
  3فصل 
  

  ی طبیعت داخلهم
  

  1موجود زندهها به مثابه  سازمان
  

ت، دیدگاه مؤثری را در اختیار سمتغیرا یمحیط ه در جستجوی سازگاری و بقاء درکیا موجود زنده ی از یک ارگانیسم تصویر
  :این استعاره .دهد مدیرانی که مایلند سازمانشان همگام با تغییرات حرکت کند، قرار می

درک  هم او فنی مرتبط ب) تجاری(نیازهای انسانی، شغلی  ای از مجموعه به عنوانرا  ها سازمان کند که کمک می به ما 
 .کنیم

 .ی هنر بقای سازمانی بیاموزیم کند تا مسائلی را درباره ما را تشویق می 
 .کنند را با موفقیت سپری میهای جدید  دهد که چالش های ارگانیک قدرتمندی سوق می ما را به ایجاد سیستم 

دهد  کند و نشان می پیشنهاد میسازمانی  ساختاری استراتژی و  های مؤثری را برای فکر کردن درباره استعاره، راهاین 
  . ی مدیریت است تنها یکی از هزاران شیوه ی مدیریت محبوبیت دارد، ی مکانیکی که در حوزه جنبه

های  اساس روش ها را که بر ی مختلفی از سازمانها های مختلف، گونه د محیطآموز به ما می ی موجود زنده استعاره
  . باشد سازمانها میدهد که سازگاری با محیط، کلید موفقیت  و نشان می .طلبد اند، می سازماندهی شکل گرفته فاوتتم
  

  .هستند )ارگانیسم( موجود زنده ها را طوری در نظر بگیریم که گویی اجازه بدهید سازمان
  

 اند وابستهتری  ای هستند که به منظور تأمین نیازهای گوناگون به محیط وسیع های زنده ها، سیستم کنیم که سازمان ما فکر می
کنیم این امکان وجود دارد که بتوان انواع  وقتی به دنیای سازمانی نگاه می. دهند و در آن محیط به حیات خود ادامه می

توانند  شترها و سوسمارها بهتر میهای قطبی،  گونه که خرس انهم. های مختلف پیدا کرد را در محیط ها گوناگونی از سازمان
ها نیز نسبت به  ها وفق دهند، بعضی از سازمان ها، و باتالق شمال، بیابان ی قطب شرایط محیطی منطقهبا خود را به ترتیب؛ 

یابیم که  می ـازمانی دربا بـررسی دنیـای س. یابند "تطابق"توانند با شـرایط محیطـی خـاص  های دیگر بهتر می سازمان
رخی شوند، مؤثرتر و کارآمدتر و برعکس ب هایی که به نحوی حمایت می های ثابت و محیط های بوروکراتیک در محیط سازمان

به عنوان مثال می توان از شرکتهایی با که هایی که رقابت و آشفتگی بیشتر است عملکرد بهتری دارند،  ، در محیطدیگر
  . نعت هوا فضا و میکروالکترونیک نام بردتکنولوژی برتر در ص

مطرح بود  20ی دوم قرن  سازمانی که طی نیمه های الی تئوری از البههای مهمی  توانیم ایده ، می سادهبررسی با همین   
یکی توجه عموم از علم مکان گونه، و ماشین کیتهای مکانیس ، به خاطر مشکالتی در سازمان20ی دوم قرن  در نیمه. پیدا کنیم

امروزه، تئوری سازمان در . ی سازمان، معطوف شد برای تفکر درباره های مختلف ، به عنوان منبع ایدهزیستی و طبیعیم وبه عل
های  ها، ارگانیسم ها، سلول بین مولکول اتو ارتباط اتعلم بیولوژی درآمده است که در آن تمایز چیزی شبیهعمل به عنوان 
سازمانی، و اکولوژی ) های گونه(های  ها، جامعه سازمانها،  بین افراد، گروه اتو تمایز اتیه ارتباطشب ها و اکولوژی پیچیده، گونه
و عواملی که بر روی سعادت آنها  ها ی عملکرد سازمان ی درک نحوه های جدیدی را درباره این امر، ایده. باشد میاجتماعی آنها 

  .گذارد، به وجود آورده است اثر می

                                    
1 - Organization As Organisms 



 

ی ماشین، تئوری سازمان  استعاره. گذارند نحوه تفکر فعلی ما درخصوص سازمان می بر شگرفیتأثیر  مگیها ه این ایده  
توان گفت روابط بین اهداف،  سازد و می دهد که آن را به نوعی از مهندسی محدود می ای تحت تأثیر قرار می را به گونه

ها بیشتر شبیه ارگانیسم هستند توجه ما به را به سمت  سازمان این ایده که. یی بر این مهندسی سیطره داردٰساختارها و کارآ
اکنون اهداف، ساختارها و کارآیی، زیر . دهد سازمانی سوق می اثربخشیـ محیط و  ی سازمان بقا، رابطه ی چونتر مسائل کلی
  .ی وجود داردزیستی بقا و دیگر مسائل  شوند که در زمینه ی میسایلمجموعه م
  

  نیکشف نیازهای سازما
  

کارکنان، افرادی با نیازهای پیچیده هستند که اگر قرار است به نحوی کارآمد در محل کار ": تئوری سازمان با طرح این ایده که
. شد به حوزه علم بیولوژی وارد، "برآورد شودهدایت نمایند، باید نیازهایشان  ها را به خوبی وظایف خود عمل کنند و فعالیت به

دانیم اگر وظایفی که کارکنان مجبور به اجرای  ی ما می همه. ن فهمید که این واقعیت سالم زندگی استتوا در یک بازنگری می
دانیم که ایجاد  همچنین این را هم می. دگردی تر مطلوبعملکرد  منجر به می تواند د،نمایایجاد انگیزه در آنها آن هستند 

ولی این . کند ه ه نیازهای شخصیشان را برآوردکاشی را به دست آورند انگیزه به این بستگی دارد که به افراد اجازه دهیم پاد
 طراحی سازمان صرفا یک مسئله فنی بود در مباحث قبل دیدیم که .نادیده گرفته می شد ، 20و اوایل قرن 19مسایل در قرن 

یافت و لذا  کاهش  اقعی شغلحد صرفا پرداخت نرخ و وظیفه انگیزش کارکنان به منظور تأمین نیازهای ماشین سازمانی به و
  .شد شان تعریف می به عنوان فرآیند کنترل کردن و هدایت کارکنان در شغل مدیریت اساساً

  
  تعیین نیازهای اجتماعی و روانشناسی

  
اختصاص سازمان ی ماشینی  نقاط ضعف جنبه بررسیسازمان به  های ای از تئوری به بعد، بخش عمده 1920 ی از اواخر دهه

 3التون مایو تحت رهبری ،1930و  1920های دهه که طی 2ورنهاثمطالعات  به توان از میان این مطالعات می. ته استیاف
توجه کار  یطمطالعات از آن جهت مشهور هستند که به اهمیت نیازهای اجتماعی در مح این .کنیم صورت گرفت، اشاره

و شرکت در  4توانند با محدود کردن خروجی ای کاری میه اند که گروه واقعیت را تشخیص داده این ینهمچنو  .اند دهکر
  .، این نیازها را برآورده کنند -دوستانه  گروه و یا یک "سازمان غیررسمی"مانند ایجاد یک  -ریزی نشده های برنامه فعالیت

ی  ورت یک مسئلهها به ص ی کاری نیز مانند ارتباط بین افراد و گروه موضوع ایجاد انگیزهدر خالل این گونه مطالعات   
های  ها مانند ارگانیسم اساس این ایده که افراد و گروه بر یتئوری جدید سازمانیک به همین دلیل، . حاد و فوری درآمد

به عنوان . د، به وجود آمدنکن به نحوی کارآمدتر به وظایف خود عمل می ،شود ه بیولوژیکی فقط هنگامی که نیازشان برآورد
که برای برآوردن نیازهای کند  معرفی می 6، بشر را به عنوان ارگانیسم روانشناختیی انگیزه خود درباره در تئوری 5مازلو مثال،

با تنها های بروکراتیکی که سعی دارند  دهد سازمان این تئوری نشان می. دنمای و تکامل به تالش و تقال می خود به منظور رشد
سلسله مراتب   توسعه بشری را به سطوح پایین ،ندنمایانگیزه ایجاد ان خود ی شغلی مطمئن در کارکن پول و یا صرفاً با ارائه

توان به منظور ایجاد شرایطی برای رشد  دریافتند که می به سرعتپردازان مدیریت،  بسیاری از نظریه. کنند محدود می هانیاز

                                    
 
2 - Hawthorne 
3 - Elton Mayo   
4 - Out put 
 
5 -  Abraham Maslow 
6 - Psychological organism 



 

ها را  کند، روابط بین افراد و شغل یهایشان کمک م آرمانو در رسیدن به اهداف را ها  سازمان، که به طور همزمان شخصی
  . نمودمجدداً طراحی 

  
  ها سازی نیازهای افراد و سازمان ارچهیکپ

  
های  با ایجاد شغل توان می که تحقیقات نشان داد چگونه مطرح شد هنگامی ها سازی نیازهای افراد و سازمان ی یکپارچه ایده

 .خالقیت و خودگردانی به کار برندایجاد و توسعه  ای خود را برایه تا توانایی غنی شده و با انگیزه مردم را تشویق کرد
ی دموکراتیک  جنبه ای از رهبری که کارمند محور و مبتنی بر مشارکت افراد بود و بیشتر سازی شغل، به همراه شیوه غنی

وری مدیریت ئلمی و تع آن تحت تأثیر مدیریتی ماشینی و استبدادی  جنبههای شغلی ضعیفی شد که  حل داشت، جانشین راه
  نمود تر می کالسیک پررنگ
اند که باید به منظور افزایش  به بعد، محققین سازمانی و مدیریت بیشتر به این موضوع پرداخته 1960ی  از دهه

روی و رضایت شغلی، ضمن باال بردن کیفیت کار و کاهش میزان کارگریزی و میزان جایگزینی کارکنان، طرح کار را  بهره
کانون توجه قرار گرفته است و ضرورت های اخیر، مدیریت منابع انسانی،  در دههاز این رو  .یزی کرد و آن را شکل دادر قالب

