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چكيده
اين تحقيق بصورت کيفي و از نوع تحليلي -تفسيري ،و با استفاده از روش کتابخانه اي و مراجعه به متون مديريتي ،به تحليل مفهوم مديريت علمي تيلور به
عنوان بنيادي ترين نظريه علمي کالسيك پرداخته و به اين نتيجه رسيده است .که تئوري مديريت علمي صرفاً يك ادعاي نظري نيست بلكه ادعايي که
مورد ارزيابي عملي قرا ر گرفته و راهنماي تصميم گيرها و انتخاب راه کارها و راهبردهاي سرنوشت ساز مي باشد .و در سازمانها و ادارات دولتي و
خصوصي کاربرد فراواني داشته ،و رهنمود هاي ضمني فلسفي آن نزد انديشمندان مديريت از اهميت ويژه اي برخوردار است ،اما چون سازمان و مديريت
محصول مكان و زمان اجتماعي و تاريخي خود هستند ،و در جهان امروز کمتر کسي مي تواند با نگاه ماشيني به مديريت سازمان ها و اداره انسانها بپردازد.
بنابراين کم و کاستي هايي در آن وجود داشته و انتقادهايي بر آن وارد گرديده است.
كلمات كليدي :مديريت ،علم ،مديريت علمي ،اهميت مديريت

مقدمه
مديريت در عمل قدمتي به اندازه تاريخ بشريت دارد ولي آنچه امروز به عنوان علم مديريت شناخته مي شود .پس از "انقالب صنعتي" و با استفاده از ماشين در عمليات توليد و
بروز تغييرات عمده در نظام توليدي و اقتصادي و تكنولوژيكي جهان نظير توليد انبوه و جدا شدن مدير و مالك ازهم توسط فردي به نام "فردريك وينسلو تيلور" (-9191
 )9511مطرح شد
هدف از مطالعه تئوريهاي مديريت ،آناليز نقش مديريت و آموزش و پيش بيني نتايج عمل آن ،به منظور انتخاب راه و روش مناسب تر براي رسيدن به حداکثر بهره وري است.
از طرفي اگر خوش بينانه ب ه تئوريهاي مديريت بنگريم ،بايد بگوئيم که تئوريهاي مديريت ،اگر وجود داشته باشند بسيار ابتدائي هستند و اگر بد بينانه بينديشيم هرچه هم که
وجود دارد مربوط به رشته هاي علمي غير سرپرستي است .برخالف تحقيقات زيادي که در اين زمينه به عمل آمده است ،نه تنها يك تئوري جامع و يكپارچه وجود ندارد ،بلكه
در جزئيات ،مفاهيم ،قوانين ،اصول و قضايا نيز ،مطالب واحد مجزايي بدست نيامده است ،که در نتيجه ،تئوريهاي موجود مديريت ،بسيار زياد و متنوع و داراي عناوين
متفاوتند ،به طوري که کنتز و اودنل آن را جنگل مديريت ناميده اند( .ظهوري)9851 ،
تحت هر نظم اجتماعي ،در هر برهه اي از زمان ،مديريت اجتناب ناپذير است و ماندگار ...مسئله اين نيست که« :آيا نوعي مديريت ممتاز وجود خواهد داشت؟» بلكه اين است
که «امتياز آن از چه قماشي خواهد بود؟»
لذا اين تحقيق برآن است تا به بررسي ،تبيين و نقد مديريت علمي تيلور به عنوان بنيادي ترين نظريه علمي پرداخته و محدوديت ها و انتقاد هاي وارده روشن گردد.

اهميت مديريت
ال بشر به مدد مديريت به دنبال استفاده مطلوب از امكانات و منابع عالم هستي بوده و هست ،نوع نگاه و نگرش
مديريت در زندگي بشر جايگاه ويژه دارد .اصو ً
انسان به عالم هستي ،روش و نوع مديريت او را مشخص مي کند.

انسان ها به صورت اجتماعي زندگي ميكنند و به شكل يك گروه به دور هم جمع مي شوند و مسير زندگي را ادامه مي دهند؛ طبيعي است هراجتماع و گروه
احتياج مبرم به يك رهبر يا مدير براي هدايت و نظام مندي خود دارد .مديريت اجتناب ناپذير در جوامع بشري است که هرگز نمي توان آن راناديده گرفت.
