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  چكیده

دارد. تفاوت بارز این مدل از « 2داروین»یا مدل انتخاب طبیعی سازمانها، ریشه در زیست شناسی و مطالعات  1اکولوژی جمعیت 

رود تا سازمانهای منفرد. این به کار میسایر مدل های سازمانی بدین دلیل است که این مدل  عمدتاً برای جمعیت سازمانها 

یابند در حالی که انواع دیدگاه برای توضیح این مسئله طراحی شده است که چرا بعضی اشكال یا انواع سازمانها، بقا و توسعه می

زمان های درباره ی این مطلب بحث می کند که سا 3دیدگاه مبتنی بر بوم شناسی جمعیت روند.دیگر تحلیل رفته و از بین می

گوناگون و نه همگون به وجود می آیند تا نیازهای خاصی را تامین نمایند که شرکت های باسابقه و قدیمی از عهده آن برنیامده 

اند. با توجه به این دیدگاه ، سازمان های بزرگ نمی توانند خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند ، از این رو سازمان هایی 

رت های الزم تشكیل می شوند تا نیازهای جدید را تامین کنند. برخی از سازمان ها از مجرای تنوع بخشیدن ، با شكل ها و مها

انتخاب و حفظ موقعیت می کوشند بقای خود را تضمین نمایند، این در حالی است که سایر شرکت ها در این امر ناتوانند و این 

 موضوع عاملی برای سقوط آنهاست.

 

 اکولوژی جمعیت،  بوم شناسی جمعیت، مدل سازمانی، جمعیت سازمان ها:  کلمات کلیدی
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Abstract  

Population ecology or natural organizational model, rooted in biology and the study of 

"Darwin". This model is mainly used for crowd organizations instead of individual 

organizations and actually this is the difference of this model from other organizational 

models. This approach is designed to explain why some forms or types of organizations 

survive and develop. While others wither and disappear. Population ecology-based view on 

this article argues that various and not homogeneous organizations arise to fulfill certain 

needs because of the fact that experienced and old companies failed to handle it. According 

to this view, large organizations cannot adapt to the changing environment. Hence, 

organizations with necessary dimensions and skills arise to fulfill the new requirements. 

Some organizations through innovation, selection and maintaining their position are trying 

to ensure their survival. However other companies are weak in this matter and this makes 

destruction.  
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 مقدمه .1

دارد. این مدل از  سایر  5یا مدل انتخاب طبیعی سازمانها، ریشه در زیست شناسی و مطالعات داروین 4اکولوژی جمعیت

رود تا سازمانهای منفرد. این دیدگاه بدین دلیل متفاوت است که عمدتاً برای جمعیت سازمانها به کار میدیدگاههای سازمانی 

یابند در حالی که انواع دیگر برای توضیح این مسئله طراحی شده است که چرا بعضی اشكال یا انواع سازمانها، بقا و توسعه می

ای از سازمانها را برای بقاء انتخاب کرده و سازمانهای که محیط، انواع ویژهکند روند. چنین بحث میتحلیل رفته و از بین می

کنند که ساختارهای سازد. زیستبوم شناسان بحث میهای ساختاری و محیطی آنها، نابود میدیگر را بر اساس تناسب ویژگی

 روند.از بین می سازمانی باید با جایگاههای محیطی آنها متناسب باشند، اگر چنین نباشد، سازمانها

کنند که نظریه رابطه محیط و جمعیت به اصول کلی بقاء زیستی برپایۀ سازگاری، اتكای زیادی دارد. این اصول کلی بحث می

های موجودات، و آنهایی که از قابلیت انطباق ترین گونهیک نوع فرآیند انتخاب طبیعی در محیط وجود داشته که فقط به قوی

دهد. نظریه رابطه محیط و جمعیت چنین تفكری در خصوص سازمانها نیز رد دارند، اجازه ادامه حیات میپذیری باالئی برخو

 کند.مطرح می

کند. به عبارت دیگر، محیط بطور طبیعی برخی از سازمانها را برای بقاء انتخاب کرده و برخی دیگر را برای نابودی گزینش می

ازمانها به حیات خود ادامه داده و برخی دیگر از فعالیت باز ایستند. زیستبوم الزام محیطی است که باعث شده برخی از س

مناسبی داشته که ادامه حیات آنها را  کنند که سازمانهایی که بقاء حاصل نموده منابع و ابعاد ساختاریشناسان استدالل می

 کند.موجب شده و بحرانها را از سر راه آنها رد می

رایند تأکید شده است: ایجاد تنوع، انتخاب برخی اشكال از میان بقیه و حفظ آن اشكال. ) اسكات ، در تحلیل تكامل بر سه ف