  .به عنوان یک اصل مهم درآمده است های انسانی و فنی کار، تلفیق جنبه
  

    7ـ فنی های اجتماعی سیستم
  

ـ  های اجتماعی سیستم"ها به عنوان  شده است که سازمان اینطور بیانو تکنولوژی در این دیدگاه  توجه همزمان به انسان
چه در قالب ساختار سازمانی و چه (کنیم  به عنوان مثال، وقتی یک سیستم فنی را انتخاب می.  ، بهتر قابل درک هستند"فنی

بام  و 8تریست لعاتدر مطا. ی دارد و برعکسـانی در پـواقب انسـاین سیستم همواره ع) در قالب طرح شغلی یا تکنولوژی خاص
صورت گرفته، این موضوع  1940ی  سنگ در انگلستان و در اواخر دهه ی تغییر تکنولوژی در معدن زغال که در زمینه 9فورس

  .به طور واضح توضیح داده شده است
رش منجر به تبدیل خط بدر واقع،  "روش دیوار بلند"سنگ از طریق معرفی  تالش برای مکانیزه کردن استخراج زغال

ی زغال سنگ شد و با از بین بردن ساختار غیررسمی روابط اجتماعی موجود در معدن مشکالت جدی  سنگ به تولید رگه زغال
را از  ها باعث جدا شدن کارگران معدن از یکدیگر شد، پشتیبانی و انسجام بین گروه جدید تکنولوژی. آوردو خطیری به وجود

راهکاری برای همراستا کردن  هئارا راه حل مناسب این مسئله. ار خود نظارت داشته باشندبین برد و مانع شد که افراد بر روی ک
  .بود فنی نیازهای بشری و کارایی

فدار سازمان، رهبری و های پرطر رسد و در اکثر تئوری واضح و بدیهی به نظر می "ـ فنی  اجتماعی"، اصل اگرچه امروزه       
که دیدگاهی خشک (ی مدیریت تمایل برای به کارگیری دیدگاه فنی  اما در حوزه. شود می، به رسمیت شناخته عملکرد گروهی

  .همچنان وجود دارد) و غیرقابل انعطاف است
  
  
  
  
  

                                    
7 - Socio technical systems 
8 - Eric Trist  
9 - Ken Bamforth 



 

  :شخیص اهمیت محیطت
  
   های باز ها به عنوان سیستم سازمان 

  
نسبت  10ها مانند ارگانیسمه ها سازمان"که به وجود آمده است مبنای این اصل هی بربرای سازماند "های باز سیستمرویکرد " 

  ."باید ارتباط مناسبی با محیط داشته باشند برای بقا و ادامه حیات و به محیط خود باز هستند
این  .های اجتماعی به وجود آورده است ها و سیستم ی سازمان باز مفاهیم جدیدی برای تفکر درباره  سیستمیکرد رو

  .شوند ها مطرح می سیستم تمامی  دربارهکلی برای تفکر به عنوان اصول اغلب مفاهیم 
های ورودی،  چرخه. با محیط وجود داردو تعادل دینامیک سیستمی است که در آن یک تبادل دائمی : باز  سیستم 

. ی حیات سیستم، بسیار مهم هستند برای ادامه 11تغییر و تبدیل درونی، ظرفیت پذیرش، خروجی، و تبادل بازخوردها
های بیولوژیکی و اجتماعی با ماهیت  باشد، ولی ماهیت باز سیستم فاوتتواند مت ها می دن سیستمهر چند میزان باز بو

های  های کوکی با حرکت ها و اسباب بازی ها، پل برج. های فیزیکی و مکانیکی مغایرت دارد بسیاری از سیستم "ی بسته"
مطابق با تغییرات موجود در محیط عملکرد ماشینی را که قادر است . های بسته هستند از پیش تعیین شده، سیستم

باز در نظر گرفت و باالخره یک ارگانیسم تا حدودی سیستم توان به عنوان یک  میدرونی خود را تنظیم و کنترل کند، 
 .شود زنده، سازمان یا گروه اجتماعی به عنوان یک سیستم باز کامل مطرح می

های بیولوژیکی ضمن  ارگانیسم. باشد میدر حفظ یک حالت پایدار و توانایی  خود تنظیمی به معنای 12:تعادل گرایی 
از  به وجود آمده انحراف به منظور اصالحکه هایی  فعالیت - "بازخورد منفی"با محیط از طریق حفظ یک تبادل دائمی 

گونه که  همان. ـ در پی نظم ساختار و تمایز از محیط پیرامون خود هستندد ن،  از سر گرفته می شومعیارها و هنجارها 
به عنوان (گیرد  در بدن صورت میو حفظ تعادل به منظور مقابله با آن  یبا افزایش دمای بدن، فعل و انفعاالت خاص

نیز برای حفظ ساختار های اجتماعی  ، سیستم)کشیم کنیم و به سختی نفس می مثال شروع به عرق کردن می
 .ارندنیاز د Homeostasisاجتماعیشان به فرآیند کنترل 

و  نظمی  و حرکت به سمت کهلوت بیشدن  ضعیف ،ه به از دست دادن کیفیت خودهای بست سیستم تمایل13:آنتروپی 
 .آنتروپی گویند مرگ را

ران طریق وارد کردن انرژی به منظور جبد از نکن های باز سعی می به این معنا است که سیستم: تروپی منفینآ 
 .دامه دهندتمایالت آشفته کننده، به حیات خود ا

 کننده تنظیمهای  مکانیسمطبق قانون تنوع مورد نیاز، . به پیچیدگی درونی یک سیستم اشاره دارد 14:تنوع مورد نیاز 
ها و  و متفاوت باشند تا بتوانند چالش ، پیچیدهی محیط پیرامون خود، گوناگون درونی یک سیستم باید به اندازه

هر سیستمی که خود را از تنوع و گوناگونی دور  .با موفقیت سپری کنند راشود،  تغییراتی که توسط محیط ایجاد می
 .هدد میو ماهیت پیچیده و خاص خود را از دست  فتهتحلیل ر ،نگه دارد

شمار و متفاوتی برای رسیدن به یک هدف  های بی سیستم باز، راهیک در واقعیت اشاره دارد که به این  15:همپایانی 
کند که  پذیری برای سازماندهی دارند که این امکان را برای آنها فراهم می ه، الگوهای انعطافهای زند سیستم. دروجود دا

                                    
.دانند را کليد تشخيص سيستم باز و بسته مي» حيات«ضي وجود دليل نيست که بع بي - 10  
11- Feed book exchange. 
12- Homeostasis. 
13- Entropy 
14- Requisite variety 
15- Equifinality 



 

برعکس،  .ی خاص برسند ، باز هم به یک نتیجهتفاوتهای م با شروع از نقاط مختلف و استفاده از منابع و روش
 . هستندهای بسته به منظور ایجاد الگوهای خاص علت و معلول دارای روابط ثابت  سیستم

های خاص سیستم است که به سیستم اجازه  تغییر، انتخاب و حفظ ویژگیاز ای  به معنای فرآیند دوره: تکامل سیستم 
هایی که توسط محیط  ها و فرصت دست یابد تا بتواند با چالش تمایز ویکپارچگی درونی تر های پیچیده تحالدهد به  می

 . ایجاد شده، روبرو شود
 
  های باز در خصوص سیستمضمنی عملی مفاهیم 

  
را مورد توجه  و فرآیندهای سازمانی ی درک سازمان و از طرق مختلف، نحوه ز بسیار تاثیر گذار بوده اندهای با اصول سیستم

  .اند مجدد قرار داده
 پردازان نظریه .گیرد آیند مورد تاکید قرار می ها در آن به وجود می های باز، اهمیت محیطی که سازمان در تئوری سیستم .1

که سازمان را به عنوان یک سیستم مکانیکی بسته در  مدیریت کالسیک های باز بر خالف نظریه پردازان دیدگاه سیستم
توجه زیادی  آنها. سازماندهی با محیط سازمان متناسب و هماهنگ باشدباید همواره  که گرفتند بر این باورند نظر مـی

طریق برقراری ارتباط مستقیم سازمان با مشتریان، رقیبان،  به درک وظایف فوری یا محیط تجاری که از
فهم .دنشود، دار تر تعیین می های دولتی، و نیز بستر یا محیط عمومی گسترده کنندگان، اتحادیه کارگری و اداره عرضه

مره با ارزشی افتد، حساس باشند، ث ها باید نسبت به آنچه که فراسوی دنیای سازمانی اتفاق می این واقعیت که سازمان
 .است داشتهپی در 

همواره  ها سیستماز آنجا که .های مرتبط به هم در نظر گرفت ای از زیر سیستم توان به عنوان مجموعه ها را می سازمان .2
اگر کل سازمان را به . ردهای چینی تشبیه ک توان آنها را به جعبه شوند، می های دیگر می هایی در بین کلیت شامل کلیت
ها،  مولکول اننددرست م. شوند سیستم تعریف کنیم آنگاه سطوح دیگر به عنوان زیرسیستم قابل درک میعنوان یک 

های یک ارگانیسم زنده در نظر گرفت، حتی اگر آنها از  توان آنها را به عنوان زیر سیستم هایی که می ها و اندام سلول
  .پیچیده باشند و لحاظ خود یک سیستم باز

یابد که بتواند روابط بین نیازهای فنی، اجتماعی، مدیریتی،  ای بسط می ـ فنی سازمان به گونه یاغلب دیدگاه اجتماع
این طرز تفکر در شناخت این موضوع که چگونه هر چیزی به چیز دیگری ). 1ـ3 شکل(استراتژیکی، و محیطی را توجیه کند 

 . کمک کرده استبیرونی، های مهم و محیط  سیستمهایی برای مدیریت روابط بین زیر پیدا کردن راهوابسته است و نیز 
های متعددی  راه. تعامل تصور کردمهای  ای از زیر سیستم ها به عنوان مجموعه مانند ارگانیسمتوان  ها را نیز می سازمان

گذارند  ن اثر میدر مثال زیر، روابط بین متغیرهای گوناگونی که بر روی عملکرد سازما. ها وجود دارد برای تعریف این زیرسیستم
  .دهد این مثال ابزار تشخیصی مفیدی را به ما ارائه می. ستا  مورد تأکید قرار گرفته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ها در نظر گرفت سیستم ای از زیر توان یک سازمان را به عنوان مجموعه چگونه می) 1ـ3 شکل

  
  

اختالفات  به وجود آوریم و "اتحاد"ا های مختلف، سازگاری ی ه بین سیستمکند ک های باز ما را تشویق می مروش سیست .3
کند که  هایی کار می ـ فنی بر روی طرح گونه که روش اجتماعی همان. تشخیص داده، درصدد رفع آنها برآییم بالقوه را