در جوامع مختلف بشري بسته به ايدئولوژي و مكتبي که با آن در حال رسيدن به اهداف خود هستند انديشه هاي متفاوتي وجود دارد.
مديريت از مهمترين مباحث جهان امروز است که با آن مي توان به دنياي بشريت کمك هاي شاياني کرد .زيرا جامعه بشري براي رسيدن به هدف ،مديراني
احتياج دارد که هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسيدن به آن هدف را .حضرت امام رضا(ع) مي فرمايند":در مطالعه احوال بشر هيچ گروه و ملتي را نمي
يابيم که در زندگي موفق و پايدار باشد مگر به وجود مدير و سرپرستي که امور مادي و معنوي آنان را مديريت نمايد( ".فروزنده دهكردي ،جوکار)9851 ،
تعريف مديريت
مديريت مجموعه اي از عمليات هماهنگ و هدفدار است؛ که در جهت تحقق هدف ها انجام مي گيرند .اين هدف ها داراي هماهنگي هستند؛ به اين معني که
هر کدام موجبات انجام ديگري را تسهيل مي نمايند( .ظهوري ،همان منبع)
مديريت ،فرايند فعاليت يا مطالعه مربوط به وظيفه اي است مبتني برکسب اطمينان از اين که تعدادي فعاليت متفاوت ،به ويژه وظيفه اي است مبتني بر ايجاد
و حفظ شرايطي که طي آن ،هدفهاي م طلوب از طريق کوششهاي مشترك افراد (شامل کسي که به کار مديريت مي پردازد) حاصل مي گردد .و يا عبارت
است از گسترش هماهنگ کوشش هاي قبلي کارکنان براي رسيدن به هدف هاي سازمان( .فرنچ ،ساورد ،ترجمه ،صائبي)9831 ،
مديريت :علم و هنر متشكل و هماهنگ کردن ،رهبري و کنترل فعاليت هاي دسته جمعي ،براي نيل به هدف هاي مطلوب با بيشترين کارايي( .اقتداري)9811 ،

تلقي رايج از علم
معرفت علمي معرفتي است اثبات شده ،نظريه هاي علمي به شيوه اي دقيق از يافته هاي تجربي که با آزمايش و مشاهده بدست آمده اند ،اخذ مي شوند .علم بر
آنچه مي توان ديد و شنيد و لمس کرد و امثال اينها بنا شده است .عقايد و سليقه هاي شخصي و تخيالت ظني هيچ جايي در علم ندارند .معرفت علمي معرفت
قابل اطميناني است .جي جي .ديويس در کتاب خود بنام روش علمي مي نويسد« :علم نظامي است که بر واقعيات بنا شده است» (چالمرز ،ترجمه ،زيبا کالم،
)9818
گاستون باشالر ،مشي علمي را در چند کلمه چنين خالصه مي کند:
«واقعيت علمي» از راه غلبه ،ساختن و آزمايش به دست مي آيد :غلبه بر پيشداوري ها ،ساختن از راه تعقل و آزمايش با واقعيات( .کيوي ،کامپنهود ،ترجمه،
نيك گهر)9818 ،
علم ب ه نظام توليد دانش و همچنين دانش که توسط آن نظام ايجاد مي شود ،اشاره دارد .نظامي که حين سال ها رشد کرده و به آهستگي اما همواره در حال
تغيير است .علم در برگيرنده مفروضاتي درباره ماهيت جهان هستي و دانش ،سوگيري به دانش ،و يك رشته رويه ها ،فنون و ابزارهايي است که به منظور
کسب دانش به کار گرفته مي شوند« .روش علمي» :عبارت است از ايده ها ،قواعد ،فنون و نگرش هايي که جامعه علمي در راستاي خلق و ارزيابي دانش از
آن استفاده مي کنند( .نيومن ،ترجمه ،فقيهي ،آغاز)9818 ،
مديريت علمي همان انقالب فكري است به معني " توقف من ازعه بين کارگر و کارفرما و به جاي آن شانه به شانه قرار دادن اين دو و کار در يك جهت و
تسهيم عادالنه مازاد دريافتي و در نتيجه افزايش روز افزون اين مازاد".

