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Abstract
There are issues in organizations that require new theoretical formu-
lation. Hence, metaphorical theorizing is used in the study of organi-
zations to interpret them and understand their complexities. In this 
method, the organization is likened to an entity and one of the key 
features of that entity is generalized to the organization. It should be 
borne in mind that most organizational theories are based on a posi-
tivist paradigm that focuses on knowledge and data in an attempt to 
discover the nomothetic of social systems. This article is an attempt 
to build a theory based on interpretive paradigm that puts the organi-
zational black hole theory forward in a metaphorical way. The black 
hole theory of the organization has been adopted from the cosmic 
black hole metaphor. In the first step, the key features of the organiza-
tional black hole were summarized in accordance with the research-
er's interpretation, taking into account the one-on-one correspondence 
and adopting the cosmic black hole characteristics. In the second step, 
the definition of the organizational black hole was presented based on 
key features, and in the third step the overall framework of the theory 
was formulated. In addition, by analyzing the characteristics of the 
organizational black hole theory, it was found that this theory falls 
under the interpretative paradigm. Finally, how one can test the theory 
in terms of falsifiability or utility is discussed.

Keywords:  Organizational Black Hole, Theory Building, Metaphor,  
Positivist Paradigm, Interpretive Paradigm.

Organizational Black Hole Theory

Farajollah Rahnavard  Associate Professor, Department of Management, 
Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.

1.  frahnavard@imps.ac.ir



27

چکیده:
است.  نظری  نیازمند صورت بندی جدید  آن  که حل  دارند  وجود  سازمان  در  مسائلی 
از این رو، نظریه پردازی به روش استعاره ای در مطالعه سازمان ها، برای تفسیر و فهم 
پیچیدگی آن ها بکار گرفته می شود. در این روش، سازمان به موجودیتی تشبیه می شود 
و یکی از ویژگی های کلیدی آن به سازمان تعمیم داده می شود. باید در نظر داشت 
که بیش تر نظریه های سازمانی بر دیدمان اثبات گرا استوار است که با تمرکز بر دانش 
این  کنند.  کشف  را  اجتماعی  سامانه های  بر  حاکم  قانونمندی  دارند  سعی  داده ها  و 
نظریه  که  تفسیرگرایی،  دیدمان  بر  مبتنی  نظریه پردازی  برای  است  تالشی  پژوهش 
سیاه چاله سازمانی به روش استعاره ای بر مبنای آن ساخته می شود. به سخن دیگر، 
در  می شود.  تدوین  کیهانی  سیاه چاله  استعاره  از  اقتباس  با  سازمانی  سیاه چاله  نظریه 
گام نخست، ویژگی های کلیدی سیاه چاله سازمانی، با رعایت تناظر 1-1 و اقتباس از 
ویژگی های سیاه چاله کیهانی بر مبنای تفسیر پژوهشگر به دست می آید. در گام دوم، 
تعریف سیاه چاله سازمانی مبتنی بر ویژگی های کلیدی ارائه، و در گام سوم چارچوب 
کلی نظریه تدوین می شود. به عالوه، با تحلیل ویژگی های نظریه سیاه چاله سازمانی، 
مشخص می شود که این نظریه در ذیل دیدمان تفسیرگرایی قرار می گیرد. در نهایت، 

چگونگی آزمون نظریه از نظر ابطال پذیری و سودمندی مطرح می شود.

دیدمان  استعاره،  نظریه پردازی،  سازمانی،  کلیدواژهها: سیاه چاله 
اثبات گرا، دیدمان تفسیرگرا.
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مقد  مه

تعريف  می خورد.  پیوند  سازمانی  هر  با  اجتناب ناپذيری  به طور  كه  است  مفهومی  آسیب، 
جهانشمولی از »آسیب« برحسب سازمان وجود ندارد؛ در شكل اولیه، مفهوم آسیب نشانگر علم 
بیماری است )Sroka & Cygler, 2014(. اصطالح آسیب شناسی به علم شرايط بیماری اشاره 
دارد، و در يک مفهوم گسترده تر، ناظر بر عقب گرد يک پديده يا فعالیت است. آسیب  سازمانی به 
عنوان حالتی از اخالل مهم و طوالنی مدت در عملكرد، و همچنین ناهنجاری در عملیات سازمانی 
شناخته می شود كه اثر تخريبی قوی بر كاركرد سازمانی دارد و مانع تحقق اهداف سازمانی می شود. 
به  زعم كايزون و بیِلكی1 )2012: ص 16(، آسیب در درون يک سازمان عبارت است از »ناتوانی 
به نسبت دائمی كه باعث ضايعات در معنای اقتصادی يا اخالقی می شود، و از حد تحمل اجتماعی 
فراتر می رود. بنابراين، می توان گفت آسیب يعني اخالل در درون يک سازمان يا يک زيرمجموعه 
سازماني يا اخالل بین نهادها يا زير مجموعه هاي سازماني در ايفاي وظايف و كاركردهاي مورد 
به صورت  كه  كرد  تصور  قالب سیاه چاله سازمانی2  در  را می توان  آسیب سازمانی  آن ها«.  انتظار 
مستقیم قابل مشاهده نیست، اما وجود دارد و در نقش تخريبی تدريجی در سازمان ظاهر می شود 

)Lutka, 2007(. بنابراين، مسئله نظری3 در اين پژوهش ناظر بر سیاه چاله سازمانی است. 

بايد در نظر داشت كه نظريه پردازی های متداول در حوزه سازمان و مديريت بیش تر با ديدمان 
اثبات گرا صورت می گیرد. اين ديدمان بر اين پیش فرض استوار است كه سامانه اجتماعی همانند 
اين  بر  حاكم  قانونمندی  می توان  طبیعی  علوم  روش های  از  استفاده  با  و  است  طبیعی  سامانه 
سامانه های اجتماعی را كشف كرد. در حالی  كه سامانه های اجتماعی به دلیل ارزش محور بودن، 
از ويژگی دگرگونی در قانونمندی برخوردارند. ارزش ها و واقعیت چنان در هم تنیده می شوند كه 
جدايی آن ها كار مصنوعی است. بنابراين، دانش مديريت گونه ای از تفسیر است. به سخن ديگر، 
ديدمان تفسیرگرا با تمركز بر دانشگر و داده ها تالش می كند تفسیری از سامانه اجتماعی ارائه دهد 
كه ممكن است از سوی ديگر انديشمندان نیز بر آن صحه گذاشته شود، اما اين صحه گذاری ماهیت 

تفسیری دانش را تغییر نمی دهد.
1. Kieżun & Bielecki
2. Organizational Black Hole
3. Theoretical Problem
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همان طور كه گريزری )1389( بیان می دارد، شكل نخستین دانش مديريت، درك محلی از 
يک وضعیت خاص است و توسط انديشمندانی محقق می شود كه مسئله سازمانی را حل می كنند. 
فعالیت های  نام  به  مسئله ای  كه  می شود  دنبال  نگاهی  چنین  با  سازمانی  سیاه چاله  نظريه  طرح 
تخريبی در سازمان را به شیوه ای متفاوت از روش سنتی اثبات گرا تبیین كند. روش ساخت نظريه 
سیاه چاله سازمانی به روش استعاره ای است كه روش متداولی در رشته مديريت است. سیاه چاله 
سازمانی را بايد محلی در فضای سازمانی در نظر گرفت كه كاركرد تخريبی نسبت به محیط اطراف 
خود دارد، مشهود نیست ولی وجود دارد؛ و وجود آن را می توان از كنش ها و واكنش های آن با 
موجوديت های پیرامونی تشخیص داد. برای مثال، ائتالف حاكم بر سازمان را در نظر بگیريد كه به 
سیاه چاله سازمانی تبديل می شود و با دنبال كردن منافع گروهی خود به تخريب تدريجی سازمان 
اقدام می كند؛ منابع مالی، نیروی انسانی، و فناوری را در خدمت منافع گروهی خود قرار می دهد 
دارند،  به ويرانگری سازمان منجر می شود. سیاه چاله ها در سازمان ها وجود  كه كاركرد غايی آن 
به سازمان آسیب می زنند، و كاركنان از گزند آن در امان نیستند. بنابراين، ضروری است ضمن 
شناسايی، و تبیین علل شكل گیری چنین پديده ای، برای سرپوش گذاشتن بر آن ها اقدام شود. وجود 
سیاه چاله های پنهان از ديد مديران، آن ها را در رفع موانع و نیل به اهداف به چالش می كشاند. از 
اين رو، پژوهش حاضر ناظر بر ارائه نظريه سیاه چاله سازمانی است كه به روش استعاره ای تدوين 

می شود تا مديران را در شناخت، محل يابی، و انسداد آن كمک كند.