های باز عمدتاً مدیران را به این  گیرد، تئوری سیستم میدر آن اهمیت تطبیق نیازهای بشری و فنی مورد تأکید قرار 
نشان داده شده است، انطباق و سازگاری برقرار  1ـ3 شکلهایی که در  د که بین انواع زیرسیستمده مسیر سوق می

های کنترل و مدیریت مرزهای  شده است، طراحی سیستم هانیاز تنوع ه باعث مهم جلوه دادن اصلآنچه ک. کنند
د بپذیرد تا هستنکنترل و مدیریت  مندهایی را که نیاز خارجی است، به همین دلیل باید پیچیدگی پدیده داخلی و

 .بتواند به عنوان اصل مؤثری در نظر گرفته شود
با سازماندهی  ،در کل، این سه ایده به تئوری مدیریت و سازمان کمک کرده است که به دور از طرز تفکر بروکراتیک

ی  و رویه "تئوری اقتضایی"در حال حاضر، این سه ایده تحت عنوان . شود هکه نیازهای محیط برآورد صورت گیرد یروش
  .ی سازمانی مطرح هستند توسعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :اقتضاییتئوری 
  

  سازمان با محیط تطبیق
  

، طیبا شرایط محینیز تطبیق تعادل نیازهای درونی و حفظ های بازی هستند که به منظور تأمین و  ها سیستم سازمان 
 .ای نیاز دارند شده به مدیریت دقیق و حساب

انتخاب راه مناسب برای سازماندهی به نوع وظیفه یا محیطی که سازمان با . پذیر است سازماندهی از طرق مختلف امکان 
 .آن در ارتباط است، بستگی دارد

 .بپردازد 16"هماهنگی مطلوب"و  "دستیابی به اتحاد"ی  مدیریت باید بیش از هر چیز دیگر به مسئله 
 .های مختلف مدیریت نیاز پیدا کرد ممکن است برای اجرای وظایف مختلف یک سازمان، به روش 
 .های مختلف سازمان مورد نیاز است"گونه"های مختلف، انواع یا  در محیط 

ازماندهی برای س همی هستند که پایه و اساس روش اقتضاییبه طور خالصه، موارد گفته شده در باال، عقاید اساسی و م
  .این روش، در تحلیل نوین سازمانی به عنوان دیدگاه برتر مطرح است .دهند را تشکیل می

  
  های ارگانیک ی در مقایسه با سازمانکهای مکانی سازمان

  
 18استاکر و17 برنز توسـط 1950ی  آورد، در دهـه فراهم را  یکردایـن روبرای یکـی از مؤثرترین مطالعاتـی کـه شـرایـط الزم 

سازماندهی و  یکی و ارگانیکهای مکانی این کار تحقیقاتی از آن جهت معروف و مشهور است که بین روش. رت گرفتصو
  .کند مدیریت تمایز ایجاد می

مهندسی و صنعت  ، ل، الیاف مصنوعیبه عنوان مثا(هایی که دارای صنایع مختلف بودند  برنز و استاکر با بررسی شرکت
بازار، تحوالت تکنولوژی و شرایط مثل هنگامی که  -محیط مرتبا در حال تغییر استهنگامی که ند نشان داد) الکترونیکصنعت 
  .پذیر مدیریت و سازماندهی استفاده کرد های باز و انعطاف ـ باید از شیوه  دآور های جدیدی به وجود می ت و چالشمشکال

  
  یک رویکرد مکانیکی: مصنوعیی ابریشم  کارخانه

  
کرد که  سازماندهی شده بود، از تکنولوژی متداولی استفاده می مکانیسمیصنوعی که تا سطح باالیی به روش کارخانه ابریشم م

 19"اصول کارخانه"مذکور دارای کتابی با نام  ی کارخانه. به خوبی تفهیم شده بود و با محیط نسبتاً ثابت و پایداری روبرو بود
به منظور تولید محصوالت با ارزش و قابل  افراد کارخانه. توصیف شده بود الزم در هر شرایط در این کتاب اقدامات که ،بود

ساختن تقاضاهایی  هشرکت در برآورد. کردند ها و وظایف خود عمل می رقابت در بازار، به طور محدود ولی کارآمد به مسئولیت
  . داد اش انجام می جراییتوانست جهت تثبیت و محکم ساختن محیط ا شد موفق بود و هر آنچه را می که از آن می

  
  

                                    
16 - good fit 
17 - Tom Burns 
18 - G. M. Stalker 
19- Factory bible 



 

  اصالحاتی برای پذیرش تغییر: آهن ی سوزن خطوط راه شرکت سازنده
  
ها و پیشرفت در  دارد و در آن کاهش هزینه ی صنعت مهندسی فعالیت آهن در حوزه ی سوزن خطوط راه شرکت سازنده 

در این شرکت . گردند تری تولید میمش خواستشود و اغلب محصوالت مطابق  ی محصوالتش می ی طراحی باعث توسعه زمینه
د به طوری که به موازات سیستم سلسله یگرد عددی تشکیل میتهای م تسنش به منظور تبادل اطالعات و شناسایی مشکالت

  .رسمی که برای تعیین روابط بین وظایف تخصصی وجود داشت، یک سیستم جانشین برای سازماندهی به وجود آمد بمرات
  

  تر  ارگانیک یکردیک رو: و تلویزیونشرکت تولیدی رادیو 
  

از طریق اصالح  دبرای اینکه بتوان ی ساخت رادیو و تلویزیون فعال بود در زمینه در صنعت الکترونیک که هایی شرکت یکی از 
الزم ، زدهای تحقیقاتی و تولیدی را با یکدیگر مرتبط سا د و پیشرفتومکرر محصوالت با تغییرات تکنولوژیکی و بازار همگام ش

وفق، جلساتی با هدف ـرکت مـن شـدر ای. ود آیدـو سطوح مختلف سازمانی به وج ها ی میان بخشبود همکاری آزاد و گسترده ا
  .آمد شد و این امر، ویژگی مهم شرکت به حساب می تشکیل میهای روزانه  عالیتکنترل فهدایت و ای  گسترده

  
  کامالً ارگانیک: شرکت الکترونیک

  
تری به  بینی الکترونیـک فعالـیت داشـتند و در محیـط غیـر قابـل پیش پیشتازهـای  موفقی که در دیگر حوزههای  در سازمان

گونه  ی بقا در این گرفت، زیرا ابداع و نوآوری الزمه میمورد توجه قرار بردند، روش سازماندهی حتی به صورت بازتری  سر می
ـ و حتی تشویق   ند و اجازه داشتندشد شان انتخاب می یهای عمومی و تخصص ناییه افراد به خاطر توااز آنجا ک. ها بود سازمان

سلسله مراتب سازمانی و  تعیین کنند، راخود های همکاری و مورد عالقه  حوزهپیدا کنند و شخصا ـ که جایگاه خود را  شدند می
ها بیشتر با یک آمیب وجه تشابه  سازمان این..اداره می شد 20های تیمی فعالیت و سازمان بر مبنای شکل نمی گرفت اداری

   .داشتند تا با یک ماشین
امکان ایجاد انواع مختلف سازمان از سازمان ماشینی کامل تا ـ 1 یعنی(های مطرح شده توسط برنز و استاکر  دهـای 

این . تأیید قرار گرفتندبالفاصله در تحقیقات دیگر مورد  )های منعطف توجه به رویکرد ارگانیک در محیط -2. کامال ارگانیک
و الزمه سازماندهی این است که بین  مورد توجه قرار گیردهای زیادی  گزینهباید تحقیقات نشان دادند که در امر سازماندهی، 

ما در . تعادل و همخوانی ایجاد کرد  »محیط خارجی«و » ها کارکنان و انساناستراتژی، ساختار، تکنولوژی، تعهدات و نیازهای «
برای اثبات این نکته   22و لورچ 21افراد دیگری نیز چون الرنسیابیم ولی  ا، به ماهیت تئوری نوین اقتضائی دست میاینج

  .تحقیقات مهمی را انجام دادند
  
  
  
  
  
  

                                    
20- Team-based organizations. 
21- Paul Lawrence 
22- Jay Lorsch  



 

  آگاهی از ضرورت ایجاد تمایز و یکپارچگی درونی
  

  :ریزی کردند ایده مهم پایهدو تحقیقات خود را پیرامون  الرنس و لورچ
 . تکنولوژی و بازار ارتباط داشته باشندمتفاوت با شرایط  ی مختلفها نسازماالزم است  .1
تر و  تاثببا های  محیط هایی که در نسبت به سازمان حیط آشفته و نامطمئن فعالیت می کنندهایی که در م سازمان .2

نوان مثال تفکیک بین به ع( دارند بیشتری نیاز درونی تمایز ، به به انجام عملیات می پردازند  دارای پیچیدگی کمتری
 ).ها بخش
را  )پایین و باال، متوسطتغییرات تکنولوژی و بازاری با نرخ رشد (در سه صنعت مختلف  عملکرد سازمانهاو محقق داین 

  :مورد بررسی و مطالعه قرار دادند
 .انتخاب شد) در دوره انجام تحقیق(ی یک محیط آشفته  سازی به عنوان نمونه صنعت پالستیک •
 .ی یک محیط ثابت و پایدار انتخاب شد به عنوان نمونه استاندارد  وفرظصنعت  •
 .شد بندی می طبقهای بود که بین محیط پایدار و محیط آشفته  صنعت مواد غذایی نمونه •

های  نتایج به دست آمده از این تحقیق، مؤید فرضیات مطرح شده توسط لورنس و لورش بود و نشان داد که شرکت
سازی  ها در صنعت پالستیک اند و تمایز بین بخش یافتهدست  24و یکپارچگی 23تمایزبین مناسبی  تعادل، به موفق در هر محیط

  .های استاندارد بیشتر استطور صنعت کانتیر غذایی و همین نسبت به صنعت مواد
لیل وجود به ددر بین زیرواحدهای سازمانی های سازماندهی  آنها با نشان دادن این واقعیت که ممکن است شیوه

در آن زمان که تحقیقات این . کردند بازبینیرا » رویکرد اقتضائی« با یکدیگر متفاوت باشد،ها،  های جزئی بین زیر محیط تفاوت
تری تعریف شده بود  هایی روبرو بودند که در آن اهداف به طور مشخص های تولیدی با محیط دو محقق در حال انجام بود، بخش

