونه ها و نه هر 
دو گون��ه در حال تعامل اس��ت. انطباق دو جانبه13 یك تغيير رفتاری اس��ت که تثبي��ت14 ژن ها در آن اتفاق 
نمی افتد. همزیس��تی15 یك ارتباط نزدیك زیس��تی دو گونه اس��ت که ممكن است سودمند باشد )یا نباشد(. 
انگل- ش��كار16 ش��امل یك گونه است که از آن، گونه دوم تغذیه می کند. البته ذکر این نكته ضروری است 
ک��ه هر کدام از فرایندهای مذکور ممكن اس��ت به ش��كل هم تكاملی اتفاق بيفتند. ب��ه طور مثال تعامالت 
ش��كارچی- ش��كار، اما هم تكاملی به طور خاص به فرایند طولی تثبيت و خودهمتاس��ازی17  ژنتيكی گفته 
می ش��ود و نه به خود تعامل ش��كارچی- شكار. هم تكاملی، به منظور مستندس��ازی خودهمتاسازی دوجانبه 
ژنتيكی، نيازمند تحليل طولی18 اس��ت. هم تكاملی تنها مكانيزمی اس��ت که شامل تغييرات ژنتيكی ثابت در 
هر دو گونه اس��ت. عالوه بر ش��رایطی که اشاره شد، س��ه جنبه ضمنی دیگر از هم تكاملی زیستی به منظور 
مورد توجه قرار گرفتن در پژوهش های س��ازمانی، مهم هس��تند. اول اینكه هم تكاملی یك 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 دربرگيرنده تغييرات خاص در دو گونه اس��ت. بنابراین می توان گفت که هم تكاملی در 
س��ازمان ها دربرگيرنده تعامالت فرامرزی و چندس��طحی اس��ت. دوم اینكه هم تكاملی به طور طبيعی اتفاق 
می افتد. بنابراین هم تكاملی در سازمان ها انطباقی و واکنشی است و نه قسمتی از یك استراتژی برنامه ریزي 
شده.  نهایتًا اینكه همانطور که قباًل نيز اشاره شد، هم تكاملی شامل تثبيت ژنتيكی و خودهمتاسازی در هر 
دو گونه است. بنابراین در حوزه سازمانی باید مكانيزمی وجود داشته باشد که از تغيير دایمی حمایت کند. در 
یك جمع بندی، ش��ش ویژگی گفته ش��ده، حوزه هم تكاملی سازمانی را مشخص کرده و آن را از سایر انواع 

تغيير متمایز می کند )پورتر، 2006(. 

5. روش شناسی
یكي از روش هایي که به منظور بررس��ي، ترکيب و آسيب شناس��ي پژوهش های گذش��ته معرفي ش��ده، فرا 
مطالعه19 است. فرا مطالعه یك تجزیه و تحليل عميق از کارهای تحقيقاتي انجام شده در یك حوزه خاص 
است. در سال های گذشته بيشتر از فرا تحليل نام برده شده است ولي باید گفت که فرا مطالعه با واژه هایي 
همچون فرا تحليل20، فرا ترکيب21، فرا نظریه22 و فرا روش23 متفاوت اس��ت. فرامطالعه کليه این مفاهيم را 
در بر می گيرد. فرا تحليل نوعي فرا مطالعه کّمي است که بر روی نتایج آماری پژوهش های گذشته به ویژه 
فرضيه های پژوهش انجام می گيرد. این فرا مطالعه اگر به صورت کيفي و بر روی مفاهيم مورد استفاده در 
مطالعات گذشته انجام گيرد به نام فرا ترکيب شناخته می شود. اگر این فرا مطالعه فقط در حوزه روش شناسي 
کارهای گذش��ته باش��د به نام فرا روش معروف اس��ت و در صورتي که این فرا مطالعه فقط در حوزه مدل ها 
و چارچوب های پژوهش های گذش��ته باش��د، فرانظریه ناميده می شود )سهرابی و همكاران 1390، به نقل از 

پترسون و همكاران 2001(.
به منظور تحقق هدف پژوهش حاضر یعنی شناس��ایی رویكردها، الزامات و روش های اس��تفاده شده در 
مطالع��ات هم تكاملی، فرا روش مورد کاربرد قرار گرفته اس��ت. ابت��دا پژوهش های هم تكاملی در بازه زمانی 
 Science Direct , John Wiley,  Emerald, Sage, 1999 ت��ا 2018 در پایگاه های اطالعاتی
JSTOR, Taylor & Francis ,Springer  جس��تجو ش��د. مطالع��ات هم تكامل��ی در حوزه های 
مختلف مطالعاتی مورد کاربرد قرار گرفته اس��ت، در این جس��تجو سعی گردید تا تمامی پژوهش های انجام 
شده در حوزه سازمان و مدیریت استخراج شوند. پس از جستجوی اوليه مقاله ها در پایگاه های اطالعاتی ذکر 
ش��ده، تنها مقاالتی مورد بررس��ی قرار گرفتند که در نشریات نمایه شده در پایگاه ISI24 منتشر شده بودند. 

در نهایت 28 مقاله با در نظر داشتن معيارهای 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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6. یافته ها
6.1. تبیین جایگاه هم تکاملی در تئوری ها

پس از جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط، مطالعات هم تكاملی در دو دسته کلی، ردیابی و دسته بندی شدند: 
هم تكاملی از دیدگاه تئوری پيچيدگی و هم تكاملی از دیدگاه تئوری  تكامل سازمانی. در ادامه نحوه بررسی 

هم تكاملی در این دو رویكرد تشریح شده است.
6.1.1 تئ�وری پیچیدگی25 و هم تکاملی. در طی دهه های گذش��ته، تئوری آش��وب26، پيچيدگی، و 
عقيده به یك دانش جدید غير خطی27 در پژوهش های نوین علم فيزیك و زیست شناسی، به طور چشمگير 
و روزاف��زون م��ورد توجه ق��رار گرفته و به حوزه علوم اجتماعی نيز انتش��ار یافته اس��ت. ای��ن زمينه جدید 
ميان رش��ته ای28، که به طور س��ر در گم کننده ای، تئوری پيچيدگی29، سيستم های انطباقی پيچيده30 و یا علم 
غيرخطی31 ناميده می ش��ود، به دنبال مطالعه خصيصه های32 عاِم33 سيستم های تكاملِی34 طبيعی و اجتماعی 
اس��ت. البته این اقبال عمومی به پيچيدگی، همراه با یك تعریف روش��ن و دقيق از این واژه نبوده اس��ت. با 
این حال به طور کلی می توان گفت که سيس��تم های پيچيده سيس��تم هایی هستند که رفتار برافزوده35 آنها، 
هم به علِت و هم باعِث ایجاِد الگوهای س��اختاری و پویای چند مقياس��ی36 اس��ت که قابل استنباط از یك 
تعریف که دربرگيرنده مفاهيم کم عمق باش��د، نيس��ت. یك ویژگی مهم سيستم های پيچيده، طریقی است 
که آنها رفتار خودس��ازماندهی37 را بروز می دهند، که محرک آن تعامالت هم تكاملی38 اس��ت. این ظرفيت 
انطباق39، سيس��تم ها را قادر به نوآرایِی40 س��اختار درونی خود می نماید. این سيستم ها نه تنها از محيط تاثير 
می پذیرند بلكه بر آن تاثيرگذار نيز هس��تند. گاهی به طور جمعی آن را ش��كل می دهند. اینگونه ویژگی های 
تكاملی در سيس��تم هایی مانند مغز انس��ان، تكامل س��لولی و یا سيس��تم های اجتماعی- اقتصادی، آشكار 
اس��ت. در نهایت می توان گفت که دیدگاه پيچيدگی ارمغان آور زمينه مناسبی برای درک رفتار سيستم های 
اقتصادی-اجتماعی اس��ت که ما را به بازبينی ماهيت روابط علّی و فرایند تكامل، فرا می خواند )گارنس��ی و 
مك گليد، 2006(. مفهوم هم تكاملی اغلب در تئوری پيچيدگی مورد کاربرد قرار می گيرد. کاربرد آن از یك 
درک عمومی از تاثيرات متقابل سيس��تم ها تا درک الگوهای انتخاب دوجانبه، گس��ترده می گردد )تيسمان 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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همكاران، 2009(.  مثال های نوعی از سيستم های انطباقی پيچيده عبارتند از: کلونی مورچگان، سيستم های 
ایمنی، مغز، بازارها و ش��رکت ها. ویژگی مش��ترک مثال های مذکور این است که هرکدام از آنها متشكل از 
تعداد زیادی از عامل های در حال تعامل هستند )بنبيا و  مك کلوی، 2006(. تعاریف مختلفی از سيستم های 
انطباقی پيچيده ارائه ش��ده است. آکس��لرود و کوهن )2000( یك سيستم انطباقی پيچيده را به عنوان یك 
سيستم متشكل از از جمعيتی از عامل ها تعریف کرده اند که به دنبال انطباق هستند. اگرچه یك تعریف واحد 
از سيس��تم  انطباقی پيچيده مورد اجماع محققان قرار نگرفته اس��ت، چند ویژگی کليدی از آن را می توان به 

صورت جدول 1 ارائه نمود )بنبيا و  مك کلوی، 2006(.