مبانی نظری پژوهش

امروزه برای تبیین پديده هايی مانند فساد حاكمیتی، تاراج سازمانی، انحطاط سازمانی، انزجار 
ذی نفعان، و تسخیر سازمان توسط گروه های ذی نفوذ، نظريه های منسجمی وجود ندارد. پیش بینی 
چنین پديده هايی مستلزم نظريه پردازی جديد است. نظريه سیاه چاله سازمانی با چنین نگاهی تدوين 
می شود. هرچند در خصوص تبیین سیاه چاله در فضای سازمانی نظريه مستقلی وجود ندارد، اما دو 

نظريه همگرا با سیاه چاله سازمانی به شرح زير تبیین پذير است:
از  قوی تر  زنجیر،  »يک  مشهور  عبارت  با  نظريه  اين  عنوان  محدوديت ها1:  نظريه   .1
ضعیف ترين حلقه آن نیست« مطابقت دارد و اَبَرانگاره جديدی در علم مديريت است. به سخن ديگر، 
ايده اصلی در اين نظريه آن است كه كلیه فرايندها و سازمان ها آسیب پذير هستند، چرا كه ضعیف ترين 
فرد يا واحد سازمانی می تواند باعث آسیب رساندن به يک فرايند يا سازمان گردد يا در بهترين حالت 

1. Theory of Constraints )TOC( 



30

11
1 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
99

ار 
 به

3 ـ
3 

وره
| د

باعث كاهش بهره وری شود. ابتنای نظريه گلوگاه بر بهبود مستمر است و تمركز اصلي آن بر شناسايي 
 .)Cox & Schleier, 2010( محدوديت های تولیدي با هدف بهبود مستمر پیامدهای كل سازمان 
بر اساس نظريه محدوديت ها، هر سامانه ای دست كم داراي يک محدوديت است و وجود محدوديت ها 
نشان دهنده قابلیت بالقوه براي پیشرفت و انجام تغییرهای نتیجه بخش است، به گونه ای كه محدوديت ها 
از  را  از هر چیزی كه سیستم  اساسي هستند. محدوديت عبارت است  داراي نقش  نظريه  اين  در 
دسترسی به اهداف خود بازمی دارد )Goldratt, 2010(. در سازمان های تولیدی، محدوديت را با نام 
آشناي گلوگاه مي شناسند. گلوگاه منبعي است كه ظرفیتش كم تر يا مساوي تقاضاي مورد انتظار است، 
اما گلوگاه هاي تولیدي تنها محدوديت هاي سازمان نیستند. بیش تر محدوديت هايی كه سازمان ها با آن 
مواجه اند نه از عوامل فیزيكی، بلكه از خط مشی ها ريشه می گیرند. محدوديت های خط مشی در مقايسه 
با محدوديت های فیزيكی به طور بالقوه آسیب بیش تری وارد می كنند. مطابق نظريه محدوديت ها، رفع 

محدوديت ها مستلزم پنج گام اساسی است )شكل 1(.
 TOC مبتنى بر فرایند بهبود مستمر

 شناسایی
محدودیت   

 تصمیم به 
 بهره برداری

 ارتقای
محدودیت   

 تکرار

TOC 

1 

2 

3 4 

5 

شکل 1: فرايند بهبود مستمر در نظريه محدوديت ها

با در نظرگرفتن اين واقعیت كه اين نظريه تنها ناظر بر شناسايی گلوگاه ها و رفع آن ها با رعايت 
گام های پنج گانه است، نمی تواند در تبیین پديده سیاه چاله سازمانی كارساز باشد.

2. نظريه آشوب1: شناخت روزافزون دانشمندان علوم طبیعی از نبود قطعیت، خطی نبودن، 

1. Chaos Theory
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و  پیش بینی ناپذير بودن در قلمرو طبیعی، عالقه دانشمندان علوم اجتماعی را به اين اكتشافات جديد 
تحريک می كند. نظريه آشوب بیانگر تالش اخیر دانشمندان علوم اجتماعی برای به عاريت گیری 
نظريه از علوم طبیعی است )Kiel & Elliott, 1996(. امروزه، نظريه آشوب ابزاری است برای 
رفتار  جنبه های  پیش بینی ناپذير  و  نبودن ها،  خطی  قطعیت ها،  نبود  از  بسیاری  بررسی  و  درك 
سامانه های اجتماعی )Krasner, 1990(. ارزش استعاره ای اعمال نظريه آشوب در قلمرو اجتماعی 
به عنوان انگیزه ای برای ظهور كاربرد اين نظريه در پديده های اجتماعی است. نظريه آشوب به 
سامانه هايي اشاره دارد كه حاوي روابط غیرخطي، پیچیده، و آشفته هستند. رفتار آشفته دو ويژگي 
مهم دارد، به طوری كه اين گونه رفتارها از يک منظر  پیش بینی ناپذير ولي از منظر ديگر داراي الگوي 
نهفته در درون خود هستند. آشفتگي در مفهوم علمی اش اغتشاش مطلق نیست، بلكه بیش تر نوعي 
ناپايداري محدود است، و در واقع بیانگر تركیبي از نظم و بی نظمی است كه در آن الگوها به طور 
مستمر در اشكال بی نظم اما با يک نوع الگوي مشابه و داراي نظم  غايی آشكار می شوند. نظريه 
اتمسفر زمین، جمعیت حیوانات، جريان مايعات،  آشوب، سامانه های پويای بسیار پیچیده ای مانند 
تپش قلب انسان، و فرايندهای زمین شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. نكته اصلی و كلیدی نظريه 
آشوب اين است كه در هر بی نظمی، نظمی نهفته است. به اين معنا كه نبايد نظم را تنها در يک 
مقیاس جستجو كرد؛ پديده ای كه در مقیاس محلی، كاماًل تصادفی و  پیش بینی ناپذير به نظر می رسد، 
چه بسا در مقیاس بزرگ تر، كاماًل پايا1 و پیش بینی پذير باشد. بنابراين، شرايط آشوب در سامانه های 

پیچیده، كاركرد مثبتی دارد و نمی تواند شرايط تخريب ناشی از سیاه چاله سازمانی را تبیین كند.

ضرورت ساخت نظريه جديد 

می شود  مطرح  پرسش  اين  بگیريم،  نظر  در  را  سازمان ها  در  تخريبگر  پديده های  اگر ظهور 
كه تا چه حد نظريه های موجود قادر به تبیین آن ها هستند. باندهای قدرت در سازمان را در نظر 
بگیريد كه با تصمیم گیری های محفلی خود، كه در آن منافع فردی و گروهی مبنای تصمیم گیری 
قرار می گیرد و منافع سازمانی و عمومی ناديده گرفته می شود، به تخريب تدريجی سازمان اقدام 
می كنند. چنین سیاه چاله ای مشهود نیست، اما در سازمان وجود دارد. نظريه محدوديت ها تالش 
دارد كه گلوگاه های سازمان را شناسايی و برای رفع يا تقلیل آن ها با دنبال كردن گام های پنج گانه 
اقدام كند. سیاه چاله در ماهیت يک محدوديت نیست كه بتوان با كمک گرفتن از اين نظريه، ظهور 
پیچیده  سامانه های  حالت های  تبیین  به  آشوب،  نظريه  كرد.  تشريح  را  پديده ای  چنین  كاركرد  و 

1. Stationary
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به  از طريق ظرفیت سازی  را در نظر می گیرد كه  برای حالت آشفتگی، نقش مثبتی  می پردازد و 
شكل دهی نظم نوين سازمانی كمک می كند. سیاه چاله سازمانی در نقش تخريبی ظاهر می شود و 

نمی توان چنین پديده ای را با نظريه آشوب تبیین كرد. 
استعاره مثلث برمودا شايد يكی از ويژگی های سیاه چاله سازمانی را نشان دهد. مثلث برمودا 
مترادف با رمز و راز، ناپديد شدن، و امور ناشناخته است. به طور معمول منطقه ای از اقیانوس اطلس 
است كه در كرانه برمودا، نوك جنوبی فلوريدا و پورتوريكو واقع شده است. »مثلث برمودا« در زبان 
انگلیسی اصطالحی است كه افراد وقتی می خواهند داللت بر تاريكی، اسرارآمیز يا ُكشنده بودن 
كنند، از اين اصطالح استفاده می كنند. ممكن است چیزی كه وارد مثلث می شود برای همیشه از 
بین برود و حتی اثری از آن پیدا نشود. گاردنر1)2011(، با استفاده از استعاره مثلت برمودا، مقاومت 
در برابر تغییر سازمانی را در قالب سه ضلع مثلث برمودا مطرح می سازد: فرهنگ، سنت، و خط مشی. 
بايد در نظر داشت كه برخالف نظر گاردنر )2011(، فرهنگ و سنت را نمی توان به طور كامل از 
هم تفكیک كرد. به هر حال با فرض تفكیک، گاردنر )2011( معتقد است هر برنامۀ تغییر بايد اين 

را تشخیص دهد، در غیر اين صورت اين مثلث، برنامه تغییر را كنار می زند يا آن را از بین میبرد.

