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فیل 
در اتاق تاریک مدیران

داستان »فیل و مردان نابینا« یا »فیل 
و کوران« داستانی است تمثیلی و عارفانه 
که برای روشن کردن نقص کشف حسی 
به آن استشهاد شده است. نظریه پردازان 
سازمان نیز با اذعان به پیچیدگی سازمان، 

تنــوع نگاه های چندگانه و ...، اســتعارة 
مردان کور و فیل را در ارتباط با سازمان 
بیان کرده اند که از جمله استفاده های آن 

می توان به این موارد اشاره کرد:
 مهم ترین وجه نشان دهندة استعارة 

مردان کور و فیل در ارتباط با ســازمان 
را می تــوان در ارائة نگاه ها و نظریه های 
متفاوت ســازمانی دیــد. همان طور که 
مردان نابینا هر کدام با لمس بخشــی 
از پیکر فیــل، درک متفاوتــی از فیل 

نکته های 
مدیریتی
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نظریه پردازان سازمان  حاصل می کنند، 
نیز هر کدام به واســطة مواجه شــدن با 
پدیدة بزرگی همچون ســازمان، مانند 
فردی نابینا از درک همة ابعاد ناتوان اند 
و توانایــی نگاه کل نگرانــه را ندارند. در 
واقــع، هر نظریه پرداز نگاهی را شــکل 
و ارائــه می دهد که حــاوی اطالعاتی 
دربارة سازمان است، اما هیچ کدام کامل 
نیست. به عبارت دیگر، هر کدام نقصی 

را نیز دربردارد. 
از طرف دیگــر، این نظریه پردازان برای 
شــناخت ســازمان از ابزار و تجهیزاتی 
اســتفاده می کنند کــه خود ایــن ابزار 
مانع آگاهی آن ها از ســازمان به شیوه ای 
کل نگرانه یا جامع و فراگیر می شــود. در 
نتیجه، آن ها نگاه هایی را شکل می دهند 
که برخی اطالعات در مورد سازمان را دربر 
دارد، اما هر کدام به شیوة خود ناقص اند. 
فقط زمانی که این نگاه های متعدد را با هم 
در نظر می گیرید، حجم مشکالتی را که 
در زمان مطالعة سازمان با آن ها مواجهید، 

احساس می کنید )جو هچ، 1396(.
با وجــود این، در شــرایطی که برای 
درک ســازمان به عنوان یک پدیده، به 
نگاهی کل گرا نیاز اســت، علم ســنتی 
برای بررسی و شناخت سازمان نیازمند 
تجزیه گرایی است. در حالی که سازمان 
پدیده ای چندوجهی است که تقلیل آن 
بــه یک یا چند جنبه از آن خطاســت. 
با این دیدگاه علم سنتی برای شناخت 
پدیــدة چندوجهــی ســازمان کافی و 
مناسب نیســت. بر همین مبنا عجیب 
نیســت اگر بگوییم که برای شــناخت 
سازمان بدل دیگری غیر از تجزیه گرایی 
وجود دارد و آن، روش کل گرایی است. 

نگاه سیســتمی بــا اســتفاده از روش 
کل گرایــی در پی فائق آمــدن بر این 
نقیصه در بررسی علمی سازمان است. 

به عنــوان یک تعریف ســاده می توان 
گفت کــه سیســتم یــک کل در هم 
تنیده اســت که کارکرد آن به اجزایش 
و تعامالت بین آن اجزا وابســته اســت 
)جکســون، 1397(. در تعریفی دیگر، 
سیســتم چیزی مرکــب از بخش های 
مرتبط به هم دانســته شده است )جو 
هچ، 1396(. کل گرایی سیستم را چیزی 
بیش از اجزای متشکلة آن می داند. این 
روش البته به اجزا و به ویژه به شــبکة 
ارتباطات بین اجــزا هم توجه دارد، اما 
بیشترین تأکیدش بر شناخت چگونگی 
تأثیــر اجزا بر پیدایش و پایداری پدیدة 
جدیدی اســت که کل نام گرفته است 

)جکسون، 1397(.
 از دیگر وجوه استفاده از این استعاره 
در ارتباط با ســازمان می تــوان به نوع 
متفاوت ســبک ها و روش های مدیریتی 
و تصمیم گیری در ســازمان ها، به دلیل 
پیچیدگی سازمان، اشاره کرد. همان طور 
که مردان نابینا بــا لمس فیل هر کدام 
توصیف خاصی از آن داشتند، پیچیدگی 
سازمان نیز باعث شده است که مدیران 
به طور کامل ســازمان را نشناسند و هر 
مدیر با توجه به شناختی که از سازمان 
پیدا کرده اســت، نــوع مدیریت خود را 
اعمال کند و بر همین اساس تصمیمات 
را در ســازمان اتخــاذ کنــد. از این رو 
نمی توان مدیری را نام برد که صددرصد 
در مدیریتش به موفقیت رســیده باشد، 
چرا که هیچ مدیری قادر به شــناخت و 

درک تمام ابعاد سازمان نیست.

 از دیگر وجوه استفاده از این استعاره 
در مقیاس خرد و درون سازمانی، بررسی 
و ارزیابی سازمان های پروژه محور است. 
برای نمونه، وقتی در سازمان پروژه محور 
می خواهید پروژه ای را بسنجید، ممکن 
است واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، 
گزارش60 درصد پیشــرفت برنامه ای و 
40 درصد پیشــرفت فیزیکی را بدهد و 
اعالم  کند که پروژه از برنامة زمان بندی 
عقب است و وضعیت خوبی ندارد. اما در 
همین حال، ممکن اســت واحد کنترل 
هزینــه از وضعیت خوب پــروژه خبر 
بدهــد، واحد مالی پروژه را از نظر دفاتر 
حســابداری زیان ده بدانــد و ... در هر 
صورت، هرکس از جنبة خودش دربارة  

پروژه نظر می دهد.
اما ارزیابی و سنجش پروژه باید با در 
نظر گرفتن همة جنبه ها، از جمله زمان، 
هزینه، کیفیت، منابع انسانی، و ... حتی 
ارتباطات و ذی نفعان مورد بررسی قرار 
گیرد. تــا زمانی که اطالعات همه جانبة 
کافــی و صحیح از وضعیــت پروژه در 
میسر  پروژه  شــناخت  نباشــد،  دست 
نمی شود و اظهار نظر و تصمیم گیری در 
مورد موفقیت یا شکست آن امکان پذیر 

نخواهد بود )شریفی، 1395(. 
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