جدول 1. ویژگی های اصلی سیستم انطباقی پیچیده )بنبیا و مک کلوی، 2006(

دلي*
)1997( 

مارکوسکي** 
)1998(

آکسلرود و کوهن*** 
)1999(

هالند****
 )1988و 1995(

نویسندگان
ویژگی ها

a a تكثر عناصر

a ایجاد تنوع*****

a خود سازماندهی

a a تنوع

a a پویایي

a انطباق با محيط خود
a a a a تعامالت

a a a غير خطی بودن

a a a انتخاب****** 

بنبي��ا و مك کلوی )2006( خالصه ای از مفاهيم اصلی در خصوص سيس��تم های انطباقی پيچيده را به 
شرح زیر ارائه نموده اند: 

این سيس��تم ها، متشكل از عامل های ناهمگن هس��تند که با یكدیگر و محيط خود در ارتباط اند و دارای  ●
توانایی نامحدود در انطباق رفتار خود هس��تند. رفتار یك سيس��تم را نمی توان جدا از رفتار عامل های آن 
*. Dooley
**. Markovsky
***. Axelrod and Cohen
****. Holland
*****. Variation
******. Selection
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به دست آورد، زیرا احتمال تخریب تنوع پدیدار شده درون سيستم وجود دارد.
در هر سيس��تم، هر عامل متفاوت از عامل دیگر اس��ت )تنوع(، و عملكرد آن وابسته به عامل های دیگر  ●

و خود سيس��تم اس��ت که هرکدام از آنها می توانند رفتار دیگری را تحت تاثير قرار دهند. بنابراین، زمينه 
محيط یك عامل نقش��ی حياتی خواهد داش��ت. هر عامل وظایفی را انجام می دهد که توسط ارتباطات و 

قوانين مربوط به آن عامل، تعریف شده است که باعث جریان اطالعات، دانش و ... می گردد.
سيس��تم های انطباقی پيچيده قادر به پيش بينی نتایج اقدام های خود هس��تند. آنها برای اقدام های خود  ●

اس��كيماهایی41 ایجاد کرده و توسعه می دهند. وجود اسكيماهای مشترک به همراه اسكيماهای انفرادی 
)تنوع( احتمال ایجاد تغييرات در قوانين و یا به بيان دیگر، تكامل و یادگيری را بيشتر می کند. یك اسكيما 
را می توان به عنوان یك س��اختار شناختی که مش��خص کننده اقدام های عامل ها و یا سيستم بر اساس 
ادارک آنها از محيط اس��ت، تعریف کرد. از دیدگاه استيس��ی )6991( قوانين به شكل نشانه هایی42 مانند 
تصاویر ذهنی، اعداد، رنگ ها، اش��كال، و مانند اینها کدگذاری می گردند. به عنوان مثال در یك ش��رکت 
این امر وابسته به ماهيت اسكيماها خواهد بود )اینكه مرتبط با سياست های مالی یا موقعيت استراتژیك، 

یا طراحی محصول و یا ... باشند(. 
این سيستم ها، خودسازمان ده43 هستند. به بيان دیگر، الگوهای رفتاری جدید به عنوان پيامدهای تعامل  ●

عامل ها ظاهر می گردند. هيچ برنامه و یا عامل انفرادی، به طور کامل، مش��خص کننده رفتار سيس��تم 
نيست. 

این سيس��تم ها هنگامی خودس��ازمان ده عمل می کنند که در شرایط پيچيدگی پدیدار شونده و ميان مرز  ●
آشوب44 و نظم45 قرار گرفته باشند. سيستم های انطباقی پيچيده قادر به توسعه سه نوع رفتار هستند: ثابت 
یا کنترل شده توسط بازخورد منفی )نظم(، غيرثابت46 یا به طور مستمر منشعب شدن )آشوب(، و کشش 
انطباقی47 ميان ارزش های حياتی اوليه و ثانویه، عدم ثباِت محدود به وس��يله پویایی های بازخورد مثبت 
)ناحيه ظهور48(. بين دو مرز نظم و آشوب، سيستم، پيچيده است، بدین صورت که درجه جزئيات تعریف 
یك اسكيما باالست. این ناحيه یك شكل از عدم ثباِت محدوِد پدیدار شونده است که در فاز انتقال ميان 

نواحی نظم و بی نظمی سيستم های انطباقی پيچيده، یافت می شود.
هم تکاملی در مطالعات س�ازمان. هم تكاملی، س��ازمان ها را در یك زمينه اجتماعی- فرهنگی و 
تاریخ��ی قرار می دهد به طوریكه نيروهای تغيير و تعامالت با یكدیگر تالقی می کنند. همچنين امكان ارائه 
یك دید پویا به فرایندها و نيروهای موجود در س��ازمان ها و محيط آنها را فراهم می س��ازد )کمپل و پپارد، 
2007(.  تئوری هم تكاملی بر تكامل دوجانبه جمعيت ها و در عين حال پيروی از ویژگی های سيس��تم های 
41. schema
42. symbol
43. self-organized
44. chaos
45. order
46. unstable
47. adaptive tension
48. emergence
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پيچي��ده تاکي��د دارد. در حوزه مطالعات س��ازمانی، این تئوری چنين فرض می نماید ک��ه عامل ها )افراد و یا 
گروهی از افراد(، با یكدیگر و محيط خود دارای ارتباط متقابل هس��تند. این عامل ها ظرفيتی نامحدود برای 
انطباق رفتار خود، بر اس��اس تجربه قبلی، دارند. اگرچه، رفتار عامل ها توسط اقدام های سایر عامل ها و خود 
سيس��تم ني��ز تحت تاثير قرار می گيرد. همچنانك��ه عامل ها قادر به پيش بينی نم��ودن نتایج اقدام های خود 
هس��تند، قادر به تغيير آن اقدام های خود نيز هس��تند، بنابراین تكامل می یابند و یاد می گيرند. از آنجایی که 
الگوهای جدید به عنوان نتيجه تعامالت ميان عامل ها به دست می آیند، سيستِم حاصل، خودسازماند ه است 
)بنبي��ا و مك کلوی، 2006(. تئوری هم تكاملی س��ازمان ها را به مثابه سيس��تم های انطباقی پيچيده در نظر 

می گيرد که دارای ویژگی هایی مانند ویژگی های زیر هستند )کمپل و پپارد، 2007(:
پویا49: در طول زمان و با نرخ های متفاوت، تغيير می کنند. ●
به شدت به هم وابسته50: عامل ها با یكدیگر و با محيط تعامل می کنند، همه چيز به هم مرتبط است. ●
بازخورد51: به علت وابستگی های شدید، اقدام ها دارای بازخورد بر خود هستند. هر تصميم تبعاتی دارد که  ●

تصميمات آینده را تحت تاثير قرار می دهد.
غيرخطی52: معلول53 به ندرت متناس��ب با علت54 اس��ت. یك تغيير کوچك در یك ناحيه ممكن اس��ت  ●

باعث یك تغيير نامتناسب در ناحيه ای دیگر شود.
وابستگی به تاریخ55: تاریخ تاثيری بسيار زیاد بر مسيرهای آینده خواهد داشت )وابستگی به مسير(. ●
خود سازمان ده: اغلب، ساختار درونی، عملكرد سيستم را تعيين می کند. ●
انطباقی: قوانين تصميم گيری و اقدام ها، اغلب در نتيجه یادگيری از تجربه تغيير می کنند. اگرچه به علت  ●

ماهيت پيچيده سيس��تم، ممكن اس��ت یادگيری برای کل سيستم س��ودمند نباشد یعنی عملكرد قسمت 
کوچكی از سيستم به بهای عملكرد کل سيستم بهبود داده شود. 