های بوروکراتیک و رسمی استفاده  ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر بیشتر از روش این بخش. تر بودند اههای زمانی، کوت و افق
که متضاد تحقیقات کاربردی (ی تحقیقات بنیادی  هایی که در زمینه های تحقیق و توسعه، به ویژه آن بخش بخش. کردند می

با ارتباط های زمانی بلندتر بود و برای برقراری  ها افق در این بخش. تری روبرو بودند فعالیت داشتند، با اهداف مبهم) است
های سازماندهی و  تحقیقات نشان داد که میزان تمایز مورد نیاز در شیوه. شد تر استفاده می های غیررسمی دیگران از روش
شد که برای پیوند مجدد  مشخصهمچنین . کند ها، متناسب با ماهیت صنعت و محیط پیرامون آن، تغییر می مدیریتی بخش

  .به سطح مطلوبی از یکپارچگی نیازمندیمهای متمایز شده  بخش
  :سازی مطرح کرد های یکپارچه ی روش های مهمی درباره  نگرشاین تحقیق 
های سلسله  روند، مثل روش سازی به کار می برای یکپارچه که بوروکراتیکهای مرسوم  های نسبتاً پایدار، روش در محیط

های دیگری جایگزین  تر الزم است روش های آشفته اما در محیط. دباشن یمسودمند و عملی   ، کامالًو مقررات و قوانینمراتب 
و انتخاب کارکنانی که در حل و رفع اختالفات و ایجاد  25ای ای چندرشته های پروژه های فوق شوند، مثل استفاده از گروه روش

ت، معلوم شد که به دست آوردن یک موضع حد واسط بین واحدهای هماهنگ همچنین طبق تحقیقا. همکاری مهارت دارد
و وجود یک ساختار پاداش برای میسر ساختن یکپارچگی، عواملی هستند که توانایی افراد فعال قدرت، اعتبار و  از حیث شده

  .سازی به آنها بستگی دارد آمیز ابزار یکپارچه کاربرد موفقیت
کند و  می تغییردیگر بودن، از یک زیر واحد سازمانی به زیر واحد سازمانی  که میزان ارگانینشان دادند ک چرنس و لورال

تر عمل  های دیگر ارگانیک های خاص نسبت به سازمان الزم است بعضی از سازمان«ی کلی که  براساس این واقعیت، این ایده
ثال در شرکتهای پیشرو الکترونیک که ممکن است به عنوان م .تری مطرح نمودند را اصالح کرده و به صورت دقیق »کنند

                                    
23- Differentiation 
24 - integration 
25 - Multidisciplinary project teams 



 

های خاصی از سازمان مثل قسمت  منعطف بودن و نوآوری مهم است، بخش در عین حال همچنان باز باشد و یمباحث اخالق
  .دنباش تر و کنترل بیشتر نسبت به سایر موارد سازمانی می تولید و یا قسمت امور مالی مستلزم تعریف دقیق

  
  ی سازمانیها تنوع گونه

  
های متفاوت سازمانی  با توجه به نیازها و شرایط مختلف محیطی به گونه: ای مطرح شده است که ایدهبه بعد،  1960ی  از دهه

ساالری  دیوان( اشاره کرد 26مینزبرگ یمی توان به دسته بندتوضیح داده شد  همان طور که قبالً  ،به عنوان مثال .نیازمندیم
برای  .)ای، ساختار ساده، ساختار تخصصی ویژه ساالری حرفه ای واحدهای کم و بیش مستقل، دیوانماشینی، سازمان بر مبن

و شرایط صنعتی که ) سن، اندازه، و تکنولوژی شرکت(ها، باید بین طرح ساختاری  گونه هر یک از اینمؤثر سازماندهی درونی 
  . دسری روابط منسجم به وجود آور ، یککند فعالیت میسازمان در آن 

تواند  که در آن میدارد های متمایزی  و موقعیت های جداگانه های سازمانی ویژگی هریک از گونه با توجه به این موارد
دنیای طبیعی،  های موجود در های موفق، مانند سازمان رسد که سازمان به نظر میاین طور . گوی سبقت را از دیگران برباید

اند و از قرار معلوم،  شان به وجود آورده های موجود در محیط خارجی ای رویارویی با چالشمناسبی را بر هایو فرآیند ساختارها
اند در حال افزایش است و این  ها مجهز شده ها و شیوه های سازمانی که برای رویارویی با تغییرات به انواع روش تعداد گونه

طلبند،  های سنتی را به چالش می ژیکی و بازار، موقعیتاز آنجا که تغییرات تکنولو. آید افزایش، روند مهمی به حساب می
های سنتی  شرکتتر جایگزین  در حال منسوخ شدن هستند و رقبای تیزتر و باهوش بروکراسی های قدیم بسیاری از شیوه

  .شوند می
این مسئله  ی ماهیت این روند مهم و اساسی اتفاق نظر دارند، ولی در توضیح گرچه محققین مدیریت و سازمان درباره

  :اند توانند به روابط مناسبی با محیط دست یابند، به شدت دچار دو دستگی شده ها چگونه می که سازمان
بین  27»هماهنگی مطلوب«های تئوری اقتضائی، برای ایجاد  توانند از بینش کند که مدیران می یک مکتب استدالل می 

 .سازمان و محیط استفاده کنند
پذیر هستند، ولی نیروهای  مدت همواره امکان های کوتاه ها و سازگاری است که گرچه نوآوری استدالل مکتب دیگر این 

 .ندده در نهایت، تحت کنترل قرار می و محیط 28مربوط به انتخاب طبیعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                    
26- Henry Mintzberg 
27 - a good fit 
28 -Natural Selection 



 

  :تئوری اقتضائی
  

  ی سازمانی  ارتقاء سالمت و توسعه
  

  ـ محیط تشخیص هماهنگی بین سازمان
  

های تشخیصی و تجویزی، به منظور تشخیص  ایجاد مدل سعی کرده اند که با انی ی سازم توسعه بسیاری از محققین
به  29ی مپردازان تئوری اقتضائی و نیز رویکرد سیست هایی را که توسط نظریه ی درمان، بینش های سازمانی و تجویز نحوه بیماری

سؤال  چندینهای الزم،  ی توصیه و ارائهجهت تشخیص بیماری  در آنها. وجود آمده است، به صورت ملموس و عملی در آورند
  : کنند؛ از جمله ی روابط درونی موجود در سازمان و روابط بین سازمان و محیط مطرح می دربارهی اساس

 ماهیت محیط سازمانی چیست؟ .1

 گیرد؟ ای مورد استفاده قرار می چه استراتژی .2

  )انیکیمکانیکی یا غیرمک(گیرد؟  ای مورد استفاده قرار می چه تکنولوژی .3
 و طرز فکر برتر در سازمان چیست؟ "فرهنگ" ؟شوند می مچه افرادی استخدا .4

 های مدیریتی مهم و برتر کدامند؟ شود و فلسفه سازمان چگونه ساختاردهی می .5
هم تشکیل شده است که  اهای مرتبط ب ها از زیر سیستم گیرد که سازمان می شکل ، بر اساس این ایدهتسؤاال این گونه

از دیدگاه تئوری اقتضائی، این ). مراجعه کنید 1-3شکلبه (راتژیکی، انسانی، تکنولوژیکی، ساختاری و مدیریتی دارد ماهیت است
دهد  نشان می 2-3شکل . باشند ها باید هم از لحاظ درونی با یکدیگر هماهنگ و هم با شرایط محیطی خود سازگار زیر سیستم

ها بین سازمان و محیط نشان داده شود، سؤاالت خود  ر عملی که توسط آن سازگارییک ابزا ا استفاده ازتوانیم ب که چگونه می
  .را طراحی کنیم

                            

  
                                    
29- Systems approach رويكرد سيستم 



 

تایج به طبق ن. های محیطی و سازمانی هستند نشانگر روابط سازگار بین ویژگی Cو  A ،B، سه موقعیت 2-3شکل در 
  .کارآ و مؤثر هستند کامالها  ، هر یک از این موقعیتآمده از تئوری اقتضایی دست

های مناسب خود از استراتژی  دهد که در محیط پایدار قرار دارد و برای حفظ موقعیت سازمانی را نشان می Aموقعیت 
در آن محصوالت با کیفیت مرغوب و به ایمن در اختیار دارد که  ی باثبات وشاید، این سازمان، بازار. کند تدافعی استفاده می

کند و به صورت مکانیستی ساختاردهی و  سازمان از تکنولوژی تولید انبوه استفاده می. شوند صورت مقرون به صرفه تولید می
افراد به کار گماشته شده در این سازمان از وظایف خود که به طور دقیق مشخص و تعریف شده است، راضی . شود مدیریت می

  .دهد به فعالیت خود ادامه میشنود هستند و سازمان به طور کارآمد، به دور از هرگونه مشکل و خ
تکنولوژی با . دهد که در محیط پیرامون خود با تغییرات متوسط و متعادلی روبرو است سازمانی را نشان می Cموقعیت 

حرکت   سازمان باید در جهت توسعه. ار دارنداز انتقال قردر حال توسعه است و بازارها در حالت ثابتی  ه،های منظم و با قاعد گام
های تولید را به روز درآورد و تقریباً مشابه شرکت تولیدی رادیو و تلویزیون  کند، روندهای در حال ظهور را تحلیل کند، روش

  .به طور فراوان محصوالت را اصالح کند) در مطالعات برنز و استاکر(
های  ها و شرکت که باعث شده این سازمان قادر به رقابت با سازمان مزیتی. وآوری قرار نداردی ن این نوع سازمان در لبه

سازمان از یک نوع . تری تولید کند تواند محصوالت بهتر را با روش مقرون به صرفه دیگر باشد این است که این سازمان می
  .نماید پذیری الزم را از کارمندان خود طلب می و انعطاف کند و تعهدات کارآمد استفاده میو سازماندهی ماتریسی پروژه محور 

هایش  دهد که در محیط بسیار آشفته فعالیت دارد، به طوری که محصوالت و تکنولوژی ، شرکتی را نشان میBموقعیت 
، در مداوم صورتاین بدان معناست که شرکت باید ب. به طور دائم در حال تغییر هستند و اغلب طول عمر بسیار کوتاهی دارند