مديريت علمي نامي است اطالق شده به فلسفه اي از افكار مديريت و مجموعه اي از روش ها و فنوني که در اوايل  9100متداول گرديد و بر اين بنا شد که
روش علمي مي تواند در محيط کار و مديريت بكار رود( .ظهوري ،همان منبع)
تعريف علم در ديدگاه تيلور
دراينجا بايد منظور از بكارگيري «علم» در مديريت علمي تبيين شود .تيلور ( )9198تبيين ذيل را از کاربرد «علم» در مديريت علمي نزد کميته کنگره ( که
مامور رسيدگي شكايت عليه تيلور بود) ارائه داد:
نسبت به استفاده از واژه «علم» در مديريت علمي ،ايراد بسيار جدي مطرح شده است .من برآن بودم تا بيابم که اين ايراد اساساً از استادان دانشگاه هاي اين
کشور (آمريكا) برمي خيزد .آنها ازبكارگيري واژه علم براي هر امر بسيار جزئي و امور روزمره زندگي مي رنجند .من فكر مي کنم پاسخ صحيح به اين انتقاد
نقل تعريف جديدي از علم است که اخير ًا بوسيله يكي از استادان مطرح شده است .وي علم را «دانش طبقه بندي شده يا سازمان يافته از هرنوعي که باشد»
تعريف مي کند و يقيناً مجموعه اي از دانش وجود داشته است ،اما اين مجموعه بصورتي طبقه بندي نشده در اذهان سرکارگران وجود داشت و سپس اين
دانش به قوانين و قواعد و فرمول تبديل شد و سازماندهي و طبقه بندي دانش را نشان دادند ،حتي اگر چه ممكن بود به تصويب برخي از افراد که بايد آن
راعلم بنامند نرسد.
چنين تعريفي از علم فاقد دقت و ظرافت تعاريف مورد استفاده درعلوم طبيعي و اجتماعي است .اين تعريف مبنايي براي بررسي دقيق فرآيندهاي کاري و
سازماندهي اصولي آن داده ها فراهم مي کند ،اما به سختي در ايجاد فهم نظري وسيع تري از زندگي سازماني نقش ايفا مي کند .بعالوه ،تعريف فوق چنان
منعطف است که نه تنها مي تواند توصيفات بلكه توصيه هايي درمورد نحوه فعاليت سازمان ها را نيز در برگيرد (توصيه هايي که بنظر مي رسد مؤيد علمي
دارد)( .دنهارت ،ترجمه ،الواني ،دانايي فرد)9818 ،
مباني تكويني دوران غيرعلمي
اگر چه زمان آغاز و پيدايش و گسترش نظام دار افكار مديريت را قرن بيستم دانسته اند ،بايد دانست که اين دانش ميراث ارزشمند بيش از آن است .در البالي
وقايع ثبت شده تاريخي ،مطالب مهم و مفيدي در رابطه با مشكالت سازمان هاي انساني و اداره نهادهاي دولتي ،کليساها ،ارتش ها ،امپراطوري ها و ديگر
گروه هاي پيچده اجتماعي وجود دارد که شاهدي براي اثبات اين ادعا است .البته محتواي اين دانش در دوران قديم گستردگي ،پيچدگي ،ثبات و تعميم
امروزي را نداشت .پايه هاي اوليه اين دانش نو ،در زمان انقالب صنعتي و با پيامدهاي آن ايجاد شده است ،و خود علم مديريت و تئوري هاي آن ،در زمان
تيلور تكوين يافت (ظهوري ،همان منبع)

اصول علمي تيلور
شالوده ظهور مطالعه مديريت ،تالش براي استنتاج اصول علمي بود که مي توانست اعمال مديران را (به موازاتي که درپي طراحي يا اصالح ساختارهاي
سازماني اند) ،راهنمايي کند .فردريك تيلور فلسفه خود را براساس چهار اصل گذاشت:
ارائه علم حقيقي مديريت به گونه اي که بتوان براي انجام دادن هر کاري بهترين روش را ارائه نمود.
گزينش کارکنان به روش علمي ،به گونه هايي که به هر کارگر مسئوليت کاري را که براي او مناسب ترين است واگذار کرد.