برخالف ش��هود56: علت و معلول اغلب از لحاظ زمانی و مكانی از هم جدا هس��تند. برقراری ارتباط ميان  ●
علت و معلول دش��وار اس��ت. در بسياری از موارد، تصميمات بر اساس نشانه های ظاهری اتخاذ می گردد 
و نه علت های اصلی. بنابراین علی رغم تالش بيش��تر و بيش��تِر عامل ها، چي��زی به غير از اتالف زمان، 

تالش ها و منابع حاصل نخواهد شد.
مقاومت در برابر سياست57: در بسياری از مواقع، راه حل های واضح58 که نشانه های ظاهری را هدف قرار  ●

داده اند، باعث بدتر شدن وضعيت می شوند.

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 کردن59: اختالف زمان ميان علت و معلول بدین معنی اس��ت که اعلب در ابتدا نتایج کوتاه  ●
مدت و س��پس بلند مدت وجود خواهد داشت. اغلب، راه حل ها، به جای علت اصلی، نشانه های سطحی 
را هدف قرار می دهند بنابراین بهبود اوليه اتفاق می افتد اما در ادامه، کاهش بلندمدت سطح عملكرد رخ 

خواهد داد.
رویكرد هم تكاملی، ش��كل دهنده دیدگاه ویژه ای به ارتباط ميان س��ازمان و محيط آن اس��ت. برخی از 

ویژگی های اصلِی این ارتباط، در جدول 2 آورده شده است )پپارد و برو، 2003(.

جدول 2. ویژگی های رابطه هم تکاملِی سازمان – محیط )پپارد و برو، 2003(

تعریف ویژگی ها
و  )هم تكاملی خرد*(  وقوع می پيوندد  به  سازمان  درون  در سطوح چندگانه  تاثيرات هم تكاملی هم 

همچنين بين سازمان ها و بازارهای** آنها )هم تكاملی کالن***( تاثيرات چند سطحی

تاثيرات هم تكاملی ناشی از روابط علّی چند جهتی درون یك سيستم پيچيده از ارتباطات است که در 
آنجا تغييرات متغيرها معلول تغييرات در سایر متغيرها است. روابط علّی چند جهتی

ميان  خطی  ارتباطات  از  معلولی   – علّی  ساده  منطق  یك  توسط  ردیابی  قابل  هم تكاملی  تاثيرات 
متغيرهای مستقل و وابسته نيست غير خطی بودن

شكل گيری  باعث  و  است  بازگشتی  صورت  به  آنها  محيط  و  سازمان ها  ميان  تعامالت  و  اقدام ها 
رابطه های علّی-معلولی دورانی و وابستگی های متقابل می گردد.  بازخورد مثبت

انطباق، وابسته به مسير و تاریخ است. محدودیت های وابسته به مسير بودن سازمان را محدود و یا 
توانمند می نماید.  وابستگی به مسير

هرگاه تناسب یك سازمان تغيير نماید، تناسب کل تغيير مي نماید. افزایش در تناسب یك سازمان 
باعث کاهش تناسب رقبا مي گردد. تناسب با محيط 

بنبي��ا و مك کلوی )2006( چهار ویژگی اول از جدول باال را به منظور توصيف هم تكاملِی همراس��تایِی 
اس��تراتژیك، از دیدگاه نظری، به کار بردند. به زعم آنها، عدم همراس��تایی سيس��تم های اطالعاتی با سایر 
قس��مت های سازمان از مس��ائل مهم محيط پيچيده امروزی به ش��مار می رود و هم تكاملِی همراستایی به 
خصوص در مطالعات سيستم های اطالعاتی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و همين امر را علت اصلی 
مشكالت همراستایی سيستم های اطالعاتی می دانند. این پژوهش همراستایی سيستم های اطالعاتی را در 
سه سطح فردی – عملياتی و استراتژیك در نظر گرفته و شرایط توانمندساز را با هدف سرعت بخشيدن به 

پویایی های انطباقِی هم تكاملی در ميان این سه سطح، پيشنهاد می نمایند.
59. trade-offs
*. micro-co-evolution
**. niche
***. macro-co-evolution
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مك کلوی )1999( هم تكاملی و رفتار رقابتی شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و هم تكاملی را به عنوان 
تعييرات علّی دوجانبه ميان یك ش��رکت و و رقبا یا س��ایر عناصر بازار )انطباق(، تعریف کرده است. لوین و 
همكاران )1999(، هم تكاملی س��ازمان و محيط را به عنوان یك تئوری جدید از انطباق سازمانی ارائه دادند 
که انطباق کاوش و بهره برداری در سطح شرکت را به تغييرات سازمانی مرتبط می نماید. این پژوهشگران، 
س��ازمان ها و محيط آنها را به عنوان یك پيامد از ارتباطات متقابل ميان اقدامات مدیریتی، تاثيرات نهادی 
و س��ایر تغييرات نهادی مانند فناورانه، اجتماعی سياس��ی و س��ایر پدیده های محيطی تعریف کردند. بون و 
اوليویرا )2008( مدلی ریاضی و بزرگ مقياس برای درک تكامل پویای پرتفوليوی دارایی توليد برق در پاسخ 
ب��ه مداخله های مختلف بازار و پيامدهای بلندمدت چنين تغييراتی بر س��اختار و قيمت های بازار ارائه دادند. 
ویدجن و ونگ )2009( چهارچوبی را برای توس��عه چابك نرم افزار ارائه دادند که دربرگيرنده توانمندس��ازها 
و بازدارنده های چابكی و قابليت های پدیدارش��ونده تيم های چابك اس��ت. این مطالعه بر اساس سه ویژگی 
سيس��تم های در حال تكامل انجام شده اس��ت: انطباق با نرخ تغيير هم تكاملی، خودسازماندهی و هماهنگی 
کاوش و بهره برداری. این سه اصل برای مطالعه فرایند توسعه نرم افزار در دو تيم مجزا به کار رفته است. از 
تحليل این دو مطالعه موردی، چهارچوبی برای توسعه چابك نرم افزار ارائه شده است. سرعت، خودمدیریتی 
و نهادینه س��ازی کاوش به عنوان توانمندس��ازها و عقب ماندن از تغييرات ب��ازار، مدیریت متمرکز و کمبود 
منابع تخصيص داده شده برای کاوش، به عنوان بازدارنده های چابكی شناسایی شدند. قابليت های شناسایی 
ش��ده نيز عبارتند ازک هم تكاملی ارزش کس��ب و کار، کارهای هماهنگ و پایدار، یادگيری تيمی و آگاهی 
جمع��ی. تانری وردی و همكاران )2010(، چهارچوبی برای توصيف هم تكاملی اکوسيس��تم مبتنی بر پلتفرم 
ارائه دادند که دربرگيرنده چهار عامل طراحی و حاکميت پلتفرم، پویایی های محيطی و در نهایت پویایی های 
تكاملی اس��ت. رای و تانگ )2013( چهارچوبی مفهومی را برای ارزش کس��ب و کار از طریق کسب و کار 
مبتنی بر فناوری اطالعات ارائه دادند که دربرگيرنده چهار قس��مت اصلِی در حال تكامل با یكدیگر اس��ت: 
نيت اس��تراتژیك، نيازمندی های طراحی برای مدل کس��ب و کار، پياده س��ازی مدل کس��ب و کار بر پایه 
فناوری اطالعات و پيامد. آنها دو توانمندی فناوری اطالعات )شخصی س��ازی دو جانبه فناوری اطالعات و 
استانداردس��ازی فناوری اطالعات ش��بكه( را به عنوان مكانيزم های اجرایی در ارتباط ميان نيت استراتژیك 
س��ازمان و پيكره بندی مدل کس��ب و کار ارائ��ه دادند. پپارد و کمپبل )2014(، ب��ا بهره گيری از بازخوردها، 
همراس��تایی ميان استراتژی کسب و کار و استراتژی سيستم های اطالعاتی را توصيف کردند، به زعم آنها، 
هم تكاملی 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 سيس��تم های اطالعاتی در سازمان اس��ت. پاچكو و همكاران )2014( 
ارتباطات متقابل جنبش اجتماعی، نهادها و صنعت را نشان دادند، همانطور که جنبش اجتماعی بر نهادها و 
صنایع تاثيرگذارند، رش��د یك صنعت نيز از طریق مشارکت ها بر تنوع جنبش های اجتماعی موثر است. این 
سازمان های جنبش اجتماعی جدید نيز به نوبه خود دانش، توانمندی ها و اهداف و استراتژی های مشخصی 
را برای تغييرات نهادی توسعه می دهند که برای رشد مستمر صنعت، ضروری هستند. پژوهش های تشریح 

شده در این قسمت، در جدول 3 آورده شده اند.
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جدول 3. مطالعات پیچیدگی و هم تکاملی در حوزه مدیریت و سازمان