جدید های  و موقعیتاماکن  در جستجویاست و همواره  "در کمین فرصت"شرکت . های جدید باشد ها و فرصت جستجوی ایده
به زودی با محصوالت رقابتی خود به آنجا خواهند رسید،  Cهای نوع  داند سازمان گردد و از آنجا که می برای یافتن طال می

افراد استخدام شده در این . ها است حیات این نوع سازمان شرط الزم براینوآوری . نجا برسدبه آزودتر از آنها کند  سعی می
گونه این . شوند ارگانیک، مدیریت و ترغیب می های ای را دارند و به روش های خطیر و گسترده سازمان، آمادگی انجام مسئولیت

  .محیط پیرامون خود از سازگاری و هماهنگی برخوردار استهم از لحاظ درونی سازگاری دارد و هم در ارتباط با  ها سازمان
ضع استراتژیک، ادهد که در آن مو ـ محیطی را نشان می روابط سازمانی رویکردی با توجه به، Dاز طرف دیگر موقعیت 

ناهماهنگ و رویکرد سازماندهی و مدیریت، با ماهیت محیط و گرایش عمومی افراد موجود در سازمان ناسازگار و  کتکنولوژی
موقعیت توصیف شده در . نداردچندانی عیت، کارآیی ضن است که این وآدال بر  تایج به دست آمده از تئوری اقتضایین. است

از های جدید باشد به دفاع  که به دنبال فرصتآنی سازمانی است که بیش از حد بوروکراتیک است و به جای  باال، مشخصه
زیرا کارکنان اغلب به دنبال  .ردن استک برای کارنا امید کننده ای  محیط، شرایطاین . پردازد موقعیتی که به آن رسیده می

. دهد ای نمی حال آن که استراتژی، سازماندهی و تکنولوژی فعلی چنین اجازههستند ) پرمسئولیت(باز و سخت  های شغل
اگر راهی پیدا . طراحی و مدیریت شود Cهای نوع  به شکل سازمان ین نوع سازمان بایدپردازان اقتضائی، معتقدند که ا نظریه

و الزم اعمال کنند، آنگاه  ناسبشود که در آن افرادی که در امر سازماندهی فعالیت دارند بتوانند تغییراتی را در جهت م
، عدم سازگاری در این سازمان سد راهی برای در حال حاضر. تواند به شکل بهتر و مؤثرتری از روابط دست یابد سازمان می

  .ال دارد سازمان در حفظ موقعیت خود، با مشکل مواجه شودمآید و احت عملکرد مؤثر به حساب می
کردند  روبرو بودند برای اینکه بتوانند روابط را بهبود بخشند، سعی می ،Dی سازمانی که با موقعیت  متخصصین توسعه
برای . نزدیکتر کند Cهای نوع  شکل سازمان خود را به شکل سازمان و موضع خود را تغییر داده کهمدیریت را متقاعد سازند 

همچنین الزم . ، اقداماتی صورت گیردسازمان ی مدیریت های استراتژی، تکنولوژی، ساختار و شیوه بود در حوزهالزم  تغییراین 
هایی که باعث نگهداشتن سازمان در شکل غیر  تغییر باورها و رویه :بود در فرهنگ سازمانی مورد نظر تغییراتی اعمال کرد یعنی

  .مؤثرش شده بود
  
  



 

  متعادل کردن روابط در سطح زیر واحد
  

اجراء شود، ولی الزم است به  ی از آنتواند در سطح کل سازمان یا بخش روش تشخیص تحلیلی که در باال به آن پرداختیم، می
در سطح این روش اند،  سازی مناسب مطرح کرده ی ضرورت تمایز و یکپارچه درباره ه نکاتی که لورنس و لورشه بمنظور توج

  .زیر واحدهای سازمان نیز اجراء شود
های گوناگون را تعریف و میزان  توان الگوی روابط الزم برای رویارویی با زیر محیط با انجام تحلیل در سطح زیر واحد می

های مهم و اساسی را مد  صالحیتباید هنگام تحلیل،  رولی طبق تئوری اقتضائی، د. دتمایز و یکپارچگی مورد نیاز را تعیین کر
به عنوان مثال، در . های مختلف بر نیازهای کل سازمان ترجیح داده شود د تا مبادا نیازهای بخشنمونظر قرار داد و دقت 

ی مهم  واحدها اول از همه باید متناسب با مسئله هایی که نوآوری و ابداع پایه و اساس بقاء است، طراحی و مدیریت زیر سازمان
  .صورت گیرد) و نه عکس آن(و اساسی نوآوری 

به طوری که سازمان بتواند از پس  .دهمراستا کرآمیز سازمانی باید متغیرها را  ی موفقیت تغییر و توسعه فرآینددر 
یابیم که  با نگاهی به طبیعت در می. استفاده نمایدبه خوبی شود،  هایی که توسط محیط پیرامونش ایجاد می ها و فرصت چالش

اند،  با یکدیگر هماهنگ شدهبه خوبی  ی تکامل، دارای الگوهایی هستند که در آن روابط درونی و خارجی ها در نتیجه ارگانیسم
ها است به  نسانی ا ی تصمیمات، اقدامات و مسامحه ها میزان سازگاری و هماهنگی با محیط، حاصل و نتیجه ولی در سازمان

در نتیجه، معموالً . آید و امری عادی است ها ناسازگاری و ناهماهنگی یک اصل به حساب می طوری که اغلب، در سازمان
  . کند هستند به خود مشغول می که طرفدار روش اقتضایی مشکالت فراوانی وجود دارد که ذهن مشاوران سازمانی و مدیرانی را

  
  

  :انتخاب طبیعی
  

  30از سازمان کولوژی جمعیتدیدگاه ا
  

این نکته را مطرح کردیم که سازمانها  )سازمان به مثابه موجود زنده(ی ارگانیسم از استعارهبا استفاده تا اینجای بحث، 
ها و اعضای آنها را با  توان سازمان تا اینجا گفتیم که چگونه می. به عنوان واحدهای اصلی و پایه برای تجزیه وتحلیل هستند

توانند برای  ها چگونه می نیازهای متفاوت از هم در نظر گرفت و نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که سازمان سری یک
گفتیم که بقاء، مشکل اصلی سازگاری است و سپس تئوری . سری الگوهای ارتباطی ایجاد کنند وفق دادن خود با محیط، یک

معرفی کردیم و نشان دادیم که این الگوها چگونه به  31"هماهنگی مطلوب"لگوهای ای برای تعیین ا اقتضائی را به عنوان وسیله
  .آیند دست می

انتخاب "پردازانی قرار گرفته است که دیدگاه  های اخیر مورد انتقاد نظریه رغم محبوبیتش، طی سال تئوری اقتضائی علی
هند، توانند خود را با محیط وفق د ها می یده که سازمانبه اعتقاد آنان، در این ا. اند هذیرفتپرا در مورد سازمان،  "طبیعی
انعطاف  به عنوان یک عامل مهم در بقای سازمانی، کمرا شود و محیط  به سازمان نسبت داده می پذیری و قدرت بیشتری انعطاف

 "انتخاب"ها را  زمانها، سا گویند ما باید با تکیه بر روشی که طبق آن، محیط آنها می. شده است و کم قدرت در نظر گرفته
های سازمانی، و اکولوژی  ای از جمعیت این کار از طریق تحلیل در سطح مجموعه .کنند، این عدم توازن را از بین ببریم می

  . ردپذی تر آنها بهتر صورت می گسترده

                                    
30 - Population Ecology View Of Organization 
31 - Good fit 



 

بحث از . دهدی م   ین را درست در مرکز تحلیل سازمانی قرارور، تئوری تکامل تدریجی دا» یتاکولوژی جمع« دیدگاه
ی منابع کافی و  ی حیات به توانایی خود در تهیه های موجود در طبیعت، برای ادامه ها نیز مانند ارگانیسم سازمان: این قرار است

های دیگر به رقابت بپردازند و از  آنها مجبورند برای به دست آوردن منابع الزم، با سازمان. ضروری برای زندگی، متکی هستند
ماهیت، تعداد، و توزیع . دنمان باقی می ها سازمان 32ترین وجود دارد، در این مبارزه، تنها مناسبهمیشه کمبود منابع آنجا که 
های مختلف سازمانی  ها در هر نقطه از زمان، به میزان دسترسی آنها به منابع و نیز میزان رقابت درون و بین گونه سازمان

ترین رقیب و از صحنه خارج  قوی "انتخاب"زیرا محیط با  ؛شود دادن عامل محیط میمهم جلوه  بستگی دارد که این امر باعث
  .خورد شود و کدام سازمان شکست می کند که کدام سازمان موفق می کردن رقبای دیگر تعیین می

ود اما این موضوع به وجآید  مکانیسمی باشد که از طریق آن، تکامل تدریجی به وجود می گرچه ممکن است انتخاب،
ای از  بنابراین بخش عمده. در کار نباشد چیزی برای انتخاب کردن وجود ندارد یاگر تنوع. تنوع در نیازهای فردی بستگی دارد

های یک  ویژگی 36، و اصالح35، حفظ34، انتخاب33که در آن تنوع هشد ی ساخته میشتئوری داروین بر اساس یک مدل چرخ
ها به  تولید مقطعی و تنوع تصادفی ویژگی حاصلگونه،   های موجود در یک و گوناگونیمعموالً، تنوع . گیرد گونه مدنظر قرار می

بهتری برای   ممکن است بعضی از این تنوعات، در امر بقای سازمانی، امتیازاتی به وجود آورند و باعث شوند شانس .آید وجود می
  .انتخاب و همگام شدن با تغییرات به وجود آید

کند، این  ی بعدی تولید فراهم می ی جدید، پایه و اساسی را برای مرحله ا ای یک گونه یا ظهور گونهاز آنجا که بقای اعض  
گیرند و در  ها در معرض اصالحات تصادفی قرار می این ویژگی  در عوض،. های جدید حفظ شوند وجود دارد که ویژگی امکان

ها و الگوهای  بدین ترتیب، گونه. شود امه یافتن فرآیند میآید که باعث اد نتیجه، تنوع و گوناگونی جدیدتری به وجود می
  .یندآ تر، تکامل یافته و به وجود می یاکولوژیک در نتیجه تغییرات حاصل در انواع قدیم

های  آید ولی اکولوژیست مـی تـک اعضـای یک گـونـه، به وجـود از طریـق اصـالح تـکه تکامل تدریجی ـرچـگ
ی تازه  ا کند و یا گونه ه محیط تغییر میهنگامی ک. غییرات تکاملی را در سطح جمعیت درک کردتباید معتقدند که  جمعیت