 نظریه مثلث برمودا

 خط مشی

شکل 2: مثلت برمودا به عنوان عامل بازدارنده در بهبود سازمانی

1. Gardner
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خط مشی، ضلع اول مثلث برمودا است. وقتی سازمان ها برای مدت زمانی وجود دارند، به طور 
معمول خط مشی هايی را برای كنترل تغییر يا رشد دنبال می كنند. بسیاری از سازمان ها از خط مشی 
به عنوان وسیله ای برای كنترل نتايج احتمالی استفاده می كنند. فرهنگ، ضلع ديگر مثلت برمودا را 
تشكیل می دهد. فرهنگ بستر زندگی كاری هر فرد است. هرچند افراد ممكن است آن را متفاوت 
تفسیر كنند، اما آن ها می دانند كه چگونه با هم جمع شوند تا از فرصت ها استفاده كنند. البته همین 
باشد. سرانجام،  دادن فرصت های محیطی  از دست  و عامل  بازدارنده  نقش  در  فرهنگ می تواند 
بايد سنت را به عنوان ضلع سوم مثلت برمودا در نظر گرفت. آداب  و رسوم، به عنوان نوعی لنگر 
ارزشمند  را  سنت ها  كه  كسانی  اما  ندارد،  يكسانی  اهمیت  همه  برای  و  می كند  عمل  اجتماعی 
می دانند، به آن ها ويژگی های يک موجود زنده را می بخشند. اگر شما سنت ها را تهديد می كنید، در 

واقع ديگرانی را تهديد می كنید كه برای آن ها ارزش ويژه قائل هستند )شكل 2(.
بلعیدن  به  اشاره دارد كه  برمودا، به ظهور محل هايی در سازمان  استعاره مثلث  به هر حال، 
منابع سازمانی، و حیف  و میل آن ها می پردازد، اما اين محل ها قابل مشاهده هستند. به سخن ديگر، 
هرچند استعاره مثلث برمودا ويژگی تخريبی را به نمايش می گذارد، اما با توجه به مشهود بودن 
آن، نمی تواند تمامی ويژگی های سیاه چاله سازمانی را تبیین كند. يكی از اين ويژگی ها، رويت پذير 
نبودن سیاه چاله در سازمان است. بنابراين، برای تبیین برخی از پديده های سازمانی با اقتباس از 

مفهوم سیاه چاله كیهانی، می توان به ارائه نظريه جديد )نظريه سیاه چاله سازمانی( اقدام كرد. 

مفهوم سیاه چاله 

سیاه چاله كیهانی عبارت است از جسمی كه كشش گرانشی آن به حدی است كه حتی نور 
آن شكسته می شود  در  قوانین عادی طبیعت  بیش تر  است كه  فرار كند، مكانی  آن  از  نمی تواند 
ـ زمان با گرانشی چنان نیرومند كه  )Nardo, 2004(. به سخن ديگر، سیاه چاله  ناحیه ای است از فضا 

هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الكترومغناطیسی نمی توانند از میدان گرانشی آن بگريزند. سیاه چاله 
به دلیل اين كه نوری از آن خارج نمی شود، ديدنی نیست، اما می تواند بودن خود را از راه كنش و 

واكنش با ماده پیرامون خود نشان دهد )شكل 3(.
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شکل3: تصوير يک سیاه چاله کیهانی در سال 2017

با استفاده از استعاره سیاه چاله كیهانی، تالش برای تعريف سیاه چاله در سامانه های اجتماعی 
نیز شروع می شود. كاربرد استعاره سیاه چاله در شبكه ارتباطی )Kompella et al., 2007(، نظام 
فرهنگ   ،)Hubbard & Paquet, 2010( عمومی  امور  اداره   ،)Tull et al., 2016( آموزشی 
عمومی )Lewis, 2003(، و سازمان ها )Lutka, 2007( نمونه هايی از آن است. مهم ترين تعاريف 

ارائه شده از سیاه چاله در ادبیات علوم اداری به شرح جدول )1( است.

جدول 1: تعريف سیاه چاله از سوی انديشمندان علوم اداری

تعریفمنبعردیف

لوتکا1
)2008: ص 1(

سیاه چاله سازمانی، ناحیه ای از سازمان است که برای مدیریت ناشناخته است، 
و فعالیت های نامطلوب بسیاری در آن جا صورت می گیرد یا در آن جا با فقدان 

فعالیت های مطلوب مواجه هستیم که هر دوی آن ها باعث فروپاشی سازمان می شوند. 

تال و همکاران2
)2016: ص 13(

از نظر استعاره ای، سیاه چاله در یک موسسه آموزشی، نشانگر ساختاری در 
درون یک گروه علمی است که فاقد نور و راهنمایی است؛ دانشجویان و 
اعضای هیئت علمی در مداری پیرامون این سیاه چاله  مشاهده پذیر هستند. 

لوییس3
)2003: ص 115(

سیاه چاله فرهنگی، به تعبیر نادقیق من، یک باور محوری  انکارناپذیر با چنان 
گرانش شدیدی است که از هر عقیده، ارزش ها یا مجموعه ای از اصول دیگری 

که به درون مرز کروی میدان گرانشی آن وارد می شود، برتر است یا آن را 
مچاله می کند، و واقعًا اصول »قربانی« خود را هضم می کند.
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از سیاه چاله در سامانه های  ارائه شده  تعاريف  به مفاهیم پیشگفته، می توان گفت كه  با توجه 
اجتماعی از همگرايی الزم برخوردار نیستند و برداشت های شخصی به طور كامل در اين تعاريف 
ديده می شود. حتی برخی از افراد سیاه چاله سازمانی را بر اساس برداشت خود در مفهوم سرعت گیر، 
مانع، يا محدوديت به حساب می آورند كه مانع جريان كار و تخصیص منابع می شود. بايد در نظر 
داشت كه سیاه چاله مترادف افول سازمانی نیست، اما افول سازمانی می تواند از آثار آن باشد. هرچند 
وجود سیاه چاله سازمانی نشانگر آسیب در سازمان است، اما سیاه چاله سازمانی مترادف يک مسئله 
سازمانی  سیاه چاله  باشند.  آن  آثار  از  يكی  می توانند  اداری  فساد  مانند  زيادی  مسائل  اما  نیست، 
يک مكنده مانند جاروبرقی نیست، اما قدرت گرانشی زيادی دارد. به هر حال، برای تعريف دقیق 

سیاه چاله سازمانی نیاز است كه با اقتباس از مفهوم سیاه چاله كیهانی آغاز شود. 

کاربرد سیاه چاله در سامانه های اجتماعی

در سال های گذشته، استعاره سیاه چاله در سامانه های اجتماعی به شرح زير بكار گرفته می شود:

سیاه چاله در موسسه آموزش عالی

يک  مثابه  به  می توان  را  معمول  مهندسی  دانشكده  يک   ،)2016( همكاران  و  تول  زعم  به  
عنوان  به  آموزشی  گروه  هر  و  كرد  تصور  مركزی  بزرگ  فوق العاده  سیاه چاله  يک  با  كهكشان 
سامانه ای با سیاه چاله محلی خود در نظر گرفت كه عناصر هر گروه آموزشی در مدار آن در گردش 

است. گرانش ماده تاريک نامرئی )مطابق شكل 4(، ساختار اين كهكشان را پشتیبانی می كند.
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 دانشکده مهندسی به مثابه یک کهکشان

 گروه آموزشی مهندسی مکانیک

 گروه آموزشی مهندسی صنایع

 گروه آموزشی مهندسی شیمی

 گروه آموزشی مهندسی زیست پزشکی

 گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

 ماده سیاه گروه آموزشی مهندسی عمران و محیط زیست

 سیاه چاله
Civ.E 

 سیاه چاله
ECE 

 سیاه چاله
MechE 

 سیاه چاله
Ind.E 

 سیاه چاله
Ch.E 

 سیاه چاله
BME 

 فروپاشی مهندسی
 سیاه چاله 

 فوق العاده عظیم

)Tull et al., 2016( شکل 4: دانشکده مهندسی به مثابه يک کهکشان با سیاه چاله مرکزی

در مركز هر گروه علمی، سیاه چاله ای وجود دارد. هنگامی  كه شخص مسیر غیرارادی را به 
يا  گرانش  علمی،  كهكشان  استعاره  در  می شود.  آغاز  تخريب  روند  كند،  وارد  سازمان  سیاه چاله 
كشش گرانشی معنای جديدی به خود می گیرد. دانشجو يا عضو هیئت علمی جديد، موسسه ای را 
انتخاب می كنند زيرا آن ها به دنبال اين هستند كه دانش آموخته، استاد يا يک متخصص فنی شوند 
و معتقدند كه اين موسسه می تواند منابع و آموزه های الزم را برای موفقیت آنان ارائه كند. تول 
و همكاران )2016(، گرانش در زمینه آموزشی را انتظار موفقیت در نظر می گیرند. به طور خاص، 
انتظار حاصل می شود و می تواند شامل موفقیت، شناخت،  اين  از  نیروی جذب كننده ای است كه 
پیشرفت يا دستیابی به نتیجه مطلوب )برای مثال دانش آموختگی، تامین منابع، و ارتقا( شود. شهرت 
يک گروه آموزشی يا موسسه، افراد بااستعدادی را كه به دنبال موفقیت هستند، جذب می كند. از 
نظر استعاره ای، سیاه چاله ها در زمینۀ آموزشی نشانگر ساختار درون يک گروه آموزشی هستند كه 
فاقد نور و راهنمايی است؛ دانشجويان و استادان موجود در مدار اين سیاه چاله مشاهده می شوند. با 
وجود اين، حركت آن ها به سمت سیاه چاله گروه آموزشی می تواند نامحسوس باشد. يک دانشجوی 
رهاشده و عضو هیئت علمی كنترل نشده در معرض فرو رفتن در سیاه چاله گروه آموزشی قرار دارد. 
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پیش از منطقه خاكستری، افق رويداد يک دانشجو می تواند نجات يابد، اما دانشجويی كه به حال 
خود رها شود و از افق رويداد عبور كند، نقطۀ بازگشتی ندارد. در اين استعاره، فعالیت های هر گروه 
يا هیئت علمی( به  آموزشی در مدار يک سیاه چاله فرعی صورت می  گیرد؛ موفقیت فرد )دانشجو 
باقی ماندن در مدار فعالیت كمک می كند، اما شكست در وظايف و مسئولیت های محول شده باعث 
كشیده شدن فرد به سوی سیاه چاله و در صورت نبود اقدام اصالحی به موقع، و گذار از افق رويداد، 

محكوم  به سقوط در سیاه چاله است. 