سطح تحلیل روش شناسی تمرکز هم تکاملینویسندگان/ سالردیف

کمیرفتار رقابتی شرکت هامك کلوی )1999(1
مدل ریاضی 

شرکت، صنعت
)رایانه صنعتی(

کيفیشكل های جدید سازمانی لوین و همكاران )1999(2
مطالعات تطبيقی طولی 

شرکت، صنعت،
ایاالت  ژاپن،  آلمان،  )کشور: 

متحده آمریكا(

اینك پن و کورال )2004(3
و  کنترل  اعتماد،  هم تكاملی 
یادگيری در سرمایه گذاری های 

مشترک

کيفی
صنعتمرور ادبيات و تحليل مفهومی

کيفیتوسعه سيستم های اطالعاتیبنبيا و مك کلوی )2006(4
شرکت مرور ادبيات و تحليل مفهومی

تكامل بون و اوليویرا )2008(5 بر  بازار  مداخله های 
استراتژیك بازار نيروی برق

کمی
کشور )انگلستان( مدل ریاضی

توسعه چابك نرم افزارویدجن و ونگ )2009(6

کيفی
موردی-  مطالعه  تحليل 
نيمه  مصاحبه  و  تطبيقی 

ساختار یافته

دو تيم توسعه دهنده نرم افزار

همكاران 7 و  تانری وردی 
)2010(

پلتفرم  معماری  تكامل 
و  حاکميت  نرم افزاری، 

پویایی های محيطی

کيفی
 مرور ادبيات و تحليل مفهومی

شرکت، صنعت
)نرم افزار(

رای و تانگ )2013(8
مبتنی  کار  و  کسب  مدل های 
جهت  در  اطالعات  فناوری  بر 

خلق ارزش

کيفی
شرکت مرور ادبيات و تحليل مفهومی

کسب پپارد و کمپبل )2014(9 استراتژیك  همراستایی 
و کار و سيستم های اطالعاتی 

کيفی
برای  داده  از  برخاسته  نظریه 
علّی  حلقه های  اکتشاف 

معلولی

شرکت 

تكامل جنبش اجتماعی، نهادها پاچكو و همكاران )2014(10
و صنعت

کمی 
 رگرسيون

صنعت
)انرژی بادی در آمریكا(

6.1.2 تئوری های تکامل س�ازمان و هم تکاملی. آباتكوال )2013( دیدگاه های مختلف تئوری 
تكامل نس��بت به هم تكاملی را در سه دس��ته مختلِف تكاملی، انطباقی و دیالكتيكی دسته بندی کرده است 
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که در ادامه آورده شده اند.
رویکردهای تکاملی60 و رویکردهای انطباقی61. رویكردهای تكاملی، به طور خاص س��عی در 
توسعه تئوری های رسمی62 از تكامل سازمانی بوده اند. به طور مثال اکولوژیست های جمعيت )یا سازمانی(63 
س��عی در کاربرد فرایندهای س��اختاری داروینی )ایجاد تنوع، انتخاب و حفظ(64 برای درک تكامل در طول 
زم��ان داش��ته اند. به بي��ان دیگر هدف اصلی اکولوژی س��ازمانی، درک تعامالت دوجانب��ه در درون و ميان 
جمعيت های سازنده اکوسيستم های سازمانی و مكانيزم ها و فرایندهای زیربنایی رشد، نظارت65 و زوال آنها 
بوده اس��ت. رویكردهای انطباقی نيز استعاره زیستی را مورد کاربرد قرار داده اند، البته جامع تر از رویكردهای 
تكاملی. این رویكردها بيش��تر به دنبال منطق اصلی در پس پرده تكامل زیس��تی هستند و همين منطق را 
متشكل از فرایند انطباق می دانند. داروین واژه انطباق را برای بررسی فرایندی که ارگانيسم ها توسط آن به 
دنبال کسب بهترین برازش66  با محيط خارجی خود هستند، به کار برد. این برازش در نهایت اتفاق می افتد 
زیرا ارگانيس��م ها، توانایی های الزم را کس��ب می کنند. ارگانيسم های انطباق یافته خود را بازتوليد67 می کنند 
و بنابرای��ن، تكامل اتفاق می افت��د. این دیدگاه انطباقی به تكامل، جبرگرا68 تلقی می گردد. البته دیدگاه هایی 
متفاوت از این دیدگاه جبر گرا نيز ش��كل گرفته اند. دیدگاه هایی که نقش نيت اس��تراتژیك69 و انتخاب را در 
انطباق مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال، تئوری رفتار ش��رکت70، تئوری انتخاب استراتژیك71، تئوری 
وابس��تگی به منابع72 و رویكرد یادگيری سازمانی73. این دیدگاه ها که اراده گرایانه74 خوانده می شوند، انطباق 
را ناش��ی از نيروهای درونی س��ازمان می دانند، البته با این باور که س��ازمان ها متمابل به عقالنيت محدود 
هس��تند. این دیدگاه ها با تمرکز بر نيت اس��تراتژیك و مطرح کردن اینكه سازمان ها را مستقل از محيط نيز 
می توان بررسی کرد، تا حدودی از تفسير قطعی گرای تكامل سازمانی از طریق انطباق )داروینيست(، فاصله 
گرفته اند. دیدگاه های اخير، انطباق را پيامد مش��ترک جبرگرایی محيطی و اراده گرایی اس��تراتژیك می دانند. 
این دیدگاه ها که معموال دیاليكتيكی خوانده می شوند، این پيامد را متشكل از ترکيب های متفاوتی از روابط 
قدرت ميان جبرگرایی و اراده گرایی در درون چرخه زندگی س��ازمان می دانند. در قس��مت بعدی این رویكرد 

مورد بررسی قرار می گيرد.

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 دیالکتیکی75. ریش��ه های تفكر دیالكتيكی را می ت��وان در عقاید ویك )1969( یافت. وی با 
توس��عه مفهومی به نام معنابخش��ی76، کمك بسياری به مطالعه س��ازمان نمود. وی، واقعيت77 را چيزی 
عينی78 نمی دید. به زعم وی، واقعيت توسط افراد و بر پایه تجارب و فرایندهای شناختی آنها وضع می گردد. 
به محض وضع شدن، واقعيت، رفتار افراد را تحت تاثير قرار می دهد. بنابراین یك رابطه بازگشتی79 با آنها 
خلق می کند. تا آغاز دهه 80، رویكرد دیالكتيكی نادیده گرفته می شد تا اینكه بورژویيس )1984( برای اولين 
بار با رویكرد دیالكتيكی به توصيف رابطه ميان س��ازمان ها و محيط پرداخت. وی با کاربرد واژه های تعریف 
قلمرو80 و راهبري قلمرو81، به مفهوم سازی جبرگرایی و اراده گرایی در انطباق سازمانی پرداخت. واژه اول 
بيان کننده اراده گرایی است که در آن، وضع محيطی82 و تنظيم عملكرد سازمانی مورد توجه قرار می گيرد. 
واژه دوم، بيان کننده جبرگرایی اس��ت که در آن رفتار س��ازمانی در درون محيط هدایت می گردد. بورژویيس 
)1984( ادعا می کند که هر تئوری انطباق س��ازمانی در آینده باید احتمال روابط علّی ميان عوامل خارجی، 
تصميمات استراتژیك و عوامل داخلی را مد نظر قرار دهد. تفكر دیالكتيكی به دنبال توصيف کشش تعاملی 

83 ميان نيروهای داخلی و محيطی و انتخاب استراتژیك است )آباتكوال 2013(. 
     برخی از پژوهش های مهم هم تكاملی از دیدگاه تكامل در جدول 4 خالصه شده اند.