این تغییرات در نهایت بر روی ساختار آنگاه کند،  است، استفاده می یی دیگر متعلق به گونه  وارد از منابعی که به طور سنتی
قاط ضعف و قوت مشابهی با یکدیگر داشته باشند، در نتیجه، از آنجا که اعضای یک گونه، مایلند ن. شوند جمعیت منعکس می

گرچه ممکن است بعضی از اعضای آن گونه . شود دهد و یا با شکست مواجه می کل آن گونه است که یا به بقای خود ادامه می
راه رسیده، سازگار و مناسب  ی تازه از ی اعضای موجود در گونه ی اعضاء باشند، ولی اغلب به اندازه تر از بقیه سازگارتر و مناسب

  .می دهد برای آنها نیز روی می دهدو مایلند در درازمدت هر آنچه برای دیگران روی  نیستند
طبق . گذارند ها تأثیر می ی سازمان کند که بر روی کل جامعه ما را تشویق به درک تغییراتی می بوم-دیدگاه جمعیت

دهند، باید به  ها خود را با محیطشان وفق می تک سازمان توضیح اینکه چگونه تکتحلیل سازمانی به جای تجزیه و این دیدگاه، 
  .یابد های مختلف سازمانی افزایش یا کاهش می درک این موضوع بپردازد که چگونه اهمیت گونه

 های مختلف اینقدر زیاد است؟ چرا تعداد انواع سازمان 
 ؟گذارد ها اثر می چه عواملی بر توزیع و تعداد سازمان 
 گذارد؟ اثر می 37در به دست آوردن و حفظ یک منبع خاص  یک جمعیتچه عواملی بر روی توانایی  

یت ، تحت تأثیر این سؤاالت و دیگر سؤاالت مرتبط با آنها، شروع به ایجاد یک نوع جمعهای جمعیت اکولوژیست
وان ـمعموالً تحت عن(ها  ها یا جمعیت د، گونهشمار خو تی بیآنها سعی دارند در مطالعات تحقیقا. اند سازمانی کرده 38یختشنا 

ولد، میزان  و ، میزان زاد)ها و سرنوشت مشترکی دارند شوند که به لحاظ شرایط محیطی، ویژگی سری سازمان تعریف می یک

                                    
32 - Fittest 
33 - Variation 
34 - Selection 
35 - Retention 
36 - Modification 
37 - Resource Niche  
38 - Organizational Demography  



 

توجه همچنین . تعیین کنند را گذارد ها اثر می های زندگی، رشد و سقوط سازمان مرگ و میر، و عواملی را که بر روی چرخه
درک کنند و برای دستیابی به  39"وابستگی منابع"های پیرامون آنها را بر حسب  ها و محیط زیادی به این دارند که سازمان

  .منابع خاص الگوهایی به وجود آورند
  
  های حاصل از دیدگاه جمعیت نگرش 

  
ود تغییراتی را در خود ایجاد د که سازمان در واکنش به محیط پیرامون خنشو موجود مانع از آن می نیروهایاینرسی  .1

؛ آنها کارکنان و های تولیدی تخصصی شدن کارخانه: مواردی از جمله موضوعات ذیل می باشندشامل این نیروها . کند
تجدید ساختار تکنولوژی و پرسنل در  دشواریی مدیران ارشد؛ اطالعات ناکافی؛  تثبیت شده 40های فکری ها و قالب ایده

موانعی که توسط شرایط قانونی، مالی و شرایط دیگر به وجود سنت و عرف؛  نیروی 41ها اتحادیهدر عضو های  کارخانه
 .ها به موقع و به طور کارآمد تغییر کنند د که سازماننگرد مانع از آن می ی کهو بسیاری از عوامل دیگر ؛آیند می

یط محیطی جدید، نوسان جدید رقابت یا شراهای  ها در رویارویی با شیوه ا انواع مختلف سازمانممکن است کل صنایع ی .2
های بزرگ و سنتی فوالد جای خود را به رقیبانی دهند که کوچک و از لحاظ  کارخانهوجود دارد ن امکاین ا. کنند

ای  های تخصصی ها یا فروشگاه های بزرگ جای خود را به نمایندگی کارخانه فروشگاهتکنولوژیکی پیشرفته هستند؛ 
های اهل  خود را به شرکتنفتی، جای  های سنگ و شرکت خرید پیاده وجود دارند؛ معادن زغال دهند که در مراکز

های  جای خود را به شرکت تیکروکراوهای ب ی انرژی خورشید فعالیت دارند، دهند؛ سازمان ریسک که در زمینه
ی  های ارائه دهنده دارد شرکتهمچنین این امکان وجود . محور دهند _محور یا رقبای بازار  _پروژه  ،پذیر انعطاف

ی تکنولوژی اطالعات که به طور کامالً متفاوتی در خدمت  های دارنده محصوالت و خدمات سنتی دریابند که شرکت
 و ی آموزش های بخش دولتی که در زمینه مشتریان خود هستند، درصدند آنها را از صحنه خارج کنند و یا سازمان

های خصوصی فعال  خدمات محور که در بخش و، چاالک ماهرهای  ریابند که شرکتبهداشت حکومت فعالیت دارند؛ د
 .اند آنها را از بین برده حاشیه امنیتهستند، 

 بنابراین. آید با، امتیاز مهمی به حساب میسایر رقعملکرد بهتر در تقابل توانایی در به دست آوردن یک منبع خاص و  .3
. در اختیار داشتن منابع، به یک برتری نسبی دست یابند خصوصدر سازمانیهای  گونه دمدت الزم است تمام ـدر بلن

ای است، بتواند نسبت به سایر  های ویژه ی فوالد یا یک فروشگاه بزرگ که دارای کارآیی و مهارت شاید یک کارخانه
 به واسطهر بلندمدت ، ولی دمانده و فاصله بگیرد رهای جدید رقابت دو های مشابه خود، مدت بیشتری از صورت سازمان

 . آید شود، به صورت منسوخ و قدیمی در می ترجیح داده می سازمانها های سازگارتر تغییرات محیطی که در آن گونه

تواند تأثیر بسزایی در درک ما از  های منابع می آگاهی از ساختار متغیر منابع حیاتی و الگوهای مربوط به وابستگی .4
تواند باعث به  های جدید، می این روش که ترویج نوآوری یا رویه. لف داشته باشدهای مخت موفقیت و قدرت سازمان

تأثیر ) که مشابه آن در بخش کامپیوتر و الکترونیک اعمال شده است(شود می های سازمانی جدید  گونه وجود آوردن 
 .بسزایی در توجیه ساختار متغیر صنعت دارد

  
  
  
  
 

                                    
39 - Resource dependency  
40 - ideas mindset 
41- unionized plants 



 

  جمعیتانتقادهای وارد بر تئوری اکولوژی 
  

، ثابت ه عموم را به این موضوع جلب کردهکننده بوده و توج های مدیریت، قانع که در بسیاری از چرخه ین طرز تفکرا
ها کشمکش  ها کنترل کمی بر روی آنها دارند، می توانند با سازمان که چگونه نیروهای وسیع محیطی که سازمان نموده است
  :آن که این باره وجود دارد به ویژه درهای مخالفی  با این حال، دیدگاه. داشته باشند

اگر این تئوری را در سطح ظاهری آن قبول کنیم و معتقد باشیم که . رسد این تئوری بسیار جبرگرایانه باشد به نظر می .1
رسیم که در بلندمدت واقعاً اهمیتی  کنند، به این نتیجه می ی حیات انتخاب می ها را برای بقاء و ادامه ها، سازمان محیط

های کارآمد و موفقی که خود را با محیط وفق  زیرا حتی شرکت کنند گیرندگان چه می ندارد که مدیران و تصمیم
آنها را تحت تأثیر قرار داده  و حاشیه امن  منابع خاص ،اند در معرض این خطر قرار دارند که بروز تغییرات محیطی داده

 .دمایبا شکست مواجه ن و آنها را 
 "انتخاب یک مسیر استراتژیک برای سازمان"ی  اهمیت شمردن مسئله بیشتر به خاطر کمجمعیت وژی دیدگاه اکوللذا 

، خود را از یک نوع سازمانی به نوع نیروهای موجود اینرسی یک سازمان بتواند به رغم ممکن است. مورد انتقاد قرار گرفته است
الکتریک  هایی مثل جنرال به عنوان مثال، شرکت. منتقل کند دیگر و یا از یک موقعیت رو به زوال به یک موقعیت سودآورتر

تا   ـ تغییر داده و به صورت واحد های گوناگونی درآمده ـ که در این مورد تجارت وسایل الکتریکی است ی اصلی خود را هـحرف
 .بتواند بسیاری از حوزه های مختلف را به تحت پوشش قرار دهد

این تئوری با تأکید بر روی کمبود منابع و . زیادی بر روی کمبود منابع و رقابت دارد رسد این تئوری، تأکید به نظر می .2
باشند و  42توانند فراوان و خود احیا ـ این واقعیت را که منابع می دهند ـ که پایه و اساس انتخاب را تشکیل می رقابت

ممکن است تی وح. دهد شند، کم اهمیت جلوه میتوانند عالوه بر رقابت، با یکدیگر همکاری نیز داشته با ها می ارگانیسم
به منظور پیدا کردن مشتریان جدید، بیشتر بر به وجود آوردن ارزش تأکید دارند، قادر به ایجاد منابعی هایی که  سازمان

های توسعه در صنعت تکنولوژی اطالعات،  این نوع فرآیند به بسیاری از جنبه. باشند که قبالً وجود نداشته است
منابع اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در یک . های الکترونیکی دامن زده است ، و تجارت رسانه43سی زیست محیطیمهند

مورد توجه  جمعیتهای فراموش شده از اکولوژی  هنگامی که این جنبه. هستند 44خودساز  اقتصاد مبتنی بر دانش، ذاتاً
به آن  ادامهاین همان چیزی است که در . آید ها به وجود می نتری از اکولوژی سازما گیرند، دیدگاه خوش بینانه می قرار

 .خواهیم پرداخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
42- self-renewing 
43 - bioengineering 
44- self-generating 



 

  : اکولوژی سازمانی
  

  ی مشترک  ایجاد آینده
  

گیرند که گویی در  ای در نظر می ها را به گونه ی سازمان مطرح شدند، سازمان و اقتضائی، که درباره یتدو دیدگاه اکولوژی جمع
ی  ها ، پدیده ها و محیط گیرند که سازمان هر دو دیدگاه فرض را بر این می. د قرار دارندحالت تنش یا مبارزه با محیط خو