آموزش و پرورش کارگر به روش علمي.

ايجاد رابطه اي صميمي و دوستانه بين نيروي کار و مديريت.
تيلور براين باور بود که کارگر و مدير براي اينكه در اجراي اصول باال موفق شوند بايد در آنها يك انقالب فكري به وجود آيد .کارگران و مديران به
جاي اينكه در باره سود با يكديگر به کشمكش بپردازند بايد (هر دو گروه) کوشش نمايند توليد را باال ببرند ،چون با انجام دادن چنين کاري سود افزايش مي
يابد و در نتيجه مدير و کارگر ناگريز نيستند که درباره سود بحث کنند .به طور خالصه تيلور بر اين باور بود که مديريت و نيروي کار ،از نظر بهره وري و
افزايش توليد ،نوعي منافع مشترك دارند.
تيلور سيستم مديريت خود را بر اساس تحقيق درباره زمان در خط توليد گذاشت .او به جاي اينكه از روش هاي سنتي استفاده کند ،کوشيد حرکت کارکنان
را در کارخانه توليد فوالد بر حسب زمان ،مورد تج زيه و تحليل و بررسي قرار دهد .با قراردادن زمان به عنوان پايه و اساس تحقيقات خود ،کارها را به بخش ها
و اجزاي مختلف تقسيم نمود و براي انجام گرفتن هر بخش از کار بهترين روش و سريع ترين راه را مشخص کرد .بدين گونه او توانست مشخص کند يك
کارگر با کدام دستگاه چه مق دار کار مي تواند انجام دهد .او همچنين کار فرمايان را تشويق کرد تا به کارگران پر بازده دستمزد بيشتري بپردازند يا دستمزد
آنها را با نرخي متفاوت پرادخت کنند .نرخ هاي باالتر به شيوه اي دقيق محاسبه مي شد .و بر مبناي سود بيشتر قرار داشت ،که در نتيجه توليد افزايش مي يافت.
از اين رو کارگران مي کوشيدند استاندارهاي پيشين را بهبود بخشند و بدين گونه پول بيشتري به دست آورند .تيلور اين طرح را سيستم نرخ متفاوت ناميد.
(استونر ،فري من ،گيلبرت ،ترجمه ،پارساييان ،اعرابي)9859 ،
تاکيد بر علم ،اگرچه درآغاز تاحدي جنبه نمادين داشت تا واقعيت ،ولي دردرجه اول اهميت بود .تيلور احساس کرد که "بهترين مديريت نوعي علم
حقيقي است که بطور واضح متكي برقوانين ،قواعد و اصول تعريف شده اي است" .مبناي اين علم مطالعه دقيق رفتار کارکنان بصورت فردي است زيرا بدين
ترتيب کارايي آنان ممكن است بطور بنيادي بهبود داده شود ،اما سواي اين امر ،مديريت علمي بر بسط اين اصول علمي براي همه قلمروهاي فعاليت مولد
داللت دارد .بنابراين ،علم تيلور هم فن (يا سازوکاري براي توليد) و هم نوعي فلسفه زندگي اجتماعي بود .تيلور مدعي بود که درسطح فني ،بهترين
صنعتگران (افراد خالق علمي) هردوره مي دانستند که وظايف چگونه مي تواند به بهترين وجه انجام شوند،؛ حكمت آنها ،که بطور وسيعي از تجربه منبعث مي
شد ،اجازه طراحي کارامدترين فرآيندهاي کاري رابه آنها مي داد .براي هر وظيفه خاصي ،يك "بهترين راه" وجود داشت (راهي که مي توانست کشف شود
(ازطريق بررسي علمي) وبه وسيله ديگران بكارگرفته شود) .آنچه تيلور انجام آن را پيشنهاد داد بررسي اجزاء مختلف کار به شيوه اي دقيق و همه جانبه (يعني
علمي ) بود ،نتايج خود را چنان مطرح کردکه همه کارگران مي توانستند آنچه راکه قبالً شيوه مورد استفاده تعداد معدودي از کارگران بود استفاده کنند .تيلور
با درگير شدن در مطالعات مفصل زمان وحرکت مورد نياز براي اکثر وظايف مادي ،درپي اثبات آن بود که مديريت مي تواند بطور وسيعي کارايي فرآيند
توليد را بهبود دهد ،بعنوان مثال ،بمنظور اثبات اين که ((هرکد ام از اعمال انفرادي کارگر مي تواند جنبه علمي بخود بگيرد)) تيلور «علم بيل زدن» را بعنوان
نمونه مورد بررسي قرار داد .اين بررسي براين اصل استوار است که براي هر بيل زن ماهر ميزان مشخصي از بار بيل مي تواند منجربه بيشترين کار روزانه شود.