جدول4. برخی از مطالعات مهم در حوزه هم تکاملی )آباتکوال، 2013(84

سطح تحليلروش شناسیطول دوره مشاهده )سال(تمرکز هم تكاملینویسندگان/ سالردیف

1
مي��ات85  و  لوینت��ال 

)1994(
و  صنعت��ی  پویایی ه��ای 

رقابت
50

)1984 -1834(
کمی 

تحليل الجيت86
کشور: )امریكا(

صنعت: )سرمایه گذاری مشترک(
شرکت: -

2
آینام��و87  و  جلي��ك 

-شكل گيری شبكه ها)1999(

کيفی 
مطالع��ه   تحلي��ل 
تطبيق��ی  م��وردی- 

طولی88

کشور: )فرانسه، ایتاليا، امریكا(
صنعت: )لوکس(

LVMH, He -  ررکت:
 mès, Pierre Cardin,

,Armani, Gucci
 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

84. ردیف 14، 15، 16، 17، 18 در این مطالعه به جدول افزوده شده اند.
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6شكل گيری شبكه ها کوزا و لوین89 )1999(3
)1996-1990(

کيفی 
مطالع��ه   تحلي��ل 

موردی- طولی

کشور: -
صنعت: )حسابداری دولتی(

Nexia Intern -  ررکت:
tional

4
و  ب��وش  دن  ون 

همكاران90 )1999(
17ظرفيت جذب91

)1997-1980(

کيفی 
مطالع��ه   تحلي��ل 
تطبيق��ی  م��وردی- 

طولی

کشور: )هلند(
صنعت: )چندرسانه ای(

 Het Financiel :شرکت
Dagblaad, SDU

5
فالی��ر و هم��كاران92 

)2001(
و  صنعت��ی  پویایی ه��ای 

نوسازي استراتژیك93
9

)1999-1990(

کيفی 
تاریخ��ی  مطالع��ه    

طولی
مطالع��ه  تحلي��ل 
تطبيق��ی  م��وردی- 

طولی

کشور: )فرانسه، ایتاليا، هلند، 
سوئد، امریكا(

صنعت: )خدمات مالی(
 Banca Intesa, :شرکت
ING, Prudential, So-

,ciété Générale
 MeritaNordBanken,

Storebrand

6
هایگن��ز و همكاران94 

)2001(
و  صنعت��ی  پویایی ه��ای 

رقابت
120

)1977-1877(

کيفی
مطالعه تاریخی طولی
مطالع��ه  تحلي��ل 
تطبيق��ی  م��وردی- 

طولی

کشور: )انگلستان(
صنعت: )موسيقی(

 Island Records, :شرکت
 Virgin Records, BMG

,International
Warner Music, Road-

,runner Records
Independiente

و جونز95 )2001(7 صنعت��ی  پویایی ه��ای 
رقابت

15
)1920-1895(

کيفی
مطالعه تاریخی طولی

کشور: )امریكا(
صنعت: )فيلم(

شرکت:-

8
فلوی��د96  و  جنكين��ز 

15فناوری و رقابت)2001(
)1982-1967(

کيفی
مطالعه تاریخی طولی

کشور: -
صنعت: )فرمول 1(

شرکت:-

9
ولب��ردا97 و هم��كاران 

)2001(
اس��تراتژیك  نوس��ازي 

)کاوش/بهره برداری(
7

)1997-1990(

کيفی
مطالع��ه   تحلي��ل 
تطبيق��ی  م��وردی- 

طولی

کشور: )هلند، انگلستان(
صنعت: )خدمات مالی(

 ABN AMRO, :شرکت
Aegon, ING, Rabo-

,bank, Fortis
 Barclays, Lloyds TSB,

Prudential

10
گداجلویچ98  و  کارن��ی 

-کسب و کار خانوادگی)2002(
کيفی 

تاریخ��ی  مطالع��ه   
طولی

کشور: )شمال شرقی آسيا(
صنعت: -
شرکت:-

11
هم��كاران  و  فالی��ر 

)2003(
و  صنعت��ی  پویایی ه��ای 

رقابت
9

)1997-1990(

کيفی 
تاریخ��ی  مطالع��ه   

طولی

کشور: )انگلستان، هلند، فرانسه(
صنعت: )خدمات مالی(

شرکت:-
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12
چایل��د99  و  رودریگ��ز 

27بعد سياسی در هم تكاملی)2003(
)2000-1973(

کيفی
مطالع��ه  تحلي��ل 

موردی-  طولی

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

Telemig :شرکت

و مورمان100 )2003(13 صنعت��ی  پویایی ه��ای 
رقابت

58
)1914-1856(

کيفی
مطالعه تاریخی طولی
م��وردی-  مطالع��ه 

تطبيقی طولی

کشور: )انگلستان، آلمان، فرانسه، 
امریكا(

صنعت: )رنگ مصنوعی(
 Bajer, Jager,( :شرکت
 Levinstein, BS&S,

,SchoellKopf
)American Aniline

فناورانه کانسولی  )2005(14 تغيي��ر  پویایی های 
در بانكداری خرد

150 
)1990-1840(

کيفی 
مطالعه تاریخی طولی

صنعت: بانكداری خرد
کشور: انگلستان

15
هم��كاران  و  ش��ولته 

)2012(
پيوندهای شبكه و ادراک از 

کمی10 ماهامنيت روانشناختی
مطالعات طولی

گروه )69 گروه کاری از یك 
برنامه خدمات ملی در ایاالت 

متحده آمریكا(

16
مانين��گ و هم��كاران 

)2012(
زنجيره  پایداری  هم تكاملی 

ارزش جهانی
9 سال

)2000 – 2009( 

کيفی
مطالعه موردی

مطالعه تطبيقی طولی
صنعت قهوه جهانی 

محدودس��ازی101 با رویكرد کالين ترنر )2012(17
-هم تكاملی

کيفی 
مرور ادبيات 

محت��وای  تحلي��ل 
کيفی

شرکت های چند مليتی

60 سالهم تكاملی صنعت و محيطمورمان )2013(18
)1875 – 1914(

کيفی
مطالعه تاریخی طولی
م��وردی-  مطالع��ه 

تطبيقی طولی

کشور: )انگلستان، آلمان، فرانسه، 
سوئيس، آمریكا(

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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6.2. تحلیل الزامات و روش شناسی پژوهش ها 
همانط��ور ک��ه قباًل توضيح داده ش��د، مطالعات هم تكامل��ی نيازمند در نظر گرفتن مجموع��ه ای از الزامات 
پژوهش��ی در تحليل ها و اکتشافات هستند، در یك جمع بندی، ضروری ترین نيازمندی های هم تكاملی برای 
پژوهش های س��ازمان و محيط عبارتند از )مك کلوی 1997، لوین و ولبردا 1999، لوین و همكاران 1999، 
پپارد و برو 2003(: تاثيرات چندس��طحی )روابط علّی و معلولی در س��طوح مختلف(، بازخوردها، وابستگی به 
مس��ير، مطالعه انطباق س��ازمان در یك دوره زمانی در بس��تر تاریخی و در نظر داشتن تغييرات سيستم های 

مختلف نهادی که شرکت ها و صنایع در آن قرار گرفته اند.
همانطور که در جدول ش��ماره 3 و 4 همچنين در جدول جمع بندی )جدول 5( در زیر نش��ان داده ش��ده 

است، هر یك از مطالعات، برخی از این نيازمندی ها را پوشش داده اند.

جدول5. الزامات پژوهش های هم تکاملی و روش شناسی
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3
 

   )1999کلوي (مک  1
        ) مدل ریاضی)کمی  

2  
  (مطالعات تطبیقی طولی) کیفی          )1999لوین و همکاران (

  
  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی          )2004پن و کورال (اینک  3

  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی            )2006کلوي (بنبیا و مک  4
  (مدل ریاضی) کمی            )2008بون و اولیویرا (  5
و  یقیتطب -يمطالعه مورد لیتحل( کیفی            )2009ویدجن و ونگ (  6

  )افتهیساختار  مهیمصاحبه ن
وردي و همکاران تانري  7

)2010(  
         (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی  

  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی          )2013راي و تانگ (  8

  (رگرسیون) کمی          )2014پاچکو و همکاران (  9

10  

  )2014(پپارد و کمپبل 

 

        

(نظریه برخاسته از داده براي کیفی
معلولی (بدون  عّلیهاي اکتشاف حلقه

  سازي))شبیه
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الزامات و                        
  شناسیروش

  روش شناسی  تکاملیهاي هم الزامات پژوهش

ل 
دو

ت ج
لعا

طا
م

4  

  )تحلیل الجیت( کمی           )1994لوینتال و میات (  1

 ی)طول - يمطالعه  مورد لیتحلکیفی (           )1999کوزا و لوین (  2

3  
 یقیتطب - يمطالعه  مورد لیتحلکیفی (          )1999جلیک و آینامو (

 ی)طول
ون دن بوش و همکاران   4

)1999(  
     

   ) یقیتطب - يمطالعه  مورد لیتحلکیفی 
 ی)طول

5  
       )2001فالیر و همکاران (

   ) یطول یخیمطالعه  تارکیفی  
 ی)طول یقیتطب -يمطالعه مورد لیتحل

6  
       )2001هایگنز و همکاران (

   یطول یخیمطالعه تار( کیفی  
 ی)طول یقیتطب -يمطالعه مورد لیتحل

 )مطالعه تاریخی طولیکیفی (           )2001جونز (  7

 )مطالعه تاریخی طولیکیفی (           )2001جنکینز و فلوید (  8
 )2001ولبردا و همکاران (  9

  
    