مورد انتقاد قرار  اًاین نوع فرضیه شدیدهای مدرن انجام شده،  هایی که در تئوری سیستم تحت تأثیر توسعه. هستند ای جداگانه
تواند راحت و مفید باشد ولی آنها نیز  مجزا میبا ماهیت ی یها  پدیدهها به عنوان  ی سازمان گرچه فکر کردن درباره. گرفته است

کنند و خودکفا نیستند بلکه به عنوان عناصر  آنها به صورت جدا زندگی نمی. های مجزایی نیستند ماهیت  ها واقعاً مثل ارگانیسم
  .آیند یک اکوسیستم پیچیده به وجود می

  
  45»ها بقای مناسب«بقاـ 

  
یابد و فرآیند تکامل تنها در  شناسان بر این باورند که این کل اکوسیستم است که تکامل می زیست در حال حاضر بسیاری از

ها از طریق  گوید ارگانیسم گیرد زیرا می این باور، معانی ضمنی مهمی را در بر می. شود سطح کل اکولوژی قابل درک می
 نیسم باید به بقای خود ادامه دهد،ت، مبنی بر اینکه این ارگای انتخاب این تغییرا سازگاری با تغییرات محیطی و یا در نتیجه

ها و  است که شامل ارگانیسم امل همواره به معنای ایجاد الگوی مناسب ارتباطیبلکه طبق این باور، تک. یابند تکامل نمی
یابد و یا  دهند، تکامل می یای که این الگو را تشکیل م این الگو است که عالوه بر واحدهای جداگانه. شود های آنها می محیط
را نیز در بر  "ها بقای مناسب"بلکه  شود نمی "ها ترین بقای مناسب"کند، تکامل تنها شامل  مطرح می 46بولدینگگونه که  همان
  .گیرد می

. آورد هر یک دیگری را به وجود میـ یعنی  کنند های آنها در الگویی از خلق همزمان شرکت می ها و محیط سازمان
های سازمانی نیز در  شود، محیط تشکیل می دیگر موجود زنده از موجودات زندهطور که در طبیعت، محیط یک  همان درست

ها در  شود که سازمان بریم بر ما معلوم میمی هنگامی که به این رابطه پی . شوند های دیگر تشکیل می مقیاس بزرگتر از سازمان
ی خود، به ویژه هنگامی که با  توانند در شکل دادن آینده آنها می. قرار دهنداصل قادرند ماهیت محیط خود را تحت تأثیر 

ها به جای اینکه به عنوان نیروهای مستقل خارجی  این صورت محیط در. های دیگر همراه هستند، نقش فعالی ایفا کنند سازمان
  .آیند های تبادلی در می در نظر گرفته شوند تا حدی به صورت محیط

  
  ابت و فرآیند تکاملهمزیستی، رق

  
هایی که در یک  سازمان. ی رقابت متداول است همزیستی به اندازه ،همچون طبیعت اغلب یابیم که ما در دنیای سازمانی، در می

هم ای و تجاری و به منظور همکاری در رابطه با منافع مشترک گرد  های حرفه صنعت فعالیت دارند، اغلب در قالب انجمن
ی رقابت و سهم بازار، و حمایت  های مربوط به حوزه نامه ها، توافق ی رسمی و غیررسمی برای تثبیت قیمتها کارتل .آیند می

  .در این باره هستند نروشهای  اند، مثال هایی که به منظور تأثیرگذاری بر روی قوانین دولتی طراحی شده مشترک از البی

                                    
45 - survival of the fitting 
46 - Kenneth Boulding 



 

در شرکت  باگیری مشترک،  نترل و تصمیمی کها به منظور به وجود آوردن مقیاسی برا اغلب، شرکت 
ها و تقسیم ریسک در تحقیق و توسعه، رسیدن به  ها و تخصص های مشترک جهت روی هم گذاشتن مهارت گذاری سرمایه

محصوالت، و مشارکت در  "یکپارچگی عمودی"کنندگان یا تولیدکنندگان جهت به دست آوردن مقیاسی برای  توافق با عرضه
آنها گاهی اوقات برای مرتبط ساختن . کنند ای ایجاد می های بهم پیوسته های غیررسمی، مدیریت هانواع مختلف شبک

غیررسمی های  مند هستند، اقدام به تأسیس سازمان های خاص و توسعه عالقه هایی که به بعضی از مسائل و مدل شرکت
که به روشی در حال ها را پیدا کرد  از سازمان ای توان خوشه در حال حاضر، در بخش تکنولوژی برتر، می. کنند مشترک می

  .همزیستی و رقابت هستند که میزان مناسب بودن کل موقعیت، افزایش یابد
درک ما از دنیای ی  تواند در نحوه دهد، می که اهمیت همکاری و رقابت را مورد تأکید قرار می  ه اکولوژیکیدیدگا

شود و در آن بقای  تحت تأثیر بخشی از توضیحات که مربوط به تکامل می. دسازمانی، و مدیریت آن، نقش بسزایی داشته باش
، ولی تحت تأثیر آن دسته از مطرح استبه عنوان اصل مهم زندگی سازمان  گیرد، رقابت، ها مورد تأکید قرار می ترین مناسب

تعاون، از و حاکم بر همزیستی ها است، اصول اخالقی  محیطی که در آن تأکید بیشتر بر روی بقای مناسب توضیحات زیست
  .استتوجه بیشتری برخوردار 

های ممکن برای ایجاد الگوهای جدید روابط بین سازمانی  دانشمندان علوم اجتماعی با الهام از این ایده، به بررسی راه
آنجا که آنها روش بررسی خود  از. مورد استفاده قرار دهندشکل دادن آینده را برای به روشی فعاالنه آنها  ندبتوان تااند  پرداخته

های محیط به وجود  ها و آشفتگی این روابط به عنوان پاسخی طبیعی در برابر پیچیدگی": را بر اساس این مشاهدات که
به . ریزی کرده بودند، این بحث وجود داشت که این روابط باید آشفتگی موجود در محیط را قابل کنترل سازند ، پایه"آیند می

 "به وجود آورد که بتوانند روابط 47هایی بر مبنای قلمرو ای را مطرح کرد که باید سازمان  ایده Eric Trist، مرحوم عنوان مثال
، به طوری که آنچه زمانی به عنوان روابط خارجی در نظر گرفته بهبود دهدهای تشکیل دهنده را  کل سازمان "محیط -سازمان

، بتواند تا حدی )وابسته به هم یا در حال رقابت؛ و یا روابط بین کارگر و مدیریت های به عنوان مثال روابط بین شرکت(شد  می
های  ی انجمن این روش عالوه بر اینکه در توسعه. های گروهی باز است به فعالیتای درآید که نسبت  به صورت روابط درونی

ای و اجتماعی،  ی اقتصادی منطقه توسعه و زیست صنعتی به کار رفته است، به منظور حل مشکالت مربوط به آلودگی محیط
  .های گسترده و گوناگونی نیز مورد استفاده قرار گرفته است در محیط

کنند که بتوانند تبادالت  ای می های یادگیری غیررسمی همچنین تریست و همکارانش، مدیران را تشویق به ایجاد شبکه
ها و معیارهای  جاد درک مشترک مسائل و مشکالت شوند، ساختن ارزشباعث ای تا و مباحثی را بر مبنای قلمرو به وجود آورند

  .های جدیدی برای حل مشکالت مشترک بیابند د، و راهنمشترک را آسان کن
همانگونه که . مسئله این است که اجازه دهیم اکولوژی روابط سازمانی به وجود آید و به بقای خود ادامه دهد

آمیزی هستند که آلودگی صنعتی بر روی دنیای طبیعی دارد، تریست و جانشینان او  فاجعههای طبیعی نگران اثرات  اکولوژیست
دهند، اکولوژی سازمانی ما را تهدید  ای که خبر از غیر قابل کنترل شدن دنیای اجتماعی می نیز معتقدند اقدامات فردگرایانه

  . دهد ی این مشکالت، ارائه می ر کردن و عمل کردن دربارهای را برای فک مفهوم اکولوژی سازمانی راه جدید و خالقانه. کنند می
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
47- domain-based 



 

  )ارگانیسم(موجود زنده  ی استعاره نقاط قوت و ضعف
  

توان نقاط ضعف و قوتی را که به طور یکسان در مورد تمام  های غنی و متفاوت مطرح شده، مشکل می با توجه به بینش
ها مشترک  به بعضی از این نقاط ضعف و قوت که در تمام شکلهای استعاره وجود دارد مشخص کرد، ولی با این حال  شکل

  .کنیم است، اشاره می
  نقاط قوت

 .ی به محیط خارجی خود داشته باشندها باید همواره توجه زیاد گوید که سازمان استعاره به ما می 
عالوه  وقرار دهند نظر د را مدقاء، محیط پیرامون خوها باید به منظور به دست آوردن هرگونه شانسی برای ب سازماندر واقع 

  . بر توجه به مسائل مربوط به طراحی داخلی، به مسائل خارجی نیز توجه داشته باشند
 .شوند بقاء و تکامل به عنوان مسائل مهم و اصلی در نظر گرفته می 

د نکن ید میتأک های کالسیک که بر اهداف خاص عملیاتی خالف تئوری بر سازمان به عنوان موجود زندهی  استعاره
گیری جهت این . ی پایان هستند اهداف و مقاصد، اغلب نقطه درحالیکه بقاء یک فرآیند است .هدف را بقاء در نظر می گیرد

  . شود پذیری بیشتر می باعث ایجاد انعطاف
 .شود ی مهم مدیریتی در نظر گرفته می سازگاری با محیط، به عنوان وظیفه 

انیکی سازمان، پذیر، پویا، و پروژه محور ماتریسی یا ارگ های انعطاف ، پس باید شکلآید اگر نوآوری، برتری به حساب 
  .ـ بوروکراتیکی باشند یکستیبهتر از شکل مکانی

 .کند عملی سازمان کمک می ی نظری و این دیدگاه، به توسعه 
کند که در آن سازمان  می ، روشی معرفی"نیازها"های سازمانی و  ای ارگانیسم با تمرکز بر روی زیر سیستم استعاره