 ، ترجمه میرزایی اهرنجانی(3002

از آن نظر با دیدگاههای دیگر متفاوت است که به ناهمگونی سازمانها و سازشكاری  6دیدگاه مبتنی بر بوم شناسی جمعیت

اند، هایی مشابه مشغولای از سازمانها است که به فعالیتمقصود از جمعیت مجموعه شود.سازمان درون یک جمعیت توجه می

های درون یک جمعیت کنند. سازمانای دارند و محصوالتی مشابه تولید و عرضه میاز نظر استفاده از منابع، الگوهای مشابه

کنند. متخصص و پژوهشگر بوم شناسی، در درون یبرای کسب منابع مشابه یا جلب نظر مشتریان مشابه با یكدیگر رقابت م

 کند. هایی مطرح میهای موجود در جامعه پرسشجمعیت، درباره تعداد و گوناگونی سازمان

-آیند که موجب گوناگونی )یا ناهگونی( سازمانهای سازمانی جدید به وجود میپرسد: چرا به صورت دائم شكلبرای مثال ، می

تواند به صورت کامل خود را با دهد، یک سازمان نمیباید گفت، با توجه به تغییراتی که در محیط رخ میشوند؟ در پاسخ ها می

-ها بدین گونه رخ میهای زیادی دارد. نوآوری و تغییر در یک جامعه از سازماناین تغییرات وفق دهد و در این راه محدودیت

های کنونی)که تغییر کنند یا اصالح شوند( ای که با سازمانبه گونهآید دهد که نوع و شكل جدیدی از سازمان به وجود می

، نوآوریماند، از این رو صالح جامعه در این است که از طریق ها نسبتًا ثابت باقی میتفاوت زیادی دارد. در واقع شكل سازمان

وانند این نیاز جامعه را تامین کنند، های جدید می تهای جدیدی از سازمان به وجود آید. سازمانشكل کارآفرینیو  خالقیت

 ، پارسائیان(8811بسیار بیش از سازمان های با سابقه که با سرعت و آهنگی کند تغییر می یابند. ) دفت ، 

هستند. حنان پس از مدتی کار دانشگاه  9هر دو محققان علوم اجتماعی دانشگاه کرنل 8و جان فریمن 7مایكل تی حنان

، به تحقیقاتی مشترک  به دانشگاه کرنل رفت و همراه با فریمن که مدتها در این دانشگاه به فعالیت اشتغال داشت 10استنفورد

                                                           
4 Population Ecology 
5 Darwin 
6 Population Ecology 
7 Micheal T. Hannan 
8 John Freeman 
9 Cornell 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

روی آورد. حنان استاد صاحب نام علوم اجتماعی است. فریمن استاد علوم سازمانی و رفتاری و در عین حال سر دبیر سابق 

واهان ارتقا یافتن دیدگاههای موجود در مورد سازمانها و وسعت یافتن فصلنامه علوم اداری است. حنان و فریمن هر دو خ

 گسترۀ نگرش به آنها هستند. 

اند و به این ترتیب سعی نگرد به سازمانها نگریستهگرا به حیات وحش میایشان همان طور که یک بوم شناس زیستی یا طبیعت

ای مثل های سازمانها را چون جامعهیگر ارتقا دهند. آنها مجموعهاند دیدگاههای کهنه در مورد سازمانها را به سطحی دکرده

اند و بشمار آورده -روندکه در محیطهای زیستی خاصی رشد و نمو یافته و در محیط خاصی دیگر از میان می -جامعۀ خرگوشها

دو محقق همان طور که با مطالعۀ اند. به نظر این ظهور و افول هر گروه از سازمانها را به محیطها و شرایطی خاص نسبت داده

گردد. دیدگاه بوم شناختی گسترده آن نظامهای اجتماعی به طور گروهی و با توجه به شرایط در برگیرنده آنها آسان می

سازد و توجه به سازمان را به عنوان معطوف ساختن توجه به مشكالت انفرادی سازمانها را در هماهنگی با محیط بی مورد می

سازد. پردازد امكان پذیر میهای سازمانی همزیستی یا با آنها به رقابت میی از سازمانهای مربوط که با دیگر مجموعهعضو گروه

گیرد، از این رو وجود و حیات هر گروه از سازمانها به وسیله ی یک محیط هر مجموعۀ سازمانی عمدتًا دیگر سازمانها را در برمی

 یابد. شود. بدین سان بوم شناسی جمعیت سازمانها موضوعیت میحدود مییا چند مجموعه ی سازمانی دیگر م