    
 یقیتطب - يمطالعه  مورد لیتحل( کیفی

 ی)طول
 )مطالعه تاریخی طولیکیفی (           )2002گداجلویچ (کارنی و   10

 )مطالعه تاریخی طولیکیفی (         )2003فالیر و همکاران (  11

 ی)طول  -يمطالعه مورد لیتحلکیفی (         )2003رودریگز و چایلد (  12

      )2003مورمان (  13
   یطول یخیمطالعه تار(مطالعه  کیفی  

 ی)طول یقیتطب - يمورد مطالعه
  (مطالعه تاریخی طولی) کیفی           )2005کانسولی (  15
       )2012شولته و همکاران (  16

    ) مطالعات طولی)کمی  

17  
   )2012کالین ترنر (

       
(مرور ادبیات / تحلیل محتواي  کیفی

  کیفی)
18  

   )2012مانینگ و همکاران (
       

تطبیقی مطالعه موردي / مطالعه کیفی (
  )طولی

19  
   )2013مورمان (

       
یطول یخیمطالعه تارکیفی (  
  ی)طول یقیتطب - يمورد مطالعه

  
به این ترتیب بیشترین میزان کاربرد را الزامات، نشان داده است.  در مقاالتی را الزامات هم تکامل هر یک از یفراوان 1 شکل
مطالعه . 3) %24پژوهش ( 18هاي مختلف نهادي در . تغییرات سیستم2)، %33پژوهش ( 24ی در چند سطح راتیتاث. 1اند: داشته

 3. وابستگی به مسیر در 5)، %16پژوهش ( 12. بازخوردها در 4)، %23پژوهش ( 17ی در دوره زمان کیانطباق سازمان در 
  .)%4پژوهش (

  هاي مختلف نهاديسیستم اتتغییرزام پژوهشیِ چندسطحی بودن، تکاملی، سه البنابراین اغلب مطالعات انجام شده در حوزه هم
توجه  وابستگی به مسیراند و بازخوردها و  ی را در پژوهش خود مورد توجه قرار دادهدوره زمان کیمطالعه انطباق سازمان در و 

   اند.اغلب مطالعات نبوده
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   )1999کلوي (مک  1
        ) مدل ریاضی)کمی  

2  
  (مطالعات تطبیقی طولی) کیفی          )1999لوین و همکاران (

  
  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی          )2004پن و کورال (اینک  3

  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی            )2006کلوي (بنبیا و مک  4
  (مدل ریاضی) کمی            )2008بون و اولیویرا (  5
و  یقیتطب -يمطالعه مورد لیتحل( کیفی            )2009ویدجن و ونگ (  6

  )افتهیساختار  مهیمصاحبه ن
وردي و همکاران تانري  7

)2010(  
         (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی  

  (مرور ادبیات و تحلیل مفهومی) کیفی          )2013راي و تانگ (  8

  (رگرسیون) کمی          )2014پاچکو و همکاران (  9

10  

  )2014(پپارد و کمپبل 

 

        

(نظریه برخاسته از داده براي کیفی
معلولی (بدون  عّلیهاي اکتشاف حلقه

  سازي))شبیه
  

ش��كل 1 فراوانی هر یك از الزامات هم تكاملی را در مقاالت نش��ان داده است. الزامات، به این ترتيب 
بيشترین ميزان کاربرد را داشته اند: 1. تاثيرات چند سطحی در 24 پژوهش )33%(، 2. تغييرات سيستم های 
مختلف نهادی در 18 پژوهش )24%( 3. مطالعه انطباق سازمان در یك دوره زمانی در 17 پژوهش )%23(، 

4. بازخوردها در 12 پژوهش )16%(، 5. وابستگی به مسير در 3 پژوهش )%4(.
بنابراین اغلب مطالعات انجام ش��ده در حوزه هم تكاملی، س��ه الزام پژوهشِی چندسطحی بودن، تغييرات 
سيستم های مختلف نهادی  و مطالعه انطباق سازمان در یك دوره زمانی را در پژوهش خود مورد توجه قرار 
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داده اند و بازخوردها و  وابستگی به مسير توجه اغلب مطالعات نبوده اند. 
 

١٧ 
 

  
 

  مقاالت الزامات در  هر یک از فراوانی .1شکل 

اخیر، توجه و عالقه به علم پیچیدگی در مطالعات سازمان به علت افزایش تغییرات غیرمنتظره در محـیط، بـه طـور هاي در سال
هاي تعادل، قادر به هاي سنتیِ مبتنی بر متغیرهاي مستقل و روابط علی خطی و حالتروزافزونی در حال افزایش بوده است. مدل
حوزه پیچیدگی، با مفروضاتی از قبیـل ارتباطـات متقابـل، غیـر خطـی بـودن و   هايپاسخگویی به چنین تغییراتی نیستند. مدل

انـد (آگـار، ها، توجه پژوهشگران سازمان و مدیریت را براي دست و پنجه نرم کردن با این محیط متغیر به خود جلب کردهپویایی
و معلولی چندجانبه و بازخوردهـا بـوده اسـت  لّیع، توجه به روابط تکاملیتوجه و مهم در مطالعات همیکی از موارد قابل  ).2005

تکاملی به حوزه مطالعـات سـازمان، هاي ابتدایی ورود نظریه هم))، اگرچه از همان سال1997کلوي ()، مک1997(لوین و ولبردا (
)، 1999و ولبـردا هاي جدي محققان ایـن حـوزه بـوده (لـوین و معلولی چندجانبه و بازخوردها از نگرانی علّیعدم توجه به روابط 

) نیز نشاندهنده عدم توجه اغلب مطالعات به بازخوردها بـوده اسـت. بـا کـاربرد 5(جدول  2018تا  1999بررسی مطالعات از سال 
) 1990مـیالدي بـه بلـوغ خـود رسـید (سوشـیل  80میالدي مطرح و در دهه  60شناسی سیستم که در دهه هاي پویاییهآموزه
اي درخشـان را بـراي تعامـل )، آینـده2000و معلولی و بازخوردها را به خوبی برآورده نمود. استرمن ( علّیتوان الزامات روابط می
هاي از طریق مفهوم مدل -هاي کیفی پژوهشو  حوزه -از طریق فناوري رایانه -هایی مانند علم پیچیدگیشناسی با حوزهپویایی

هـاي ارزشـمند در کتـاب ته اسـت. وي بـا ارائـه تعـداد زیـادي از مثـالعرضه داش -گیري استراتژیکذهنی، یادگیري و تصمیم
شناسـی سیسـتم، قابـل کـاربرد در گسـتره وسـیعی از موضـوعات صـنعتی و هاي کسب و کار، نشان داد که روش پویاییپویایی

ن است، به زعم وي، و معلولی که سرآغاز کتاب استرم علّی). مفهوم بازخورد و روابط 2003سیاستگذاري عمومی است (جکسون، 
هاي با پیچیدگی روزافزون را که در آنها قرار داریم با اکتشاف بازخوردها بشناسیم و در ایـن صـورت باید ساختار و پویایی سیستم

هـا و پیامـدهاي آن نگر، وسیع، دراز مدت و پویا در مورد کـنشاست که دید جزء نگر، محدود، کوتاه مدت و ایستا با نگرشی کل
تـر تر و کـاریرديساز اکتشافات عمیقتکاملی، زمینهگردد. بنابراین توجه عمیق و کاربرد این رویکرد در مطالعات هممی جایگزین

  در موضوعات مختلف خواهد بود. 
تکاملی است. وابستگی نیز توضیح داده شد، وابستگی به مسیر نیز یکی دیگر از الزمات مطالعات هم همانطور که قبالًهمچنین، 

هاي اولیه، رفتارهاي حال و آینده یک سازمان را ها و اقدامگذاريها، سرمایهمسیر بر این ایده استوار است که تصمیم به
هاي پیچیده به مفهوم وابستگی به گذشته است و غالباً انتخاب یک مسیر سازند. در نگاه استرمن وابستگی به مسیر در سیستممی

در مطالعه  )2014( و کمپل اردیبه طور مثال پ). 2000کند (استرمن، و پایان راه را تعیین می شودمانع انتخاب دیگر مسیرها می
تشریح  نگونهیرا ا ریبه مس یوابستگ ،کسب و کار و یاطالعات يهاستمیس کیاستراتژ ییهمراستا یتکاملهم در خصوصخود 
که در  یاز گذشته سازمان است. زمان ی) بازتابایدر استرال یشرکت مال کیشرکت بزرگ ( کیدر  IS ری: رفتار  منفعل مداندکرده
از کارها  ياریرفت و بس نیاز ب يفناور نیاطالعات شرکت شکست خوردند، اعتماد به ا يفناور يهااز پروژه يتعداد  90دهه 