سیاه چاله در اداره امور عمومی

بر  كانادا  فدرال  دولت  در  عمومی  حاكمیت  آسیب شناسی  ضمن   ،)2010( پاكوئت  و  هوبارد 
)سلسله مراتبی،  بزرگ1  از حاكمیت  گذر  آن ها  دارند.  تاكید  امور عمومی  اداره  اصالحات  ضرورت 
بر  مبتنی  و  تجربه گرا،  مشاركتی،  جمع گرا،  )افقی،  كوچک2  حاكمیت  به  قهرآمیز(  و  اقتدارگرا، 
حاكمیت  كه  می شود  باعث  اقدام  اين  آنان،  زعم  به  می سازند.  مطرح  را  داوطلبانه(  توافق های 
متنوع سازی،  از طريق  تفاوت ها  با  تا  باشد  بیش تر شبكه گون  و  كانادايی كم تر دولت ـ محور شود 
بیش تر سازگاری پیدا كند. دومین پیشنهاد آنان، گذر از حكومت نوع يكم3 )فرايندهايی كه به طور 
عمده بر اعتمادسازی تاكید دارند( به حكومت نوع دوم4 )فرايندهايی كه تالش دارند واكنش های 
نوآورانه و جديدی به محیط نوظهور نشان دهند، و راه های جديدی برای بهره گیری از فرصت ها 
ارائه دهند( است. آن ها حكومت )سیاستمداران، ديوان ساالران، و موقعیت هايشان( را به يک ابری 
از حقیقت و افسانه تشبیه می كنند و معتقد هستند دلیل حركت آهسته در مسیر تحقق حكومت 
كوچک، اين است كه اخالق اداره امور عمومی در دولت فدرال كانادا اين روزها به مرحله جديدی 
از ريسک گريزی و در خود جذبشدگی رسیده است. وضعیت به گونه ای است كه حتی موج جديد 
كارمندان دولتی جوان، روشن، و كارآفرين نیز خود را خیلی زود خسته می بینند و روحیه خود را از 
دست می دهند، و تخیل و خالقیت آنان خنثی می شود ـ در حالی  كه اين ويژگی ها برای حاكمیت 
موثر بسیار مهم هستند. آن ها استعاره سیاه چاله را برای توصیف اين موقعیت مناسب می دانند. به 
باعث تخريب روحیه، خستگی،  نشانگر موقعیتی است كه  آنان سیاه چاله  ديدگاه  از  سخن ديگر، 
را  سیاه چاله  كردن  خنثی  برای  براندازی خالقانه  آن ها  و خالقیت می شود.  تخیل  خنثی سازی  و 

1. ‘Big G’ government
2. ‘Small G’ Governance
3. G1
4. G2
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و  فدرال(،  دولت  اداره عمومی  روند  در  تحول  ايجاد  و  انتقادی  تفكر  به  )دعوت  مطرح می سازند 
تدوين راهبردهای مناسب را برای سرپوش گذاشتن بر سیاه چاله ضروری و فرار آن را چالش اصلی 
می دانند. از اين رو هوبارد و پاكوئت )2010(، ضمن پذيرش گفتۀ فوكوياما كه سازمان ها و نهادهای 
 ،)Fukuyama, 2004( عمومی نه تنها به »جعبه های سیاه« بلكه به »سیاه چاله ها« شباهت دارند
معتقد هستند كه مسائل تحمیل شده از سوی آن ها قابل مديريت هستند، و اين امر مستلزم تغییر در 
انگاره اداره امور عمومی است. سیاه چاله وجود دارد، اما همه ما محكوم  به نابودی در آن نیستیم. اگر 
الزم است رشد سیاه چاله متوقف شود، بايد راهبرد اصالحات در سطوح مختلف اداره امور عمومی 

دنبال شود. 

سیاه چاله در شبکه ارتباطات

همان طور كه كومپال و همكاران )2007( اشاره می كنند، تعدادی از حالت های پیچیده شكست 
در شبكه ها وجود دارد كه سامانه های فعلی قادر به تشخیص و بازيابی آن نیستند. در مواردی كه 
شبكه قادر به واكنش خودكار در برابر خرابی ها نیست، مداخلۀ دستی الزم است. چنین عملی در 
مقیاس های زمانی انسان اتفاق می افتد، و ممكن است تعداد زيادی از مشتريان تا مدت ها به شبكه 
دسترسی نداشته باشند. چنین خرابی هايی با عنوان »خرابی های خاموش« يا سیاه چاله ها شناخته 
می شوند، زيرا پروتكل ها و دستگاه های موجود در شبكه هشدار نمی دهند يا به طور خودكار خرابی 
از  را برطرف نمی كنند. در شبكه، سیاه چاله مسیری1 است كه فرو می رود و غیبت آن در شبكه 
سوی ساير مسیرها مشخص نمی شود. بسته هايی كه به سیاه چاله فرستاده می شوند، فرو می روند. 
آن ها هرگز به مقصد خود نمی رسند و هیچ نشانی از ايستگاه های ارسال كننده به دست نمی دهند. 
بنابراين، داده ها از بین می روند. به  زعم ياسین و ابوزنت2 )2018(، گره سیاه چاله قصد دارد با تظاهر 
به اين كه همیشه بهترين مسیر به گره مقصد است، هر گره كه می خواهد با گره ديگری در شبكه 
ارتباط برقرار كند، فريب دهد. به طور كلی، سیاه چاله ها به مكان هايی در شبكه اشاره می كنند كه در 
آن ترافیک ورودی يا خروجی بی سروصدا دور انداخته  يا رها می شود، بدون آن كه به منبع فرستنده 

در مورد نرسیدن به داده ها يا به گیرندۀ مورد نظر اطالع داده شود )شكل 5(.

1. Router
2. Yasin & Abu Zant
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 در شبکه سیاه چاله

 دسترسی ناموفق

 خدمات رسان وب

 از دست دادن
داده ها   

 ارسال

 داده

 کاربر

شکل 5: وجود سیاه چاله در شبکه ارتباطات

سیاه چاله در نظام فرهنگی

لويیس )2003(، با طرح سیاه چاله فرهنگی، آن را اين گونه تعريف می كند: »سیاه چاله فرهنگی، 
به تعبیر نادقیق من، يک باور محوری  انكارناپذير با چنان گرانش شديدی است كه از هر عقیده، 
ارزش ها يا مجموعه ای از اصول ديگری كه به درون مرز كروی میدان گرانشی آن وارد می شود، 
برتر است يا آن را مچاله می كند، و واقعًا اصول »قربانی« خود را هضم می كند” )ص 115(. برای 
 1)CBH( تصور بیش تر، دقیقًا همانند مورد سیاه چاله كیهانی، نور می تواند وارد سیاه چاله فرهنگی
شود، اما هرگز نمی تواند فرار كند؛ يعنی روشنگری ارائه شده توسط يک گروه فرهنگی با مجموعه ای 
متفاوت از ارزش های فرهنگی به گروه فرهنگی ديگر با وارد شدن به سیاه چاله فرهنگی، همه اثرها 
را از دست  می دهد و در سیاهی ناپديد می شود. باور تعصب آمیز، يک سیاه چاله فرهنگی است، زيرا 
در زمانی كه مطلق است، هیچ استدالل، مخالفت يا جايگزينی را دنبال نمی كند. يک فرد اگرچه 
به طور كامل اهل منطق و استدالل است و برای بحث، اثرگذاری يا اقناع در ساير زمینه ها آماده 
است، اما اگر استدالل شما بر اعتبار باور تعصب آمیز وی اثر بگذارد ممكن است كاماًل نفوذناپذير 
باشد. اين گرانش و شدت اعتقاد )تعصب( است كه او را وادار می سازد حرف های شما را نشنود و در 

1. Cultural Black Hole
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نتیجه استدالل های منطقی شما در سیاه چاله تعصب او ناپديد شود. به  نظر لويیس )2003(، بیش تر 
ما يک يا دو سیاه چاله فرهنگی داريم و در اغلب موارد، كسانی كه به ما نزديک می شوند را به آن 
 طرف می كشانیم. يعنی سعی می كنیم گفتمان آن ها را بی ارزش جلوه دهیم و تابع اعتقاد انكارناپذير 

 فرهنگی سیاه چاله)سیاه چاله( خود كنیم. به طور معمول، از اين رفتار خود آگاهی نداريم.

 افق رویداد

)Lewis, 2003( شکل 6: سیاه چاله فرهنگی

سیاه چاله سازمانی

به عقیدۀ لوتكا )2007(، عوامل زير در طول زمان در شكل گیری سیاه چاله های سازمانی موثر 
هستند: 

1. رويدادهای بزرگ باعث ايجاد تكانه ناگهانی در سازمان می شوند )مانند ادغام با سازمان های 
ديگر، رونق ناگهانی فروش، تغییر مكان سازمان، يا افزودن خط تولید جديد(. تغییر بزرگ می تواند 
عملكرد سازمان را به طور ناگهانی خراب كند، باعث آشفتگی آشكار در جريان كار شود، و خط مشی ها 
و رويه ها ناهمتراز شوند. بنابراين، تجمع بسیاری از شكست های ناشناخته برای مديريت است كه 

ايجاد سیاه چاله می كند.
2. مهم تر از »تغییرهای بزرگ«، عوامل ظريفی هستند كه به آرامی در يک سازمان سر می زنند 
و عمیقًا ريشه می گیرند و باعث شكست بزرگ می شوند، مانند افت نیروی انسانی متخصص در 
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سازمان، تكرار خطاها و  اصالح نكردن آن ها؛ اجرای يک  رويه جديد بدون آموزش صحیح كاربران؛ 
پاك شدن تدريجی حافظه سازمانی ناشی از خروج كاركنان دانشی؛ و فراموشی يک روش قديمی.