دهند. جوامع به انجام فعالیتهای متنوع زیادی نیاز دارند و سازمانهای تولیدی و خدماتی بسیار زیادی این فعالیتها را انجام می

کنند؟ این سوال تفاوتی با این سوال که: چرا میاما چرا این تعداد، و چرا بسیاری از انواع مختلف این سازمانها ظهور و سقوط 

این تعداد انواع جانوران وجود دارند؟ یكی است و بوم شناسی سازمانی جایگزینی و ظهور انواع نو را به جای انواع کهنه در مورد 

شكلهای مختلف باشد  دهد. در واقع توانایی کل جامعه در همراهی با دگرگونی به ایجادتوضیح می -همانند جانوران-سازمانها

احتمال اینكه یكی از آن انواع با شرایط جدید تطبیق کند، زیاد خواهد بود و به این ترتیب امكان بهره گیری سریع از شرایط 

 جدید وجود خواهد داشت. 

تلف سازمانی اگر شكلهای مختلف سازمانی موجود در جامعه نسبتاً محدود باشند جامعه ناگزیر باید با تغییر دادن شكلهای مخ

ای که مثالً شود. بنابراین جامعهبرد و باعث از دست رفتن فرصتها میتغییر تطبیق یابد و این نوع تطابق با تغییر وقت زیادی می

تواند در میان بیمارستانهای موجود خود بیمارستانی دارد که از تخصص پیشرفته در زمینه جراحی برخوردار است به سادگی می

ای از بیمارستانهای عمومی قادر به درمان وند قلب مجهز و مسلط شود. اما اگر در همان جامعه فقط مجموعهبه روشهای پی

های نو را نخواهد های ارزان وجود داشته باشد جامعه توانایی پاسخگویی به پدیدهبیماریهای رایج، معمولی و قابل عالج با شیوه

سازمانی همانند تكامل انواع زیستی است. انواعی که خود را با شرایط محیطی های داشت. این دیدگاه قایل به تطور مجموعه

روند. این موضع گیری همان توانند چنین کنند از بین میکنند و انواعی که نمیمانند و رشد میدهند زنده میتطبیق می

 موضع داروین در مورد بقا و تكامل اصلح است.

داند و بر این اعتقاد است که دگرگونی با ایجاد بنگاههای نورس عامل تغییر و تكامل نمی این نظریه اصالح بنگاههای موجود را 

کند. شود. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که دگرگونیهای سازمانی عمدتاً از اراده هیچ کس پیروی نمیامكان پذیر می

ش برنامه ریزی شده باشد، آنچه در دنیای واقعیتها رخ تواند منشأ تغییراتی از پیهرچند مدیریت سازمان معتقد باشد که می

 نماید.دهد بیشتر تصادفی میمی

گذارند دارد برخی از شكلهای سازمانی که با شرایط در برگیرندۀ خود سر سازگاری میاز این رو نظر داروینیستی که اظهار می

تواند با اصالح سازمان، آنرا بروز و بهنگام کند مدیریت می شوند از این باور کهکنند نابود میکامیاب و شكلهایی که چنین نمی

(  مشكالت چندین شرکت قدیمی انگلیسی را که در صنعت الكترونیک فعالیت داشتند و 8892) 11تر نمایانند برنزقابل قبول
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زند تشریح کرده است. علی رغم حمایتهایی که از ایشان برای تطابق با شرایط متغیر بعمل آمد نتوانستند خود را دگرگون سا

 (8211واقعیت این بود که آن سازمانها کامالً انعطاف ناپذیر و خشک شده بودند. ) رحمان سرشت ، 

 

 مفروضات رابطه محیط و جمعیت .2

نظریه رابطه محیط و مجموعه سازمانها برخی مفروضات اصلی دارد که بررسی تک تک آنها ضرورت دارد. نخست اینكه این 

های )جمعیت( سازمانی تأکید داشته نه بر یک سازمان. این نظریه برای توصیف مثالً این مورد که گروهها و مجموعهدیدگاه به 

ها گردیدند و سپس های کوچک خانوادگی و سوپر مارکتابتدا تبدیل به فروشگاه 8890های خرده فروشی اواخر دهه فروشگاه

 شدند، کاربرد دارد. به علت عدم کارائی از سوی محیط محكوم به زوال

کند. بر این ترین نشانۀ بقاء تعریف میدوم اینكه دیدگاه رابطه محیط مجموعه سازمانها، اثر بخشی سازمانها را به عنوان ساده