حیتاثیرات چند سط
33%

بازخوردها
16%

سیروابستگی به م
4%

ک مطالعه انطباق سازمان در ی
دوره زمانی

23%

نهادي هاي مختلفتغییر سیستم
24%

شکل 1. فراوانی هر یک از الزامات در مقاالت 

در س��ال هاي اخي��ر، توجه و عالق��ه به علم پيچيدگی در مطالعات س��ازمان به عل��ت افزایش تغييرات 
غيرمنتظره در محيط، به طور روزافزوني در حال افزایش بوده اس��ت. مدل هاي س��نتِي مبتني بر متغيرهاي 
مستقل و روابط علي خطي و حالت هاي تعادل، قادر به پاسخگویي به چنين تغييراتي نيستند. مدل  هاي  حوزه 
پيچيدگي، با مفروضاتي از قبيل ارتباطات متقابل، غير خطي بودن و پویایي ها، توجه پژوهش��گران س��ازمان 
و مدیریت را براي دست و پنجه نرم کردن با این محيط متغير به خود جلب کرده اند )آگار، 2005(. یكی از 
م��وارد قابل توجه و مهم در مطالع��ات هم تكاملی، توجه به روابط علّی و معلولی چندجانبه و بازخوردها بوده 
است )لوین و ولبردا )1997(، مك کلوی )1997((، اگرچه از همان سال های ابتدایی ورود نظریه هم تكاملی 
به حوزه مطالعات س��ازمان، عدم توجه به روابط علّ��ی و معلولی چندجانبه و بازخوردها از نگرانی های جدی 
محقق��ان این حوزه بوده )لوین و ولبردا 1999(، بررس��ی مطالعات از س��ال 1999 ت��ا 2018 )جدول 5( نيز 
نش��اندهنده عدم توجه اغلب مطالعات به بازخوردها بوده اس��ت. با کاربرد آموزه ه های پویایی شناسی سيستم 
که در دهه 60 ميالدی مطرح و در دهه 80 ميالدی به بلوغ خود رس��يد )سوش��يل 1990( می توان الزامات 
رواب��ط علّ��ی و معلولی و بازخوردها را به خوبی برآورده نمود. اس��ترمن )2000(، آینده اي درخش��ان را براي 
تعام��ل پویایي شناس��ي با حوزه های��ي مانند علم پيچيدگ��ي- از طریق فناوري رایان��ه- و  حوزه هاي کيفي 
پژوهش- از طریق مفهوم مدل هاي ذهني، یادگيري و تصميم گيري استراتژیك- عرضه داشته است. وي با 
ارائه تعداد زیادي از مثال هاي ارزشمند در کتاب پویایي هاي کسب و کار، نشان داد که روش پویایي شناسي 
سيس��تم، قابل کاربرد در گس��تره وس��يعي از موضوعات صنعتي و سياس��تگذاري عمومي است )جكسون، 
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2003(. مفهوم بازخورد و روابط علّی و معلولی که س��رآغاز کتاب اس��ترمن است، به زعم وی، باید ساختار و 
پویایي سيس��تم هاي با پيچيدگي روزافزون را که در آنها قرار داریم با اکتشاف بازخوردها بشناسيم و در این 
صورت اس��ت که دید جزء نگر، محدود، کوتاه مدت و ایس��تا با نگرش��ی کل نگر، وسيع، دراز مدت و پویا در 
م��ورد کنش ه��ا و پيامدهای آن جایگزین می گردد. بنابراین توجه عمي��ق و کاربرد این رویكرد در مطالعات 

هم تكاملی، زمينه ساز اکتشافات عميق تر و کاربردی تر در موضوعات مختلف خواهد بود. 
همچنين، همانطور که قباًل نيز توضيح داده ش��د، وابس��تگی به مسير نيز یكی دیگر از الزمات مطالعات 
هم تكاملی است. وابستگی به مسير بر این ایده استوار است که تصميم ها، سرمایه گذاری ها و اقدام های اوليه، 
رفتارهای حال و آینده یك سازمان را می سازند. در نگاه استرمن وابستگی به مسير در سيستم های پيچيده 
به مفهوم وابستگی به گذشته است و غالبًا انتخاب یك مسير مانع انتخاب دیگر مسيرها می شود و پایان راه 
را تعيين می کند )استرمن، 2000(. به طور مثال پيارد و کمپل )2014( در مطالعه خود در خصوص هم تكاملی 
همراس��تایی استراتژیك سيستم های اطالعاتی و کسب و کار، وابستگی به مسير را اینگونه تشریح کرده اند: 
رفتار  منفعل مدیر IS در یك شرکت بزرگ )یك شرکت مالی در استراليا( بازتابی از گذشته سازمان است. 
زمانی که در دهه 90  تعدادی از پروژه های فناوری اطالعات شرکت شكست خوردند، اعتماد به این فناوری 
از بين رفت و بس��ياری از کارها بدون اس��تفاده از فناوری اطالعات انجام ش��د، این تجربه قبلی باعث شده 
است ارتباطات موثری ميان واحد IS و سطوح باالی کسب و کار وجود نداشته باشند و پروژه  های IS بدون 
هماهنگی و مذاکره با این واحد تفویض ش��وند ) واحد IS  به یك واحد منفعل تبدیل ش��ده است(. در حال 
حاضر وابس��تگی به مس��ير موجب شده است این تغير دیدگاه به سختی امكان پذیر باشد و اعتماد به فناوری 
اطالعات به راحتی محقق نش��ود. در مطالعات انجام ش��ده در حوزه هم تكاملی تنها دو مطالعه ) کالين ترنر  
2012و پپارد و کمپبل2014( به بررس��ی این الزام پرداخته اند. بررس��ی این الزام توجه بيشتر پژوهشگران را 

برای عمق بخشی به اینگونه مطالعات طلب می کند.  
فراوانی روش شناس��ی مطالعات انجام ش��ده در نمودار شكل 2 و 3 نش��ان داده شده است. همانطور که 
در ش��كل 2 آورده شده اس��ت از 28 مطالعه بررسی شده؛ 23 پژوهش )82%( با رویكرد کيفی و 14% آنها 
با کاربرد رویكرد کمی انجام ش��ده اس��ت. در این ميان، مطالعات موردی با 11 پژوهش )39%(، مطالعات 
تاریخی طولی با 5 پژوهش )18%( و مرور ادبيات و تحليل مفهومی با 5 پژوهش )18%( بيشترین کاربرد 
را در انجام مطالعات داشته اند. به عنوان پيشنهادی برای مطالعات آینده در حوزه هم تكاملی و غنی تر شدن 
اکتشافات، می توان ترکيب رویكرد کيفی و کمی )روش آميخته( را مورد کاربرد قرار داد. مينگرز و بروکلزبي 
)1997( دالیل زیر را براي کاربرد روش شناسي چندگانه چندپارادایمي ارائه داده اند: اول اینكه، مسائل دنياي 
واقعي به شدت پيچيده و چندبعدي است. هرکدام از پارادایم ها متمرکز بر جنبه هاي مختلفي از این وضعيت 
هس��تند و بنابراین روش شناس��ي چندگانه چندپارادایمي براي برخورد موثرتر با پيچيدگي هاي دنياي واقعي، 
ضروري اس��ت. دوم اینكه، یك مداخله در این وضعيت، یك واقعه مجرد و گسس��ته نيس��ت، بلكه فرایندي 
اس��ت که به طور معمول از طریق چند فاز انجام مي پذیرد. این فازها، فعاليت ها و مس��ائل مختلفي را براي 
عامل مداخله، به همراه خواهند داش��ت. روش ها عمومًا در برخي فازها، س��ودمندتر هستند، بنابراین ترکيب 
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آنها، جذاب به نظر مي رس��د. حتي هنگامي که روش ها، کارکردهاي مش��ابهي دارن��د، ترکيب مجموعه اي 
از رویكردها، نتيجه بهتري در بر خواهد داش��ت. ش��ایان ذکر اس��ت که مينگرز و بروکلزبي )1997(، اساس 
روش شناسي چندگانه را ارتباط دادن اجزاي روش ها به یكدیگر مي دانند، خواه از پارادایم هاي متفاوت باشند 
یا خير و اینگونه بيان مي کنند که این ارتباط دادن اجزا نيازمند مطالعه دقيق روش هاي مختلف براي یافتن 

ارتباط هاي خالقانه است. بنابراین نمي توان دو و یا چند روش را به طور مكانيكي با یكدیگر ترکيب کرد.