تيلور براي کشف "بهترين راه" بيل زدن نوعي آزمايش بسيار دقيق طراحي کرد که درآن وزن بار براي چند «بيل زن ماهر» که موافقت خود را با آزمايش
اعالم کرده بودند ،متغير بود .آنچه کشف شد آن بود که اين کارگران مي توانستند بايك بار معادل  99پوند حجم بيشتري درهر روز جابجا کنند.
بطور واضح مديريت علمي به مديران توصيه مي کند که کارگران را ماشين هايي تصور کنند که براي تحقق حداکثر کارايي کوك مي شوند ،اما نقش
جديدي نيز براي مديران توصيه مي کند .مديران ملزم به طراحي و هدايت آزمايش ها ،کشف کارآمدترين فنون دردسترس ،و دادن آموزش و نظارت
برکارگران براي استفاده از اين فنون هستند .مديران که کارشان کارآمد تر ساختن سازمان بود ،ملزم به افزايش تعداد وکسب مكان جديدي در توليد
شدند(دنهارت ،ترجمه ،الواني ،دانايي فرد ،همان منبع)
امروزه بايستي تيلور را متخصص بهره وري به حساب آورد .زيرا او بعنوان مهندسي در صنعت ،بهره وري پايين مشاغل توليد ي توجهش را جلب کرد .تيلور
معتقد بود که مطالعه ي علمي نحوه انجام دادن کار مي تواند روشي عقاليي تر ،هدفمند ،و مؤثر تر براي انجام دادن آن کار مشخص کند وي در نخستين سال
هاي کارش بعنوان سرکارگر صنعت فوالد ،کارگران بيشماري را مشاهده نمود که کارهاي يكساني را از راه هاي مختلف انجام مي دادند .به نظر وي هيچ
کدام از آنها کار خود را در سطح بهينه انجام نمي دانند .تيلور درصدد يافتن يك «بهترين راه» براي انجام دادن کارها با بهره وري باال بود .صحت نظريه او به

اثبات رسيد و در بعضي موارد پيروانش موفق شدند بهره وري راحتي تا  100درصد افزايش دهند .تقريباً روش هاي او در همه موارد بهره وري را از سطح
موجود باالتر برد.
فردريك تيلور دردسرهاي بسيار آفريد ،اتحاديه کارگري آمريكا و کارفرما ها نسبت به نظريه وي شك و ترديد داشتند .دولت فدرال معتقد بود اعمال وي
بايد بيشتر بررسي شود.که از ماشين ها هم بايد استفاده شود .مَثَل معروف او تجهيز کردن يك مرد بزرگ و يك مرد کوچك با بيل هايي با اندازه هاي
متفاوت ،حكايت از انطباق دستگاه با فرد دارد .با اينكه امروزه نظريه هاي تيلور به جهت عدم توجه به نيازهاي کارکنان و رفتار با آنان همچون مهره هاي يك
ماشين را رد مي کنند ،ولي هنوز افكار وي در سازمان هاي توليدي نفوذ دارد.
با وجود انتقادهاي بسيار به نظريه هاي تيلور ،سهم او در مديريت قابل مالحظه است .قبل از او مديريت نوعي فعاليت پشت ميز نشيني با تعدادي اصول قابل
تعميم بود ،در حالي که در زمان وي ،با علمي شدن مديريت پيشرفت هاي عمده اي صورت گرفت( .برومند)9855 ،
دليل وجودي تئوري مديريت علمي
تئوري مديريت علمي تا حدي به سبب نياز به افزايش توليد به وجود آمد .به ويژه در آغاز سده بيستم که در اياالت متحده امريكا نيروي کار بسيار کم بود،
تنها را ه بهبود بازدهي و باال بردن توليد اين بود که کارايي کارگران باال رود .از اين رو فردريك تيلور ,هنري گانت و فرانك و ليليان گيلبرت اصولي را ارائه
کردند که آن را تئوري مديريت علمي مي نامند.