شوند زیرا اند، به عنوان سازمانهای اثربخش قلمداد میاساس، در هر زمان، سازمانهایی که در هر نوع صنعتی مشغول به فعالیت

اند، و اثر بخشی در بقاء سازمان منعكس است. سوم سازمانهایی در بین سازمانهایی هستند که ادامه حیات و بقا یافته چنین

 کنند محیط یا بوم تنها عامل تعیین کننده اصلی است.اینكه، زیستبوم شناسان فرض می

ت و میان مدت( تأثیری اندک بر بقاء سازمان دیدگاه رابطه محیط و جمعیت بر این باور است که مدیریت )حداقل در کوتاه مد

آیند. اگر در جایگاه محیطی تغییر حاصل شود و سازمان در دارد. بر این اساس مدیران مشاهده کنندگانی ناتوان به حساب می

واند آن هایی اشتغال داشته، احتمال کمی وجود دارد که مدیریت با توجه به تغییرات حاصله بتآن جایگاه محیطی به فعالیت

شود. لذا موفقیت سازمان کند، تعیین میها را محقق سازد. بقاء سازمان با توجه به اینكه محیط چگونه او را حمایت میفعالیت

اند و موضع گیری های نتیجه شانس و یا اقبال او است. سازمانهایی که در جایگاهی درست و موقعیت زمانی مناسب واقع شده

یابند. اگر شما یک بساز و بفروش ساختمان بوده که در بخش مدیریتی نیست، تداوم حیات می هایآنها متكی به گزینش

کوچكی از بازار مشغول به فعالیت هستید، ناگهان نرخ بهره بانكی شدیداً سقوط نماید، تقاضا برای ساختمانهای شما سریعاً باال 

سازید و بفروشید. اما اگر نرخهای بهره بشدت باال روند، شما خواهد رفت و شما قادر خواهید بود که تعداد زیادی ساختمان ب

های بهره هستند)به عنوان یک عامل احتماالً نخواهید توانست، تعداد زیادی از ساختمانهای خود را بفروشید. در این جا، نرخ

طه محیط و جمعیت اینست محیطی( که بقاء کاری شما را موجب شده، نه اقدامات مدیریتی شما. چهارمین فرضیه دیدگاه راب

توانند در بخش مشخصی از جامعه، بیماران را که ظرفیت محیط، محدود است. برای مثال، فقط تعداد معینی از بیمارستانها می

جذب کنند. این مسئله از کمبود ظرفیت یک میدان رقابتی نشأت گرفته که در این میدان رقابتی، برخی سازمانها موفق 

کند که یک دیگر شكست خورده و سقوط خواهند کرد. نهایتاً دیدگاه رابطه محیط و جمعیت فرض میخواهند شد و برخی 

های کند چگونه سازمانها در موقعیتای در خصوص فلسفه وجودی سازمانها وجود داشته که تشریح میفرایند سه مرحله

کند که ند. این فرآیند سه مرحله ای مطرح میگیرکنند و در نهایت ابعاد ساختاری مشابه بخود میمحیطی مشابه عمل می

شود. ای در بخش بعدی تشریح میآیند نه بوسیله اقدامات مدیریتی. این فرایند سه مرحلهنیروهای تغییر در محیط بوجود می

 ، الوانی(8892)رابینز ، 

 فرایند تغییر  .3

همواره رو به افزایش است. بنابراین، جمعیت  هااساس الگوی جمعیت شناسی بر این فرضیه قرار دارد که جمعیت سازمان

ها، بر اساس سه اصل قرار دارد که بیانگر سه مرحله ها به صورت دائم در حال تغییر است. فرایند تغییر جمعیت سازمانسازمان

  هستند. آنها عبارتند از: تحول، گزینش و بقای اصلح.
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تر منابع مالی آنها را های بزرگآیند که شرکتسازمان به وجود میهای جدیدی از به صورت مرتب، شكل . تحول یا پیدایش

-های جدید میکند. برخی از این سازمانها دولت خدمات جدیدی را ارئه مینمایند، یا با تأسیس این گونه سازمانتأمین می

سالن پذیرایی جدید در  توانند نیازهای محیط خارجی را تأمین کنند. برای مثال، هر کس شاهد باز شدن یک مغازه یا

همسایگی خود است. موجودیت واحد تجاری مزبور، بر اساس پذیرایی جدید در همسایگی خود است. موجودیت واحد تجاری 

ها شود که باید آن را تأمین کرد. در این سالمزبور، بر اساس این تصور قرار دارد که در محیط مزبور، نیاز خاصی احساس می