بنابراين، تغییرهای ناگهانی و تدريجی در كنار آگاه نبودن مديريت از علل ريشه ای تخريب 
 ،)2007( لوتكا  ضمن  در  می شود.  منجر  سازمانی  سیاه چاله  شكل گیری  به  كه  است  سازمانی 
آسیب های ناشی از سیاه چاله های سازمانی را به شرح زير مطرح می كند: 1. دور شدن سازمان از 
دستیابی به اهداف خود؛ 2. اختالل در جريان نقدينگی سازمان؛ 3. تخريب محصوالت يا خدمات؛ 
4. كاهش توانايی سازمان در ارائه به موقع تولیدات؛ 5. ناراحتی مشتريان و از دست دادن آنان؛ 6. 
پیچیده سازی مسائل كشف شده؛ 7. بروز مسائل با علل ريشه ای متعامل؛ و 8. ظهور فراگیر مسائل 
ناشی از سیاه چاله در سراسر سازمان. انعكاس آسیب ناشی از سیاه چاله سازمانی، فراتر از صورت های 
مالی و عملیات محرمانه است. همچنین، سیاه چاله سازمانی باعث كمرنگ شدن آرمان های مديران، 

.)Lutka, 2007( از دست رفتن مشاغل، و كاهش روحیه كاركنان می شود

روش شناسی در تبیین نظريه

همان طور كه اشمیت1 )2005( اشاره می كند، استعاره زمانی تعیین می شود كه: 1. يک كلمه يا 
عبارت، بتواند فراتر از معنای واقعی در زمینه مشخص درك شود؛ 2. معنای واقعی از تجربه فیزيكی 
يا فرهنگی در يک زمینه معین ناشی شده باشد )زمینه منبع(؛ و 3. به زمینه ديگر )زمینه هدف( 
اغلب به  صورت انتزاعی منتقل شود. برای آن كه بتوان سیاه چاله را به  عنوان يک سازه در زمینه 
سازمانی بكار گرفت، می توان از روش استعاره ای2 استفاده كرد. استفاده از روش استعاره ای برای 
توصیف سازمانی از ديرباز متداول است. استعاره اين امكان را فراهم می سازد كه يک  چیز يا تجربه 
را برحسب شباهت با چیز يا تجربه ديگر شناسايی كرد )Weick, 1979(. برای  مثال، مورگان3 
)1997(، از هشت استعاره )ماشین، موجود زنده، مغز، فرهنگ، نظام سیاسی، زندان روح، دگرگونی 
و سیالن، و ابزار سلطه( برای توصیف سازمان نام می برد كه هر يک با رويكرد متفاوتی به سازمان 
به عنوان سازه اجتماعی نگاه و آن را تحلیل می كنند. روش استعاره ای در مطالعه سازمان ها، راهی 
است برای تفسیر سازمان ها و فهم پیچیدگی آن ها. به  عبارت  ديگر روش استعاره ای، نظريه پردازی 
رعايت  نظريه پردازی  الزام های  آن كه  به شرط  امكان پذير می سازد،  را  مطالعات سازمانی  در حوزه 

1. Schmitt
2. Metaphor
3. Morgan
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شود. البته همان طور كه الكوف و جانسون1  )1999( اظهار می دارند، افرادی كه نقش استعاره را در 
فهم حقیقت و واقعیت انكار می كنند، عینیت گرا يا ضدمعناگرا هستند. گروه های ضدمعناگرا كسانی 

هستند كه هیچ نقشی برای استعاره در نشان دادن حقیقت يا واقعیت قائل نیستند.
استعاره ای، سازمان به يک كهكشان تشبیه می شود، و  از روش  با استفاده  اين پژوهش،  در 
ويژگی های آن مانند داشتن سیاه چاله به سازمان تعمیم داده می شود و مفهوم سیاه چاله سازمانی 

ساخته می شود )شكل 7(. 

 تشبیه کردن سازمان به کهکشان

 تعمیم ویژگی سیاه چاله به سازمان
 سازمان کهکشان

شکل 7: روش استعاره ای برای تبیین سیاه چاله سازمانی

بايد در نظر داشت كه نظريه ها بر مبنای گزاره های تشكیل دهنده به دو دسته تقسیم می شود 
)Kaplan, 1964(. 1. نظريه های برساخت مدار2 )گزاره های نظريه به طور قیاسی ساخته می شوند(؛ 

2. نظريه های اصل مدار )گزاره ها و ساير عناصر مهم نظريه بر مبنای شواهد تجربی ايجاد می شوند(. 
از اين رو، ساخت نظريه به روش استعاره ای در حقیقت، معرف نظريه بر ساخت مدار است. به سخن 
ديگر، نظريه سیاه چاله سازمانی از طريق قیاس بین سازمان با كهكشان و تعمیم ويژگی سیاه چاله 

كیهانی به سازمان ساخته  می شود. 

ساخت نظريه سیاه چاله سازمانی

همان طور كه بِرگ )2001(، اظهار می كند، برخی استدالل می كنند كه نظريه ها بايد پیش از 
پژوهش های تجربی مطرح شوند كه از آن با عنوان مدل »نظريه پیش از پژوهش« نام می برند. 

1. Lakoff & Johnson
2. Constructive
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اين جهت گیری به خوبی توسط پوپر1 )1968( شرح داده  می شود، وقتی می گويد فرد با نظريه پردازی 
دهد.  قرار  آزمون  مورد  تجربی  پژوهش  طريق  از  را  آن  می كند  تالش  سپس  و  می كند  شروع 
يا  شود  ساخته  مدل ها  از  حاصل  كلیدی  متغیرهای  تكیه  بر  با  می تواند  نظريه  ديگر،  سخن  به 
پس از نظريه پردازی برای آزمون اعتبار آن مدلسازی ها دنبال شوند. نیازی به توضیح نیست كه 

نظريه پردازی به روش استعاره ای بر مدل نظريه پیش از پژوهش استوار است.
نظريه را می توان به  عنوان يک مجموعه كلی از بیانیه ها و گزاره ها تعريف كرد كه جنبه های 
مختلف برخی از پديده ها را توصیف می كند )Babbie, 1998(. در يک زمینه كاربردی، نظريه ها 
را می توان به  عنوان انديشه های به هم مرتبط در مورد الگوهای متنوع، مفاهیم، فرايندها، روابط يا 
رويدادها درك كرد. به معنای رسمی، دانشمندان علوم اجتماعی نظريه را به  عنوان سامانه ای از بیانیه ها 
يا گزاره های منطقی تعريف می كنند كه رابطه بین دو يا چند مورد، مفاهیم، پديده ها يا ويژگی های 
انسان را توضیح می دهد ـ آنچه كه گاه متغیر نامیده می شوند )Babbie, 1998(. همچنین، نظريه 
ممكن است تالشی برای ارائه توضیحات در مورد واقعیت يا راه هايی برای طبقه بندی و سازماندهی 

.)Hagan, 1997( رويدادها، توصیف رويدادها يا حتی پیش بینی رويدادهای آتی باشد
نماد،  پديده،  از  عبارت اند  استعاره ای  روش  در  نظريه پردازی  با  مرتبط  مقوله های  مهم ترين 
مشاهده ها،  اساس  بر  و  می كند  مشاهده  را  پديده ای  ابتدا  پژوهشگر  ديدمان.  و  مفاهیم،  تعاريف، 
نمادی را می سازد. سپس تعريفی برای هر يک از نمادها ارائه می دهد، و آن را به شكل مفهوم 
خاصی درمی آورد، و اين مفاهیم را به  نظريه تبديل می كند. اين نظريه ها تحت يک ديدمان عمل 
دنبال  به  و  ادراك می كند  پیرامون خود  پژوهشگر در جهان  پديده آن چیزی است كه  می كنند. 
معنابخشی به آن است. نماد، بازنمايی تجسمی يا عددی پديده هاست كه به طور معمول با واژگان يا 
تصاوير به نمايش گذاشته می شود. تعاريف، توصیف دقیق و توافق شده در مورد پديده ها يا استفاده 
از نمادهاست. مفاهیم اجزای اصلی ساختار نظريه اند. يک مفهوم، واژه يا مجموعۀ واژگانی است 
كه معنايی از طريق آن ها انتقال داده می شود. كرلینجر و لی2 )1986(، معتقد هستند كه مفهوم يا 
سازه دارای معنای مشابهی هستند )ساخت يک مفهوم كه به آن معنا داده می شود و برای منظور 
خاصی ساخته می شود(. بنابراين، مفاهیم، برساخته هايی3 هستند كه با ارجاع دوباره و چندباره به 
محتويات كالمی ذهن ساخته می شوند. همان طور كه هابرماس4 )1973( اشاره می كند، نظريه ها 

1. Popper
2. Kerlinger & Lee
3. Construct
4. Habermas
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چیزی بیش از چارچوب های نظام بخش نیستند. هرچند در علوم طبیعی نظريه هايی ساخته می شود 
كه نشانگر نوعی شناخت است و به سلطه ابزاری بر طبیعت می انجامد، اما وقتی همین روش در 
به  عبارت  نتیجه آن مخدوش ساختن موضوع است.  استفاده قرار می گیرد،  اجتماعی مورد  حوزه 
 ديگر، رابطه نظريه با موضوع، رابطه ای تاويلی است كه در آن تالش برای فهم پیش فرض های 
شناخت، متضمن كاربرد همان پیش فرض ها به شیوه ای شهودی است. از اين رو، نظريه سیاه چاله 

سازمانی را بايد از نوع تاويلی به شمار آورد.