 

١٨ 
 

 يو سطوح باال ISواحد  انیم يباعث شده است ارتباطات موثر یتجربه قبل نیاطالعات انجام شد، ا يبدون استفاده از فناور
واحد  کیبه   ISشوند ( واحد  ضیواحد تفو نیو مذاکره با ا یبدون هماهنگ IS يهاکسب و کار وجود نداشته باشند و پروژه

ر باشد و اعتماد یپذامکان یبه سخت دگاهید ریتغ نیموجب شده است ا ریبه مس یشده است). در حال حاضر وابستگ لیمنفعل تبد
و 2012 ترنر  نیتنها دو مطالعه ( کال یمحقق نشود. در مطالعات انجام شده در حوزه هم تکامل یاطالعات به راحت يبه فناور

 نگونهیبه ا یعمق بخش يپژوهشگران را برا شتریالزام توجه ب نیا بررسی. اندالزام پرداخته نیا ی) به بررس2014پپارد و کمپبل
  .  کندیمطالعات طلب م

آورده شده است از  2شکل همانطور که در نشان داده شده است.  3 و 2شکل شناسی مطالعات انجام شده در نمودار روشفراوانی 
آنها با کاربرد رویکرد کمی انجام شده است. در این میان،  %14) با رویکرد کیفی و %82پژوهش ( 23؛ مطالعه بررسی شده 28

پژوهش  5) و مرور ادبیات و تحلیل مفهومی با %18پژوهش ( 5خی طولی با )، مطالعات تاری%39پژوهش ( 11مطالعات موردي با 
تر شدن تکاملی و غنیپیشنهادي براي مطالعات آینده در حوزه هم اند. به عنوان) بیشترین کاربرد را در انجام مطالعات داشته18%(

) دالیل زیر را 1997مینگرز و بروکلزبی (رار داد. توان ترکیب رویکرد کیفی و کمی (روش آمیخته) را مورد کاربرد قاکتشافات، می
دنیاي واقعی به شدت پیچیده و چندبعدي است.  اند: اول اینکه، مسائلشناسی چندگانه چندپارادایمی ارائه دادهبراي کاربرد روش
چندگانه چندپارادایمی براي شناسی هاي مختلفی از این وضعیت هستند و بنابراین روشها متمرکز بر جنبههرکدام از پارادایم

هاي دنیاي واقعی، ضروري است. دوم اینکه، یک مداخله در این وضعیت، یک واقعه مجرد و گسسته برخورد موثرتر با پیچیدگی
ها و مسائل مختلفی را براي پذیرد. این فازها، فعالیتنیست، بلکه فرایندي است که به طور معمول از طریق چند فاز انجام می

در برخی فازها، سودمندتر هستند، بنابراین ترکیب آنها، جذاب به نظر  ها عموماًمداخله، به همراه خواهند داشت. روشعامل 
اي از رویکردها، نتیجه بهتري در بر خواهد داشت. ها، کارکردهاي مشابهی دارند، ترکیب مجموعهرسد. حتی هنگامی که روشمی

دانند، ها به یکدیگر میشناسی چندگانه را ارتباط دادن اجزاي روش)، اساس روش1997(مینگرز و بروکلزبی  شایان ذکر است که
مختلف هاي کنند که این ارتباط دادن اجزا نیازمند مطالعه دقیق روشهاي متفاوت باشند یا خیر و اینگونه بیان میخواه از پارادایم
  طور مکانیکی با یکدیگر ترکیب کرد.و یا چند روش را به  توان دوبنابراین نمی هاي خالقانه است.براي یافتن ارتباط

  
  

 
  مقاالت رویکرد کیفی و کمی به کار رفته درفراوانی . 2شکل 

  

یکیف
82%

کمی
18%

شکل 2. فراوانی رویکرد کیفی و کمی به کار رفته در مقاالت
 

١٩ 
 

  
  مقاالت به کار رفته در شناسیفراوانی روش . 3شکل 

  گیريبندي و نتیجه. جمع7 

تکامل سازمانی را به عنوان دو رویکرد غالب نسبت به تکاملی، دو رویکرد تئوري پیچیدگی و مقاله حاضر با بررسی مطالعات هم
تکاملی ارائه و مقاالت منتخب از لحاظ توجه به این هاي همتکاملی شناسایی نمود، همچنین الزامات مربوط به انجام پژوهشهم

اند تشریح گردید و فتهه قرار گرالزامات مورد بررسی و نقد قرار گرفتند، از طرفی، لزوم کاربرد برخی از الزاماتی که کمتر مورد توج
به حوزه  این نظریهتکاملی از زمان معرفی و ورود مطالعات همتکاملی ارائه گردید. هاي همنیز براي انجام پژوهش پیشنهادهایی

ده اند، یکی از دالیل مهم توجه فزاینتا به امروز، اهمیت بیشتري یافته )1997کلوي، (مک 1997مدیریت و سازمان در سال 
داشتن مفاهیم برتکاملی با در رود همانتظار می  ).2013تر شدن محیط بوده است (مورمان تکاملی، پیچیدهمحققان به هم

شناسی و کاربرد روش که به تفصیل در این مقاله به آنها اشاره گردید برگرفته شده از تئوري پیچیدگی و تئوري تکامل سازمانی
ما توان گفت این رویکرد در کشور اینکه میبا توجه به  براي تعمیق در مسائل پیچیده باشد.رویکردي درخور توجه  ،مناسب

  مورد توجه قرار داد: در کشور براي مطالعات آینده توان به عنوان پیشنهادهاییر را میزیهاي موضوعی حوزه ،مغفول مانده است
 ها و صنایع مختلف؛تکاملی فناوريهم  
 مختلف دانشگاهی و صنایع خاص؛هاي تکاملی رشتههم  
 ؛مختلف تکاملی میان صنایعهم  
 تکاملی نهادهاي مختلف و صنایع؛هم  
 سازمانی و تغییرات مختلف محیطی؛ تکاملی ساختارهم  
 ها، نگرش مدیریت و ...)؛نگ، تیمتکاملی میان عناصر درون سازمانی (فرههم 
 تکاملی در همراستاسازي استراتژیک.هم 
 هاي یک زنجیره تامین هم تکاملی در بین موجودیت 
  

  منابع

و  مدل ریاضی، رگرسون(کمی 
)تحلیل الجیت

14%

)طولی مطالعات تطبیقی(کیفی 
3%

لیل مرور ادبیات و تح( کیفی 
)مفهومی

18%

)ز دادهنظریه برخاسته ا(کیفی 
4%

)ولیمطالعه تاریخی ط(کیفی 
18%

)مطالعات طولی(کمی 
4%

)تحلیل مطالعه موردي(کیفی 
39%

شکل 3.  فراوانی روش شناسی  به کار رفته در مقاالت
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 7. جمع بندی و نتیجه گیری
مقال��ه حاضر با بررس��ی مطالعات هم تكامل��ی، دو رویكرد تئوری پيچيدگی و تكامل س��ازمانی را به عنوان 
دو رویك��رد غالب نس��بت به هم تكاملی شناس��ایی نم��ود، همچنين الزامات مربوط ب��ه انجام پژوهش های 
هم تكاملی 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 گرفته اند تشریح گردید و پيشنهادهایی نيز برای انجام 
پژوهش های هم تكاملی ارائه گردید. مطالعات هم تكاملی از زمان معرفی و ورود این نظریه به حوزه مدیریت 
و سازمان در سال 1997 )مك کلوی، 1997( تا به امروز، اهميت بيشتری یافته اند، یكی از دالیل مهم توجه 
فزاینده محققان به هم تكاملی، پيچيده تر شدن محيط بوده است )مورمان 2013(.  انتظار می رود هم تكاملی 
با در برداشتن مفاهيم برگرفته شده از تئوری پيچيدگی و تئوری تكامل سازمانی که به تفصيل در این مقاله 
به آنها اش��اره گردید و کاربرد روش شناسی مناس��ب، رویكردی درخور توجه برای تعميق در مسائل پيچيده 
باشد. با توجه به اینكه می توان گفت این رویكرد در کشور ما مغفول مانده است، حوزه های موضوعی زیر را 

می توان به عنوان پيشنهادهایی برای مطالعات آینده در کشور مورد توجه قرار داد:
هم تكاملی فناوری ها و صنایع مختلف؛ ●
هم تكاملی رشته های مختلف دانشگاهی و صنایع خاص؛ ●
هم تكاملی ميان صنایع مختلف؛ ●
هم تكاملی نهادهای مختلف و صنایع؛ ●
هم تكاملی ساختار سازمانی و تغييرات مختلف محيطی؛ ●
هم تكاملی ميان عناصر درون سازمانی )فرهنگ، تيم ها، نگرش مدیریت و ...(؛ ●
هم تكاملی در همراستاسازی استراتژیك. ●
هم تكاملی در بين موجودیت های یك زنجيره تامين  ●
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