-های دیگر خدمات مشاورهکنند. یا به سازمانافزارهای کامپیوتری تولید میاند که نرمن جدید تأسیس شدهتعداد زیادی سازما

های جدید هم نوعی محصوالت قدیمی کنند. بسیاری از سازمانهای جدیدی به بازار عرضه میدهند یا اینكه اسباب بازیای می

نمایند که همین های نوین مدیریت استفاده میا از تكنولوژی جدید و روشهکنند، ولی این سازمانمثل آهن و فوالد تولید می

دهد، و در نتیجه شناسی رخ میها شبیه تحوالتی است که در زیستکند. پیدایش یا تحول سازمانامر بقای آنها را تضمین می

 شود.تر میشكل سازمان روز به روز پیچیده

توانند دهند. برخی سودآورند و از این رو میاز دیگران، خود را با محیط خارجی وفق میها بهتر بعضی از انواع سازمان  .گزینش

هایی که کنند. آن دسته از سازمانای را به دست آورند، و آنچه مورد نیازشان هست از آنجا تأمین میبرای بقای خود منبع ویژه

. اگر برای محصوالت به مقدار کافی تقاضا نباشد و اگر سازمان شوندتوانند نیازهای محیط را تأمین کنند محكوم به فنا مینمی

« چیندست»ها را شود از صحنه خارج شود. محیط تنها تعداد اندکی از ان سازماننتواند منابع کافی تأمین نماید، مجبور می

 های بلند مدت ادامه حیات بدهند.توانند برای دورهکند که میمی
کرده است. محیط به « چیندست»هایی که محیط آنها را ی ادامۀ حیات و نهادی شدن سازمانبقای اصلح یعن. بقای اصلح

مانند و ادامه ها که باقی میهای خاصی از سازماندهد. شكلهای خاص ارزش نسبتاً زیادی میخدمات، محصوالت و تكنولوژی

های سازمانی مثل نهادهای دولتی، مدارس، آیند. برخی از شكلدهند به صورت بخشی از قلمرو محیط در میحیات می

ها، جنبۀ نهادی پیدا شوند. برای مثال، ساندویچ مک دونالد در زندگی آمریكاییهای تولید اتومبیل نهادی میکلیساها، و کارخانه

وش کرده است. این شرکت سی و دو درصد همبرگر و بیست و شش درصد سیب زمینی سرخ کرده که در سراسر امریكا به فر

ها هزار نفر در استخدام خود دارد و از هر  پانزده نفر نیروی کار آمریكا، یک نفر، کار در این مغازه 000کند، رسد، عرضه میمی

 داند.را شغل اول خود می
آنها  توان مدعی شد کهشوند، ولی نمیآیند تقریبًا دائمی میهایی که به صورت نوعی نهاد در میرسد سازمانچنین به نظر می

های بلندمدت این ویژگی را حفظ نمایند. محیط همواره در حال تغییر است، و اگر نوعی سازمان نتواند خود را با محیط در دوره

 گردد.شود و سازمان دیگری جایگزین آن میخارج وفق دهد، کم کم نابود می

 

 تالش برای بقا .4

ها و جماعت بر سر منابع موجود با شود. سازمانرعایت میتالش برای بقا اصل دیگری است که در الگوی جمعیت شناسی 

های تازه جنگد. ایت تالش یا مبارزه در میان سازمانخیزند. هر نوعی از سازمان برای بقای خود مییكدیگر به رقابت برمی

دارد. عواملی ها به عوامل محیطی بستگی های بزرگ نرخ پیدایش و نسبت بقای سازمانتأسیس شدیدتر است، و در محیط

توانند در پیدایش، تحول و بقای چون وسعت شهرها، درصد مهاجرین، آشفتگی سیاسی، نرخ رشد صنعت و تغییرات محیط می

 های کارگری نقش حیاتی داشته باشند.های راه آهن، نهادهای دولتی و اتحادیههای مخابرات، شرکتها، سازمانروزنامه
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زمان، محیط یكی از عوامل تعیین کنندۀ موفقیت یا شكست است. سازمان باید نیازهای از دیدگاه الگوی جمعیت شناسی سا

های این محیط را تأمین کند، یا اینكه محكوم به فنا خواهد شد. فرایند تحول، گزینش و بقای اصلح باعث پیدایش گونه

 جدیدی از سازمان خواهد شد.