تعريف سیاه چاله سازمانی

اولین گام در ساخت نظريه به روش استعاره ای، ارائه تعريف مناسب از سیاه چاله سازمانی است. 
به  عبارت  ديگر، توصیف دقیق و توافق شده در مورد پديده سیاه چاله سازمانی يا استفاده از نمادها. 
تعريف سیاه چاله سازمانی، مستلزم ايجاد تناظر 1-1 بین ويژگی های سیاه چاله كیهانی و ويژگی های 
سیاه چاله سازمانی است. به سخن ديگر، مهم ترين ويژگی های سیاه چاله های سازمانی با اقتباس از 
ويژگی های سیاه چاله های كیهانی )Ferrarese et al., 2006( به شرح جدول )2( به دست می آيد.

جدول 2: ويژگی های سیاه چاله سازمانی با اقتباس از سیاه چاله کیهانی

سیاه چاله سازمانیسیاه چاله کیهانیردیف

1

میدان گرانشی یک سیاه چاله به قدری قوی 
است که هیچ چیز حتی ذرات ریز اتمی یا تابش 
الکترومغناطیسی )مانند نور( نمی توانند از آن 

فرار کنند.

سیاه چاله سازمانی، محدوده ای در سازمان است 
که تمرکز قدرت در آن )باندهای قدرت( شکل 
می گیرد و با نفوذ تدریجی خود باعث تخریب 

افراد یا واحدهای اداری می شود.  

2

مرز بیرونی سیاه چاله که هیچ چیزی پس از عبور 
از آن نمی تواند به بیرون برگردد، »افق رویداد«1 

نام دارد. اگر جسمی وارد این ناحیه شود، 
سرانجام به تکینگی سیاه چاله سقوط می کند.

افق رویداد منطقه ای است از فضای سازمانی که اگر 
عناصر سازمانی وارد این ناحیه شوند، در معرض 
اثرهای تخریبی سیاه چاله سازمانی قرار می گیرند و 

امکان فرار ندارند. بنابراین، افق رویداد را می توان در 
فضای سازمانی به »خط قرمز« تعبیر کرد.

3

سیاه چاله ها هیچ انرژی را بازتاب نمی دهند. به 
همین دلیل، شناسایی آن ها بسیار سخت است. 
با وجود این، با مطالعه دنیای اطراف سیاه چاله، 

می توان به وجود آن پی برد.

سیاه چاله سازمانی، برای دیگران  مشاهده پذیر 
نیست، اما وجود آن به دلیل اثرهای محیطی 

قابل شناسایی است. 

1. Singularity
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ادامه جدول 2: ويژگی های سیاه چاله سازمانی با اقتباس از سیاه چاله کیهانی

سیاه چاله سازمانیسیاه چاله کیهانیردیف

4
سیاه چاله هایی که به طور جداگانه تشکیل  

می شوند، پس از نزدیکی به هم در میدان گرانشی 
همدیگر قفل می شوند.

ممکن است همانند کهکشان ها، به دلیل ادغام 
سازمان ها، همزمان بیش از یک سیاه چاله در یک 

سازمان وجود داشته باشد. 

سیاه چاله ها مانند هر شیء دیگری در فضا 5
هستند، البته با یک میدان گرانشی بسیار زیاد.

قدرت گرانشی یک سیاه چاله سازمانی همان 
تمرکز اختیارات )نقطه کانونی باند قدرت( در 

یک ناحیه سازمانی است.

6
طبق نظریه »تابش هاوکینگ«، یک سیاه چاله 

حرارت دارد و همانند اجسام داغ، گرما از دست 
می دهد و در نهایت تبخیر و ناپدید می شود.

سیاه چاله سازمانی در نهایت با از دست دادن 
عناصر کلیدی خود از بین خواهد رفت. 

7
یک سیاه چاله انرژی خود را به  صورت 

تابش الکترومغناطیسی )گاما و ایکس(، در 
طول موج های مختلف منتشر می کند.

سیاه چاله سازمانی اثرهای منفی دارد که برای 
عناصر پیرامونی آن آسیب زاست. 

8
کشش شدید سیاه چاله سبب می شود که یک 

ستارۀ به دام افتاده در میدان گرانشی متورم شود، 
بشکند، و به شکل یک جریان گازی درآید.

سیاه چاله سازمانی در نهایت از طریق فاسد 
کردن واحدهای پیرامونی، باعث متالشی شدن 

آن ها می شود. 

9

سیاه چاله ها نادیدنی و قدرت عظیمی دارند و 
فضای اطراف خود را می کشند. آن ها وجود 

خود را از راه کنش و واکنش با ماده از پیرامون 
خود نشان می دهند.

قدرت سیاه چاله سازمانی برحسب میزان 
کشیدگی یا چولگی زیرسیستم های سازمانی 

پیرامون آن  سنجش پذیر است.

هنگامی  که ادغام کهکشانی اتفاق می افتد، 10
»سیاه چاله های کالن جرم« به وجود می آیند.

با ادغام سازمان ها، امکان شکل گیری سیاه چاله 
کالن سازمانی بیش تر می شود.

11
هرچه ماده به مرکز سیاه چاله نزدیک تر شود، 

به علت گرانش زیاد، امکان بازگشت آن کم تر 
می شود )نقطه بدون بازگشت(.

سیاه چاله سازمانی بدون بازگشت، جایی است 
که فرد آن چنان تحت سلطه کانون قدرت قرار 
دارد که راه بازگشت به مسیر سالمت دیگر 
وجود ندارد. مانند تهدید به انتشار اسناد و 

مدارک علیه یک فرد.

در مرکز سیاه چاله )تکینگی(، کلیه قوانین 12
استاندارد فیزیکی شکسته می شوند. 

سیاه چاله سازمانی به محلی برای نقض قوانین 
و مقررات اداری و زیر پا گذاشتن اخالق اداری 

تبدیل می شود.
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زير  به شرح  را  )2(، می توان سیاه چاله سازمانی  در جدول  اشاره شده  ويژگی های  به  توجه  با 
تعريف كرد: سیاه چاله سازمانی محلی است در سازمان كه بازيگران آن اختیارات )قدرت گرانشی( 
خود را برای تامین منافع گروهی بكار می گیرند، و نتیجه آن اتالف منابع و انرژی سازمان، نقض 

 سیاه چاله سازمانیقوانین و مقررات، آسیب رسانی، و تخريب تدريجی زيرسیستم های سازمانی است.

 خط قرمز

 باند
 قدرت

شکل 8: سیاه چاله سازمانی

همان طور كه در شكل )8( ديده می شود، باند قدرتی كه در يک ناحیه از سازمان شكل می گیرد، 
افراد و واحدهايی را كه در میدان گرانشی قرار می گیرند، تحت تاثیر قرار می دهند و باعث تخريب 
آن ها می شوند. قرار گرفتن در میدان گرانشی ممكن است ناشی از طمع كاری يا جاه طلبی فرد باشد 
كه به خیال خود برای انتفاع از باند قدرت، خود را به آن ها نزديک می كند و مطیع آن ها می شود. 
اقدام هايی  به  دست  معمول  به طور  كنند،  جلب  را  قدرت  باند  اعتماد  آن كه  برای  افرادی  چنین 
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می زنند كه خالف قوانین و مقررات يا اخالق حرفه ای و اداری است. آن ها دست به خبرچینی در 
مورد مخالفان باند قدرت می زنند و خوش رقصی هايی انجام می دهند تا مورد توجه كانون قدرت 
قرار گیرند. وقتی از خط قرمز )افق رويداد( رد می شوند، باند قدرت از آن ها برای منافع خود بهره 
می گیرد، ولی ديگر راه بازگشتی وجود ندارد. چنین فردی در واقع در مركز سیاه چاله )تكینگی( فرو 
می رود كه گويا در آن محو می شود. همچنین، قرار گرفتن در میدان گرانشی سیاه چاله سازمانی 
ممكن است ناشی از مخالفت واحدها با افراد سالم در سازمان باشد. كانون قدرت در چنین وضعیتی 
با تكیه به منابع قدرت خود، به طرق مختلف مانند شايعه پراكنی، به تخريب شخصیت مخالفان 
روی می آورند؛ يا با تكیه  بر نفوذ، فرد مزاحم را به حاشیه می كشانند؛ اگر ِسمت مديريتی دارد از او 
می گیرند؛ باعث انتقال فرد به واحد يا سازمان ديگر می شوند؛ يا با ادغام واحدهای سازمانی، موقعیت 
فرد مزاحم را متزلزل می كنند. بنابراين، چنین سیاه چاله ای در مجموع به تخريب تدريجی كاركنان 