 .اندرس به درک جدیدی از اکولوژی سازمان میرا ما این امر . تواند برای برقراری روابط مؤثر با محیط، تغییر یابد می
توجه کنیم، پیام گوش دهیم و چه به سخنان طرفداران تکامل گروهی  "یتیهای جمع اکولوژیست"چه به صحبت 

  .های مستقل با قی بمانند ازمانها نمی توانند به عنوان موجودیتس .یکی است موجود زندهتعاره اس
    نقات ضعف

ی ارگانیسمی مربوط به روش  بیشتر نقاط ضعف استعارهبه همین دلیل .هر روشی برای دیدن می تواند روشی برای ندیدن باشد
  :به ویژه. کند ای است که استعاره ما را به آن تشویق می مشاهده
 .کند واقعی و ملموس است نیستند و محیطشان کمتر از آنچه که استعاره فرض می ات زندهموجودها،  سازمان 

اند،  هایی که به صورت اجتماعی ساخته شده توانند تا حدی به عنوان پدیده های آنها می ها و محیط که سازمان از آنجایی
 را همانگونه که در استعارهزی. بررسی کردت زنده ای مادی دنیای طبیعی موجودانمی توان آنها را تنها با ویژگی ه درک شوند

ل و ساختار ها، معیارها و باورها هستند بنابراین شک ی تصورات، ایده ها بیشتر حاصل نتیجه ، سازمانبه اشاره خواهد آمدفرهنگ 
در حال  فعالیت سازمانی ـ در قالب اساساً برای زندگیها  سازمان. تر از ساختار مادی یک ارگانیسم است تر و موقتی آنها ضعیف

ی  توانند به عنوان حاصل و نتیجه های سازمانی می همچنین محیط. ها وابسته اند ی انسان ی خالقانهها ـ به فعالیت پیشرفت
دهند، ساخته  هایی که آنها را در خود جای می ها و سازمان خالقیت بشر در نظر گرفته شوند زیرا از طریق فعالیت افراد، گروه

  .دشون می
وفق "ها خود را با محیطشان  پردازان اقتضائی، بگوییم الزم است سازمان بنابراین گمراه کننده است که مانند نظریه

 ".کنند انتخاب می"ی حیات  ها را برای بقاء و ادامه ها، سازمان معتقد باشیم محیط های جمعیت ستاکولوژیو یا همانند  "دهند
ها و اعضای آنها را به عنوان عوامل فعالی در نظر بگیرند که برای ساختن دنیا با یکدیگر کار  هر دو دیدگاه به جای اینکه سازمان

به ویژه، دیدگاه انتخاب طبیعی که . دارند فعالیتکنند که در دنیای خارجی  ی فرض مییکنند، آنها را متکی بر نیروها می



 

این دیدگاه، قدرت . دارندخود ی حیات  ثیر کمی برای ادامهتأ 48تنها سازمانهای ی تکامل سازمانی است، اعتقاد دارد درباره
ها، از این حق  ها، برخالف ارگانیسم سازمان. کند میقلمداد ی خود، ضعیف  ها و اعضای آنها را در کمک به ساختن آینده سازمان

انی که به تنهایی و به طور ممکن است ما موافق این واقعیت باشیم که سازم. رقابت کنند یا همزیستی انتخاب برخوردارند که
تواند خود را به عنوان یک عامل خارجی و مؤثر  تواند تأثیر کمی بر روی محیط بگذارد و محیط نیز می کند، می مجزا عمل می

به خاطر به دست آوردن منافع جمعی، در شکل دادن ها  معرفی کند، ولی هنگامی که این امکان وجود داشته باشد که سازمان
  .شود کنند، موضوع کامالً متفاوت می دلخواه آنهاست با یکدیگر همکاری میمحیطی که 

 .کند شود، مبالغه می ها یافت می و انسجام درونی که در سازمان 49"وحدت عملکردی"استعاره در بیان میزان  
، وجودات زندهاعضاء میابیم وابستگی متقابل و مفید بین  های موجود در دنیای طبیعی در می با نگاهی به ارگانیسم

کار و کل مجموعه آید؛ یعنی تحت شرایط عادی، هر عنصر از سیستم برای کل عناصر دیگر  ی آنها به حساب می مشخصه
. کنند ها، بازوها و پاها به طور عادی برای حفظ عملکرد متعادل بدن با یکدیگر کار می در بدن انسان، خون، قلب، شش. کند می

هایی که در آن یک عنصر با عملکرد بد خود باعث  موقعیت. ی مشترکی دارد و زندگی و آیندهسیستم، واحد و یکپارچه است 
درست مانند آپاندیسیت یا آیند و بالقوه بیمارگونه هستند؛  های استثنایی به حساب می شود، موقعیت اخالل در کل سیستم می

  . کند ی قلبی که زندگی فرد را تهدید می حمله
یابیم تعداد دفعاتی که عناصر مختلف سازمان با آن میزان هماهنگی و  ها، در می ر سازمانولی با نگاهی به اکث

مختلف یک سازمان،  بخش های. تر از حد معمول است اند، اغلب، استثنایی یکپارچگی که در باال به آن اشاره شد، کار کرده
ها در سطح  گرچه ممکن است گهگاهی سازمان. کنند میمعموالً توانایی زندگی جداگانه را دارند و اغلب به این صورت زندگی 

کار کنند ولی در ) به عنوان یک کل(های مختلف به طور غیر خودخواهانه برای سازمان  بخشدر باالیی، یکپارچه باشند و افراد 
  .شوند دچار دو دستگی و ناسازگاری میی اوقات  بقیه

 اعضای موجود زندهباور این موضوع که یکپارچگی و هماهنگی  هببا تشویق  ی سازمان به مثابه موجود زنده استعاره
  .گذارد فکر کلی ما میتتواند در زندگی سازمانی نیز وجود داشته باشد، تأثیر مهم و ظریفی را بر طرز  می

بر منافع های مبتنی  ، یا فعالیت"کنند افراد با هم کار می"اغلب دوست داریم سعادت سازمانی را با حالت وحدتی که در آن 
 . های سالم وجود نداشته باشند های غیرعادی و نابهنجاری در نظر بگیریم که باید در سازمان شخصی را به عنوان ویژگی

 .تواند به صورت ایدئولوژی درآید استعاره به راحتی می 
ی تجویزی به کار ها العمل ها، در شکل دادن رویه، به عنوان دستور کاربردی که تصاویر و تئوری در علوم اجتماعیِ

ی ماشین بر روی  تاکنون به تأثیر استعاره. تبدیل استعاره به ایدئولوژی، همواره به عنوان یک معضل مطرح است رروند، خط می
دهد که  ، پایه و اساس این ایده را تشکیل می"سازمان یک ماشین است"این ایده که : ایم تئوری و مدیریت کالسیک پی برده

  ."ند یک ماشین اداره شودمان باید سازمان"
ها از لحاظ کارکردی منسجم  این واقعیت که ارگانیسم. گیرد های مختلفی به خود می شکل موجود زندهی  در استعاره

های  در بسیاری از توسعه. دنطور باش ها نیز باید همین ود که سازمانشمرده شتواند به آسانی پایه و اساس این ایده  هستند می
: آل به دست آیدـ به عنوان مثال سازی افراد و سازمان، این ایده هایی برای یکپارچه که با پیدا کردن راهمی شود سازمانی تالش 

با آنکه که در کتاب مدیریت علمی فردریک . طراحی کاری که امکان تأمین نیازهای شخصی افراد از طریق سازمان فراهم شود
های مربوط به  ، مطرح شده، ولی ایدئولوژی"وری به نفع همه است ارآیی و بهرهک"تیلور، یک ایدئولوژی بر اساس این ایده که 

توانیم  ها برآورده شود، می ی سازمانی بیشتر بر روی این مسئله تأکید دارند که اگر نیازهای شخصی ما از طریق سازمان توسعه
  .بخش و کامل به زندگی خود ادامه دهیم به طور رضایت
و  "مرد سازمانی" که ساکنین آن را ی سازمانی  یک جامعه به وجود آمدن خطر ع طرز تفکر با معتقدند این نو بسیاری

های  هایی در نظر گرفته شوند که دارای ارزش افراد به جای اینکه به عنوان انسان. همراه است دهند، تشکیل می "زن سازمانی"

                                    
48 - Individual Organization 
49- Functional unity 



 

. آیند که باید توسعه یابند اشند، به عنوان منابعی در میب ی خود می خاص خود هستند و مجاز به انتخاب و شکل دادن آینده
ی سازمانی هستند و به طور ضمنی ما را  ی توسعه دهد که اساس و شالوده هایی سوق می این مسئله توجه ما را به سمت ارزش

  .شوند سازی می یی ارگانیسمی به عنوان پایه و مبنای تئور کند که مربوط به استفاده از استعاره هایی می متوجه ارزش
های مذکور با  ط بودن تئوریهایی که در این فصل مطرح شده، مرتب از دیگر ابعاد مهم ایدئولوژیکی برخی از تئوری

اجتماعی را که  50گرایی ها، ایدئولوژی داروین از سازمان دیدگاه اکولوژی جمعیت. است 19قرن ی اجتماعی متداول در  فلسفه
. دهد دوباره رواج می ،مانند ها باقی می ترین یه و اساس زندگی اجتماعی هستند و تنها مناسبتأکید داشت قوانین طبیعت پا

داری بود که در آن  ی نظام سرمایه ی توسعه ظاهر شد، مؤید مراحل اولیه گرایی اجتماعی که به عنوان یک ایدئولوژی داروین
از  دیدگاه اکولوژی جمعیت. پرداختند یات با یکدیگر به رقابت می حی های کوچک، بر مبنایی آزاد و باز برای بقاء و ادامه شرکت

ی قانون طبیعت  بینیم منعکس کننده را که، می آنچهای را در مقابل دنیای سازمانی گرفته و معتقد است  سازمان، در واقع آیینه
ر واقع این دیدگاه با استناد از د. به وجود آورده است 51ارز برای عصر جدید است و در حقیقت با این کار یک ایدئولوژی هم

ضح، این کار خطرات واقعی زیادی را در بر دارد، زیرا هنگامی که ابه طور و. قانون طبیعی، سازمان اجتماعی را توجیه کرده است
تری بر انتخاب بیشحق ها تأثیر و  توانیم ببینیم که انسان توجه داریم، نمی به وجوه تشابه بین طبیعت و جمعیت ما اینقدر جدی

  . تواند باشد، دارند روی آنچه که دنیایشان می

                                    
50- Darwinism 
51- modern times 