 
 بقای اصلح                                               گزینش                   تحول                                                         

   

ها و دهد، علت پیدایش شكل خاصی از سازمانها رخ میدر الگوی جمعیت شناسی علت تغییراتی که در جمعیت سازمان  

یابند. ) ی بقا میهایی که با احتمال بیشترگردد. در مورد تعیین ابعاد محیط و انواع سازمانهای دیگر بیان میشكست شكل

 ، پارسائیان( 8811دفت ، 

 کاربردها .5

های های سازمانی مشترک گرایش به داشتن ویژگیدیدگاه رابطه محیط و جمعیت، در خصوص اینكه چرا سازمانها در مجموعه

یک سلسله توضیحاتی روند، ساختاری مشترک داشته و اینكه چرا انواع ویژه ای از سازمانها بقاء یافته و برخی دیگر از بین می

ای در کنند و چرا ساختارهای شعبهتواند تشریح کند که چرا اغلب سازمانهای کوچک سقوط میدهد. این دیدگاه میارائه می

در میان شرکتهای فنی سطح باال بیشتر  8810بیشتر متداول گردید و اینكه چرا ساختارهای ارگانیكی در دهه  8890دهه 

گوید که بقاء سازمان تا حد زیادی تحت تأثیر ظرفیت و ثبات محیط این دیدگاه همچنین به ما می بكار گرفته خواهند شد.

سازمان قرار خواهند داشت. آیا ظرفیت محیط وسیع و پردامنه)غنی( است یا محدود و کم دامنه؟ محیطی که غنی بوده، 

تجهیزات کشاورزی بطور قابل توجهی نسبت به  ظرفیت محیطی 8810سازمانهای بیشتری در آن بقاء خواهند یافت. در دهه 

تر است. عالوه بر این، در محیطی که ظرفیت محیطی که سازندگان وسائل پردازش کننده اطالعات داشته، محدود و کم دامنه

 اند.از اثبات زیادی برخوردار است، سازمانهای جدید برای ورود به چنین محیطی با رقابت خیلی سختی مواجه

کند این است که باعث شده محققان روشهای نظریه رابطه محیط و جمعیت برای محققان تئوری سازمان ایفا مینقشی که 

پژوهشی سنتی را مورد تردید قرار دهند. محققان تئوری سازمان بطور سنتی به روابط ساختاری متفاوتی نگریسته و در 

ف اثر بخشی سازمانی مرتبط سازند. نظریه پردازان رابطه جستجوی این بودند که چنین روابط ساختاری را به درجات مختل

اند که در چنین تحقیقاتی تعصبات شخصی و گروهی دخیل بوده است. پژوهشهای محیط و جمعیت دقیقاً خاطرنشان ساخته

اند ررسی قرار نگرفتهاند. سازمانهای غیر اثر بخش اصالً مورد بآنها فقط سازمانهایی را در بر گرفته که فعاالنه مشغول بكار بوده

کردند. بنابراین اگر محققان تئوری سازمان هر دو گروه از سازمانها را مورد بررسی قرار دهند، ارزش زیرا آنان عمر درازی نمی

 ، الوانی ( 8892پژوهشهای تئوری سازمان بیشتر خواهد شد. ) رابینز ، 

توانند های بزرگ نمیها بر این باورند که سازمانجمعیت سازمانمایكل هنان و جان فریمن ارائه کنندگان الگوی بوم شناسی 

های سنگینی است که در ها به سبب سرمایه گذاریهایی دارند. محدودیتبه سرعت خود را تغییر دهند و از این نظر محدودیت

آورند، در تصمیم ت میاند، اطالعات محدودی به دسواحدهای تولیدی، ماشین آالت، کارکنان و نیروی کار متخصص نموده

های کنونی ای که رویهنماید، به گونهگیری دیدگاههای مشخصی دارند و گذشته یا تاریخچه بلند سازمان حكایت از موفقیت می

ها تحوالت در جمعیت سازمان

 دهد.زیادی رخ می 

برخی از سازمان ها یک منبع 

خاص به دست می آورند و به 

 حیات خود ادامه می دهند.

تعداد کمی از سازمان ها گسترش 

می یابند و در محیط خود به 

 صورت نهاد در می آیند.
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توانند به راحتی فرهنگ حاکم بر سازمان را تغییر دهند. با توجه به این ها نمیقابل توجیه است و سرانجام اینكه این شرکت

 بازدارنده، تغییر و تحول حقیقی بسیار مشكل خواهد بود. همه عامل

های جدید در حال ظاهر شدن هستند. یک نمونه در این لحظه از زمان در صنعت فروش خودروهای دست دوم سازمان

 هایهایی از بنگاههای مشابه نمونهکند. کارماکس و شرکتکارماکس است که انبوهی از خودرو به قیمت ثابت عرضه می