سالم سازمان منجر می شود. 
در حالت ادغام دو سازمان، ممكن است سیاه چاله های سازمانی شكل گرفته، در میدان گرانشی 
همديگر قفل شوند. شناسايی سیاه چاله های سازمانی به دلیل غیررسمی بودن، بسیار سخت است، 
اما با مطالعه اعوجاج های محیط اطراف می توان به وجود آن ها پی برد. اگر سیاه چاله سازمانی با 
در  را  تبديل می شود كه سازمان  به يک سیاه چاله كالن  ريیس سازمان تشكیل شود،  محوريت 
خدمت منافع فردی يا گروهی قرار می دهد. در چنین وضعیتی سیستم تاراج شكل می گیرد. افراد 
خودی جذب سازمان می شوند و در اليه های مختلف بكار گرفته می شوند، و سازمان به تسخیر 
ائتالف حاكم درمی آيد. تصمیم گیری در چنین وضعیتی به ظاهر برای تحقق اهداف سازمان، اما در 

حقیقت با هدف تامین منافع باند قدرت دنبال می شود. 
به  بايد  آن  جستجوی  برای  و  كرد،  مشاهده  مستقیم  به طور  نمی توان  را  سازمانی  سیاه چاله 
از  را می توان  به سخن ديگر، وجود يک سیاه چاله سازمانی  آورد.  مشاهده های غیرمستقیم روی 
افراد و واحدهای  نامتعارف  با محیط اطرافش استنباط كرد. عملكرد  برهم كنش های گرانشی آن 
سازمانی در اطراف سیاه چاله سبب می شود كه وجود آن را در سازمان احساس كنیم. يكی از راه های 
كشف سیاه چاله سازمانی استفاده از امواج گرانشی است كه در اشكال مختلف تجلی پیدا می كنند. 
موج  نشانگر  می تواند  قضايی،  مراجع  در  سازمانی  واحد  يک  از  كاركنان  شكايت  درصد  افزايش 
گرانشی سیاه چاله سازمانی باشد. تغییرهای غیرمعمول مديران با رويكرد مطیع سازی آنان می تواند 
نشانگر موج ديگر گرانشی باشد. گسترش فساد حاكمیتی موج ديگری است كه در سازمان به راه 

می افتد.
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تبخیر می تواند  اين  تبخیر و محو می شوند.  نیز  همانند سیاه چاله كیهانی، سیاه چاله سازمانی 
باند  باند قدرت به دلیل از دست دادن اعضای كلیدی آن باشد. اعضای  از متالشی شدن  ناشی 
قدرت )ماده سیاه( بازنشسته، انتقال يا بركنار می شوند و با تضعیف تدريجی باند قدرت، سیاه چاله 
سازمانی در نهايت محو می شوند. سیاه چاله سازمانی با در پیش گرفتن راهبرد تاراج، باعث نارضايتی 
تغییر  آن،  به  تبع  و  ارشد  مديريت  تغییر  از عملكرد سازمان می شود.  ديگر ذی نفعان  و  مشتريان 

مديرانی كه در كانون سیاه چاله قرار دارند، باعث ازهم پاشیدگی و تبخیر آن می شود.

ديدمان ناظر بر نظريه سیاه چاله سازمانی

از راه تغییر  بلكه تكامل  انباشت خطی تكامل نمی يابد،  از راه  به  زعم كوهن1 )1996(، علم 
ديدمانی است. آنچه علم را در دوره های تاريخی مختلف از هم متمايز می سازد، اين يا آن روش 
به  و  جهان  ديدن  قیاس ناپذير2  روش های  را  آن  كوهن  كه  است  چیزی  آن  بلكه  نیست،  علمی 
كار بستن علم در آن می داند. كوهن، روش های »قیاس ناپذير« ديدن جهان را ديدمان می نامد. 
ديدمان، چارچوب فكری است كه در يک دوره زمانی، همانند چتری ناظر بر فعالیت دانشمندان و 
پژوهشگران در معماگشايی3 است. ديدمان، به  عنوان عامل هويت بخش، نظريه های شكل گرفته در 
سلطه خود را معنادار می كند )Kuhn, 1996(. با توجه به تعريف گفته شده برای سیاه چاله سازمانی، 
با در نظرگرفتن ديدمان 4های مطرح شده از سوی بورل و مورگان5 )1979(، ضروری است در  و 
وهله اول ديدمان غالب بر چنین نظريه ای مشخص شود6. ديدمان را می توان مجمع الجزايری از 
نظريه های گوناگون دانست كه بستر زيرين همه آن ها يكسان است، ولی هر كدام، از هويت و 

.)Vasquez, 1998( مختصاتی انحصاری و ويژه برخوردار است

1. Kuhn
2. Incommensurable
3. Puzzle-Solving
4. Paradigm
5. Burrell & Morgan

كاركردگرا،  می كنند:  طبقه بندی  ديدمان  نوع  چهار  از  يكی  به  را  اجتماعی  نظريه های   ،)1979( مورگان  و  بورل   .6
تفسیرگرا، انسان گرای بنیادی، و ساختارگرای بنیادی.
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 مفاهیم
 مفاهیم

هاگزاره هاگزاره  هاگزاره   

هانظریه هانظریه  هانظریه   

هانظریه هانظریه   

 دیدمان

)Vasquez, 1998: 23( شکل 9: روابط تحلیلی بین ديدمان و نظريه

نظريه سیاه چاله سازمانی، از نظر هستی شناسی بر ذهنی گرايی تكیه دارد. به سخن ديگر، پديده 
از نظر  انسان است كه به روش استعاره ای ساخته  می شود.  مورد مطالعه ساخته  و پرداختۀ ذهن 
روش شناسی بر ايده نگاری استوار است؛ يعنی پژوهشگر انگاره های خود را بر موضوع مورد مطالعه 
تحمیل می كند، و در پی نگاشت انديشه خود بر دنیای اجتماعی است. در ضمن، نوع نظريه پردازی، 
ناظر بر رويكرد مبتنی بر نظم است زيرا در پی دگرگونی بنیادی در سازمان نیست، بلكه سیاه چاله 
نظرگرفتن  در  با  بنابراين،  شود.  ترمیم  بايد  كه  می كند  تلقی  سازمان  در  آسیب  يک  را  سازمانی 
طبقه بندی بورل و مورگان )1979(، از ديدمان های اجتماعی، نظريه پردازی سیاه چاله سازمانی به 

روش استعاره ای با پیش فرض های ديدمان تفسیرگرايی همخوانی دارد )شكل 10(.
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 دیدمان ناظر بر نظریه سیاه چاله

شناسی هستی  

 درجه تغییر

گرایی نظم  

 تغییرگرایی
بنیادی   

 عینی ذهنی
 تفسیرگرایی

گرای انسان  
 بنیادی

گرای ساختار  
 بنیادی

 کارکردگرایی

اجتماعینظریه   مارکسیسم 
معاصر   

 نظریه تضاد

 فردگرایی
 گرایی وجود آنارشیستی

 نظریه 
 انتقادی

ری
باو

ود
 خ

گاه
دید

 هرمنوتیک 
 شناسی پدیدار

 شناسی جامعه
 پدیدارشناسی

 شناسی تفسیری جامعه

 نظریه
 گرا تلفیق 

 نظریه
 نظام اجتماعی

 گرایی  تعامل گرایی عینی
 کنش اجتماعینظریه 

 شناسی کارکردگرا جامعه

 نظریه
 چاله سیاه 

شکل 10: ديدمان ناظر بر نظريه سیاه چاله سازمانی

ذهنی  تجربه  در سطح  را  اجتماعی  جهان  بنیادی  ماهیت  است  تفسیرگرا عالقه مند  ديدمان 
شوند؛  تلقی  اجتماعی  ساخت بندی های  صورت  به   بايد  سازمان ها  ديدمان،  اين  مطابق  بشناسد. 

سازمان برای افراد مختلف معناهای گوناگون دارد.

ابطال پذيری و سودمندی نظريه سیاه چاله سازمانی

يک نظريه علمی »مجموعۀ سازمان يافته ای از گزاره هايی است كه به تعريف، توصیف روابط، 
علمی  نظريه های   .)Shaughnessy et al., 2012; 49( می پردازد«  رويدادها  وقوع  تشريح  و 
را هدايت می كند.  پژوهش  آزمون پذير،  ارائه فرضیه های  با  و  دانش تجربی،  به سازماندهی  موفق 
 پژوهشگران نظريه ها را در پرتو دو معیار كلیدی قابلیت ابطال پذيری1 و سودمندی2 ارزشیابی می كنند 
)Popper, 1968; Nagel, 1961; Hempel, 1965(. قابلیت ابطال پذيری نشانگر آن است كه آيا 

يک نظريه به گونه ای ساخته می شود كه رد تجربی آن امكان پذير باشد. به سخن ديگر، بايد اين امكان 
وجود داشته باشد كه يک سیستم علمی تجربی از طريق آزمايش رد شود. نظريه سیاه چاله سازمانی از 

طريق مطالعه میزان كشیدگی يا چولگی زيرسیستم های سازمانی پیرامون آن  اثبات پذير است. 

1. Falsifiability
2. Utility
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 )1959( بیرستد1  كه  همان طور  است.  نظری  منظومه های  بودن  مفید  نشانگر  سودمندی 
خاطرنشان می سازد، سودمندی ممكن است به  عنوان پلی در نظرگرفته شود كه نظريه و پژوهش را 
به هم مرتبط می كند. به سخن ديگر، يک نظريه زمانی سودمند تلقی می شود كه بتواند قابلیت تبیین 
و پیش بینی داشته باشد. نظريه سیاه چاله سازمانی سودمند است، زيرا آثار باندهای قدرت به  مثابه 
سیاه چاله در سازمان و آسیب های ناشی از آن را تبیین می كند كه با نظريه های متداول در سازمان 
به  عنوان يک متغیر  مشاهده پذير  نیست كه  زيرا سیاه چاله يک متغیر مشهود  نیستند،  تبیین پذير 

اندازه گیری و اثر آن بر ديگر متغیرهای وابسته مطالعه شود. 