نقش تئوري مديريت علمي
صنايع توليدي محصوالت کامل شده را با سرعتي بيش از آنچه تيلور مي توانست تصور کند عرضه مي نمايند .اين معجزه توليد تنها يكي از آورده هاي
مديريت علمي است .گذشته از اين روش هاي کاراي آن در بسياري از سازمان هاي خارج از صنعت هم مورد استفاده قرارگرفته است ،مانند مغازهاي
ساندويچ فروشي تا بخش هاي جراحي و آموزش متخصصان جراح .

كاستي هاي تئوري مديريت علمي
اگر چه روش هاي تيلور موجب افزايش شديد توليد بهره وري شد و نيز باعث گرديد که در بسياري از موارد دريافتي کارکنان افزايش يابد ،ولي کارگران و
اتحاديه ها با اين روش به مخالفت برخاستند و او را متهم ساختند که کارگران را براي دريافت حقوق و دستمزد بيشتر استثمار کرده و فشار زيادي بر آنان وارد
مي شود و روشهاي پيشنهادي وي باعث شده است تعدادي زيادي از کارگران ،بيكار شوند .چون در آن زمان ميزان بيكاري در آمريكا زياد بود اين نوع
اتهامات و حمله باع ث شد مشكالتي براي تيلور به وجود آيد .و نمايندگان مجلس آمريكا نيز به تحقيق در زمينه روش هاي پيشهنادي او بپردازند .تيلور در
پاسخ به انتقاداتي که از روشهاي پيشنهادي وي شده بود اظهار داشت؛ افزايش کارايي منتهي به موفقيت و کاميابي بيشتر مي شود و کارگراني که براي تصدي
يك شغل انتخاب نمي شوند .مي توانند براي شغل ديگري انتخاب شوند و توانايي هاي بالقوه خود را در آن شغل بكارگيرند .واقعيت آن است که اين نوع
بحث و جدال ها هرگز به نتيجه روشني منتهي نگرديد ( .ساعتچي)9858 ،

مديريت علمي /سنتي :نخستين روند مديريت متداول
مديريت همانند هر رشته علمي ديگر داراي سير و سلوك و روندهايي بوده است؛ مديريت علمي /سنتي :نخستين روند مديريت متداول -روند روابط انساني:
آغازگر جنبش انسان گرايان -روند دوگانه علم مديريت :تصميم گيري و جنبش انسان گرائي ،که از ميان سه روند برجسته و جا افتاده مديريت متدوال ،پر
آوازه ترين آن مديريت علمي است .اين روند که نخستين شيوه منظم مديريت در دوران بعد از انقالب صنعتي است عامل اصلي بهبود و پيشرفتهاي انساني به
ويژه در زمينه فعاليتهاي توليدي به نحو بي سابقه اي بوده است ،با آنكه نام فردريك تيلور به عنوان پدر مديريت علمي و شكل دهنده نخستين روند منظم
مديريت همواره به ياد مي ماند ،اما واقعيت اين است که شكل گيري اين روند نيز مرهون همكاريهاي تعداد زيادي از پژوهشگران صنعتي و مديران حرفه اي
سده نوزدهم و بيستم ميالدي است .افرادي مانند چارلز ببج ,کالبريت و فايول فرانسوي همراه با تعدادي ديگر در پايه گذاري روند مديريت علمي سهم زيادي
داشته اند .همزمان باشكل گيري مديريت علمي در صنايع آمريكا ،تاريخ دان و جامعه شناس پرآوازه آلماني يعني ماکس وبر تبيين يگانه اي از الگوي
سازمانهاي بزرگ مدرن ارائه داد که تأثيري بس شگرف بر شكل گيري و اداره اين نوع سازمانهاي بخش عمومي در سرتا سر دنيا برجاي گذارد .اين تبيين که
نام بوروکراسي يا «ديوان ساالري» به خود گرفت به ساختار سازمانهاي مدرن به عنوان تنها ابزار مطمئن براي سامان دادن به فعاليتهاي جوامع در حال گسترش