های هایی که در درون شرکتاند. دانشگاهمعامالتی و فروشنده خودروهای دست دوم هستند که به صورت دایناسور در آمده

ها در حال رخ دادن است. در گذشته اند تغییراتی است که به تازگی در این سازمانبزرگ، مثل موتوروال و فدکس به وجود آمده

واحد رسیده  8000ها وجود داشت ولی در زمان کنونی تعداد آنها به عالی در شرکت هایواحد از این آموزشگاه 300تنها 

توانند خدمات های رسمی و موجود کشور نمیهای مزبور این است که دانشگاههای سرعت رشد سازماناست. یكی از دالیل

دهند. نمونه دیگر صنعت س سنتی ادامه میهای اندیشه و تدریها را ارائه دهند، زیرا هنوز هم به همان شیوهمورد نظر شرکت

هایی چون ذوب فلزات است که دو دهه پیش در دست چند شرکت بزرگ بود. سپس شكل جدیدی از سازمان به وسیله شرکت

 های بزرگ گرفت.نوکار ارائه شد که از کارایی باالیی برخوردار بود و به اصالح کار را از دست غول

ر  بوم شناسی جمعیت، اگر از زاویه سازمانی نگاه کنیم، تغییر محیط تعیین کنندۀ بقا یا فنای با توجه به دیدگاه مبتنی ب

های قدیمی هاست. اساس دیدگاه مزبور بر این قرار دارد که مشكل اصلی در زیر بنای ساختاری است و اینكه سازمانسازمان

توانند نیازهای آیند و میهای تازه تأسیس به وجود مینآیند، که در این میان سازماشوند یا از پا در میدچار مشكل می

 محیطی را تأمین نمایند.

کوشد به سرعت دنیای ارتباطات را در زمان کنونی، شرکت بسیار بزرگ تلگراف و تلفن آمریكا در تالشی خستگی ناپذیر می

یر عانل با سابقه )رابرت آلن( شد. دگرگون سازد. بخشی از این استراتژی در گرو مدیرعامل جدید است که جایگزین مد

تحلیلگران شرکت تلگراف و تلفن آمریكا بر این باورند که این تغییر بسیار با تأخیر انجام شده است، زیرا آلن دست به کار 

های اثر بخش دست یابد.پژوهشگران و کارشناسان بوم تجدید ساختار شد و نیروی کار را کاهش داد ولی نتوانست به نتیجه

گویند که احتمال کمی وجود دارد که این اقدام موفق گردد. های تلفن میاسی جمعیت با مطالعه و بررسی تاریخ شرکتشن

شرکت تلفن  900، هنگامی که صنعت تلفن تازه تأسیس بود، تنها در پنسیلوانیا 8800های دهه برای مثال، در نخستین سال

کردند، یعنی هر تلفن باطری خاص خود را داشت. اختزاع یک یسی استفاده میکرد. بیشتر آنها از تكنولوژی مغناطفعالیت می

آمد. ها قرار گیرد یک ابتكار عمل عمده به حساب میباطری که به صورت مشترک )در دفتر مرکزی( مورد استفاده همه تلفن

ییر وفق دهند. بنابراین باطری عمومی های تلفن نتوانستند خود را با این تغاین اختراع بسیاز اهمیت داشت، ولی بیشتر شرکت

کردند از دور خارج شدند. طی چندین سال این هایی که با تكنولوژی مغناطیسی کار میشهرت بیشتری پیدا کرد و شرکت

ترین ها درهم ادغام شدند و تنها چند شرکت باقی ماند. در زمان کنونی شرکت تلگراف و تلفن آمریكا به صورت بزرگشرکت

 ای ارتباطات راه دور در آمده است و بر این صنعت حاکم است.شرکت بر

از « گزینش»و « تكامل»پایه و اساس الگوی بوم شناسی جمعیت بر تئوری علم طبیعی و زیست شناسی قرار دارد. اصطالحات 

شود تا کوشش می های تكامل  بیولوژیکشوند. در تئوریشوند که به فرایندهای رفتاری اطالق میان جهت به کار برده می

-ها بیانگر این است که شكلهای دیگر توضیح داده شود. برخی از تئوریهای حیات توجیه، بقا یا فنای نسلعلت برخی از شكل

 یابد که نسبت به بقیه با محیط خود سازگارترند.هایی از حیات بقا می

های آمریكایی انجام شده بود گزارش کرد. آیا شرکت بر روی 8811تا  8881به تازگی مجله معروف فربز نتیجه تحقیقی که از 