گونه شناسی سیاه چاله های سازمانی

سیاه چاله های سازمانی بر اساس دو ويژگی موقعیت )محل قرارگیری(، و قدرت گرانشی )نفوذ 
 گونه شناسی سیاه چاله هابر محیط( به چهار دسته تقسیم می شوند.

 جایگاه

 قدرت

 باال

 پایین

 حساس غیرحساس

چاله  سیاه  
آفرین مرگ  

چاله  سیاه  
گر تدریجی تخریب  

چاله  سیاه  
 ضدیت

چاله  سیاه  
 ائتالف حاکم

شکل 11: گونه شناسی سیاه چاله های سازمانی

از جايگاه  در سازمانی كه سیاه چاله شكل گرفته  ديده می شود،   )11( همان طور كه در شكل 
در  به تدريج  ندارد،  خود  اطراف  محیط  بر  زيادی  تاثیرگذاری  قدرت  و  نیست  برخوردار  حساسی 

1. Bierstedt
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نقش تخريبگر محیط داخلی سازمان ظاهر می شود )سیاه چاله تخريبگر تدريجی(. در نقطه مقابل، 
عناصر  ديگر  بر  بااليی  تاثیرگذاری  قدرت  و  باشد  برخوردار  حساسی  جايگاه  از  كه  سیاه چاله ای 
سازمانی داشته باشد، به میرايی سريع سازمان كمک می كند )سیاه چاله مرگ آفرين(. در حد فاصل 
سیاه چاله ضديت  می گیرند.  قرار  حاكم  ائتالف  سیاه چاله  و  سیاه چاله ضديت  نهايت،  دو  اين  بین 
نشانگر محلی است در سازمان كه به كانون مخالفت با مديريت ارشد تبديل می شود و در قالب 
گروه های غیررسمی سازماندهی شده شكل می گیرند و به مخالفت با مديريت ارشد با هدف تضعیف 
منافع  يا  سازمانی  منافع  زيرا  دارند،  تخريبی  كاركرد  آن ها  می كنند.  فعالیت  حاكم  ائتالف  قدرت 
عمومی را در نظر نمی گیرند و به احتمال  زياد در پی كسب قدرت هستند. سیاه چاله ائتالف حاكم 
ناظر بر محلی در سازمان است كه از جايگاه حساسی در سازمان برخوردار است، اما به داليلی مانند 
وجود سازوكارهای شفافیت، پاسخگويی، و نظارت فاقد قدرت باال برای دنبال كردن منافع فردی يا 
گروهی است. چنین سیاه چاله سازمانی به دلیل فقدان شايستگی به تصمیم هايی اقدام می كند كه 
معرف سوءمديريت است و چون تصمیم های آن كل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، در نقش 

تخريبی عمل می كند. 

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش تبیین فعالیت های تخريبی در سازمان مبتنی بر ديدمان تفسیرگرايی است كه به 
روش استعاره ای انجام  می شود. يكی از روش های ارزشمند كه به تشخیص و شناخت جوهره يک 
پديده معین كمک می كند، بكارگیری استعاره است. استعاره اين امكان را فراهم می سازد كه يک 
پديده را برحسب شباهت با پديده ديگر شناسايی كرد. يكی از كاربردهای استعاره در نظريه پردازی 
است. نظريه سیاه چاله سازمانی از چنین روشی تبیین می شود؛ يعنی تشبیه سازمان به كهكشان 
و تعمیم ويژگی سیاه چاله كیهانی به آن. چنین نظريهای در ماهیت بر حقیقت توافقي نه حقیقت 
تناظري تاكید دارد. حقیقت توافقی از گفتمان بین انديشمندان يک حوزه نشئت می گیرد. چنین 
گفتمانی در مورد كاربرد سیاه چاله در سامانه های اجتماعی در عمل شروع  شده است؛ كاربرد استعاره 
سیاه چاله در حوزه فرهنگی، سازمانی، شبكه سازی، و اداره امور عمومی در قالب تدوين كتب و مقاله 

بیانگر چنین ادعايی است.
نظريه سیاه چاله سازمانی بر متغیر قدرت گرانشی و پیامدهای تخريبی آن متمركز است و روابط 
را فراهم می سازد. نظريه سیاه چاله سازمانی  امكان پیش بینی  اين متغیرها را شناسايی می كند و 
يک نظريه جهان شمول است. زيرا در پی تبیین نوعی قانونمندی حاكم بر سازمان ها در اقلیم های 
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فرهنگی مختلف است. اين نظريه قابلیت ابطال پذيری دارد، زيرا می توان از طريق سنجش درجه 
كشیدگی عناصر سازمانی به وجود سیاه چاله سازمانی پی برد. اين نظريه سودمند است زيرا در تبیین 
متغیرهايی مانند نارضايتی ذی نفعان، فساد حاكمیتی، اتالف منابع، و سوءعملكرد سازمانی قابلیت 

پیش بینی دارد.  
نظريه سیاه چاله سازمانی به روش استعاره ای ساخته می شود. اين نظريه از ديدمان تفسیرگرايی 
استفاده می كند و  نوعی ديدگاه در خصوص تبیین مسائل سازمانی را مطرح می سازد كه در مطالعه 
مسائل  دادن  پیوند  در  سازمانی  سیاه چاله  نظريه  است.  مفید  سازمانی  مسائل  تحلیل  و  تطبیقی 
سازمانی تحت لوای يک نظرگاه واحد مفید است. پژوهش های فعلی در زمینه سازمان مدل های 
متعددی را برای تبیین مسائل كلیدی سازمان اختیار می كنند، اما تالش های كمی برای ساخت 
نوعی نظريه كه اين مدل ها را پوشش دهد، وجود دارد. نظريه سیاه چاله سازمانی به اين انديشه 
از طريق مطالعه  بايد  نیست.  آن ها  نبود  معنای  به  پديده ها  برخی  نبودن  است كه مشهود  پايبند 
پژوهش های  در  اداری  سیاه چاله  نظريه  برد.  پی  آن ها  وجود  به  سازمانی  واحدهای  اعوجاج های 
آسیب شناسی سازمانی در وضعیت خاصی بكار می رود )جايی كه مافیای قدرت در سازمان حكم 
سیاه چاله را پیدا می كند(. اين نظريه بر سازوكارهای تشخیص شكل گیری سیاه چاله نه از طريق 
دريافتی  اطالعات  هرچند  است.  متمركز  آن  پیرامونی  آثار  مبنای  بر  بلكه  آن،  مستقیم  مطالعه 
كاركنان و ذی نفعان از محیط سازمانی، تنگناها و نارسايی های سازمانی را تشخیص می دهند، اما 
به  تبع آن  نبودن سیاه چاله، علت يابی به  صورت غیرواقع بینانه دنبال می شود، و  به دلیل مشهود 
راهكارهای حل مسائل، خاصیت درمانی خود را از دست می دهند. نظريه سیاه چاله برای تبیین رفتار 
در سطح فردی از مدل عقالنیت محدود1 استفاده می كند. شكل گیری باندهای قدرت، پیش فرض 

عقالنیت محدود را تايید می كند. 
ارائه می دهد.  فعالیت های تخريبی در سازمان  از  را  تبیین متفاوتی  نظريه سیاه چاله سازمانی 
اهمیت آن، بررسی پديده های نامشهود در سازمان است. اگر ديگر نظريه های مبتنی بر ديدمان 
كاركردگرا بر مطالعه جنبه های مشهود سازمان می پردازند، نظريه سیاه چاله بر پديده شكل گیری 
پنهان باندهای قدرت در سازمان تمركز دارد و انديشمندان حوزه مديريت و سازمان را به نقش 
تخريبگری چنین پديده هايی توجه می دهد. به سخن ديگر، سازمان به  مثابه يک سامانه پیچیده و 
بغرنج وجوه آشكار و پنهانی دارد كه ممكن است امكان مطالعه مستقیم برخی از آن ها وجود نداشته 
باشد. باندهای قدرت هیچ وقت نیات خود را برای تاراج سازمان علنی نمی كنند، اما وجود دارند و 

1. Bounded Rationality
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كاركرد تخريبی آن ها  انكارناپذير است. نظريه سیاه چاله سازمانی، با تمركز بر آثار تخريبی چنین 
پديده هايی، وجود آن ها را اثبات و مطالعه در خصوص شكل گیری، رشد، و تبخیر آن ها را توصیه 
می كند. از اين رو پیشنهاد می شود، بر مبنای نظريه سیاه چاله سازمانی، مدلسازی در سازمانی های 
می كند،  اشاره   )2007( استروم1  كه  همان طور  شود.  دنبال  خصوصی  و  عمومی  بخش  مختلف 
مدل ها پیش فرض های دقیقی در مورد مجموعه معدودی از پارامترها و متغیرها می سازند. مدل ها 
اجازه می دهند جنبه های خاصی از يک نظريه سیاه چاله سازمانی مورد آزمون قرار گیرد. مدل ها 
به تحلیلگران اجازه می دهند با ثابت نگه داشتن تعداد معدودی از متغیرها در محیط های خاص و 

واكاوی پیامدهای آن، بخش های خاص نظريه سیاه چاله سازمانی را آزمون كنند. 
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