در زمرۀ  8811ها در را به یاد آورید؟ این شرکت« هایبالدوین لكوموتیو، استودبیكر و زغال سنگ لی»های توانید شرکتمی

اند باقی مانده شرکتی که 33وجود خارجی ندارند. از  8811گرفتند، ولی در هایی بودند که در رتبه اول قرار میشرکت 11%

و  8890شرکت دارای همان نام اصلی و اولیه خود هستند. محیط دو دهه  81)از میان صد شرکت بزرگ آن دوره( تنها 

های جدیدی از سازمان، مثل وال مارث و کی مارت شكل 8810هایی چون وول ورث بود، ولی در دهه مناسب شرکت 8800
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هایی چون کردند که شرکتبزرگ آمریكا در بخش ذوب فلزات و معدن فعالیت میبیشتر از صد شرکت  8881رایج شدند. در 

های خودرو سازی فورد و جنرال موتورز توانستند طی آی.بی.ام و مرک، با تكن.ل.ژی پیشرفته، جایگزین آنها شدند. شرکت

صنعت به وجود آمده است آنها  های طوالنی ادامه حیات دهند ولی اینک در صنعت خودرو سازی و تغییراتی که در اینسال

تا  8818تواند از دست فرایندهای تغییر اجتماعی مصون بماند. تنها از اند. هیچ شرکتی نمیدستخوش تهدید قرار گرفته

ها به عنوان شرکت شرکت موفق مندرج در مجله فورچون حذف شده و این شرکت 000شرکت از فهرست  811، نام 8818

های دیگر ادغام شدند و های دیگری خریداری و برخی در شرکتند. برخی از آنها به وسیله شرکتمستقل وجود خارجی ندار

 ، پارسائیان(8811تعدادی هم ورشكست گردیدند. ) دفت ، 

 های نظریه رابطه محیط و جمعیتمحدودیت .6

یابند، نیست. همانطور که ء مینظریه رابطه محیط و جمعیت، یک تئوری عمومی برای تشریع اینكه چرا و چگونه سازمانها بقا

 های روشنی دارد.انتقادات وارده بر آن نشان داده است، این دیدگاه محدودیت

گیرد. اما مدیریت همیشه ناتوان و عاجز نیست.همانطور که در متون های مدیریتی را نادیده میها و انگیزهاین تئوری توانایی

-همیشه قدرتمند نباشد، ولی این موضوع چندان بی ربط نیست. مدیریت میدرسی مدیریت اشاره شده، مدیریت ممكن است 

 تواند قلمروهای رقابتی خود را انتخاب کرده و بویژه در بلند مدت آنها را تغییر دهد.

دهد که کاربردی محدود در سازمانهای قدرتمند و بزرگ دارد. زیرا این سازمانها اغلب دیدگاه رابطه محیط و جمعیت نشان می

های قوی داشته که از منافع آنها حفاظت و توانایی حفظ خود در برابر شكستها را دارا هستند. آنها در دستگاههای دولتی ذینفع

توانند محیطهای خود را کنترل نمایند زیرا بسیاری از عناصر حمایت خواهند نمود. عالوه بر این همانطور سازمانهای بزرگ می

شوند. بنابراین، های خود نائل مینین سازمانهای بزرگ وابسته بوده و از این طریق به خواستهمحیطی درون این محیطها به چ

بهتر است، نظریه رابطه محیط و جمعیت به عنوان یک تئوری ویژه کاربردی برای سازمانهای کوچک و فاقد قدرت، تشریح و 

یدات محیطی مصون مانده و بندرت جزء سازمانهای، از توصیف گردد. واقعیت این است که بیشتر سازمانها بزرگ در برابر تهد

 ، الوانی (8892گیرند.) رابینز ، رده خارج، قرار می

 

 نتیجه گیری .7

در دیدگاه بوم شناسی جمعیت درباره ی این مطلب بحث می شود که سازمان های گوناگون و نه همگون به وجود می آیند تا 

ی باسابقه و قدیمی از عهده آن برنیامده اند. با توجه به این دیدگاه ، سازمان های نیازهای خاصی را تامین نمایند که شرکت ها

بزرگ نمی توانند خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند ، از این رو سازمان های بزرگ نمی توانند خود را با محیط در حال 

تشكیل می شوند تا نیازهای جدید را تامین کنند.  تغییر وفق دهند، از این رو سازمان هایی با شكل ها و مهارت های الزم

برخی از سازمان ها از مجرای تنوع بخشیدن ، انتخاب و حفظ موقعیت می کوشند بقای خود را تضمین نمایند و این در حالی 

 است که سایر شرکت ها از این که ناتوان هستند.
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