و منظم نگاه کرد و رهنمودها و اصولي را براي اداره اين نوع سازمانها ارائه کرد که با اصول و قواعد پيشنهادي مديريت علمي شباهت هاي زيادي داشت .از
اين رو به رغم تأکيد متفاوت اين دو روند بر سطح هاي گوناگون سازمان -که مديريت علمي متوجه سطح هاي اجرائي و عملياتي و نظريه ديوان ساالري ناظر
بر سطح کلي سازمان بود -مي توان هر دو را از يك ديدگاه کلي با برچسب «مديريت سنتي» مورد بررسي قرارداد .هدف اصلي مديريت سنتي در قالب
«مديريت علمي» دستيابي به کاراي ي و بازدهي بود .اين روند در زمينه هاي توليد راههايي براي ساده کردن کار ,اندازه گيري زمان حرکات (زمان سنج)،
استاندارد کردن کار ،خرد کردن تخصص ها و آموز ش انسانهاي سازماني در يك زمينه ويژه ارائه کرد .به لحاظ تأکيدي که بر عاملهاي مؤثر در توليد داشت
به برنامه ريزي کار ،استاندارد کردن عمليات و آموزش افراد که آنهم يك عامل توليد همطراز با ديگر عاملها بحساب مي آمد اهميت ويژه مي داد.
نظريه ديوان ساالري نيز به ترتيبي ديگر در جستجوي همين ارزشها بود .اين نظريه استاندارد کردن فعاليتهاي را در چارچوب قاعده ها و مقررات ثابت و تربيت
کادر ديوان (بوروکرات ها) به ترتيبي که اين قاعده ها را دقيق اجرا کنند ،از اصول پايه اي خود مي دانست.
از لحاظ انگيزشي مديريت سنتي الگويي ((انسان اقتصادي))را الگوئي راستين به شمار مي آورد و عامل برجسته در دلبستگي افراد به کار و وظيفه را پاداشهاي
مالي بحساب مي آورد .ازديدکلي مديريت سنتي سازمان را مانند يك ماشين مي دانست و براي اين سيستم طراحي دقيق و از پيش تعيين شده فراهم مي
ساخت .بهمين ترتيب مديران را موظف مي دانست تا وظايف مديريت مانند برنامه ريزي ،سازماندهي ،کنترل ،فرماندهي (هدايت) و تامين نيروي کار را
برحسب استاندردهاي تعيين شده و بدون توجه به عاملهاي برون سازماني (محيطي) اجرا کنند.
چنين ترتيب سازماني از ديد طراحان آن نظمي بي طرفانه ،دقيق ،کارآمد و قابل کنترل به حساب مي آمد و بهترين ترتيب براي اداره فعاليتهاي انساني به شمار
مي رفت
الگوي مديريت سنتي با توجه به تاکيد ي که بر نظم ،کنترل و بهره گيري از فنون علمي مانند سنجش حرکت ها و زمان و استاندارد کردن جريان و مرحله
هاي کارداشت ،تاثير شگرفي بر سازمانها برجا گذاشت .در بخش هاي توليدي ،اين شيوه ،بهترين ابزار توليد انبوه را براي مديران که خود غالب ًا صاحبان صنايع
بودند فراهم ساخت و از بخش دولتي با تثبيت روشهاي ديوان ساالري ,نظم و کنترل مشخصي را بر امور جاري برپا کرد.
بااين حال با گذشت زمان و طي چند دهه نارسائي ها و تنگناهاي اين روند به تدريج پديدار شد که براي کوتاهي سخن تنها به دو نارسائي برجسته که تاثير
زيادي در پديدار شدن روندهاي جايگزين داشته اند اشاره خواهيم کرد.
الف :نگرش به عامل انساني
پذيرش الگوي انسان اقتصادي و اينكه تنها عامل مادي باعث انگيزش کارکنان مي شود بتدريج عدم کاربرد خود را در سازمانها نشان مي داد و در بسياري
موارد باعث مي شد که انسانهاي سازماني نسبت به اين نگرش و خط مشي ها و ماموريت وابسته به آن در خود واکنش نشان دهند .پژوهش هاي بعدي نشان
داد که چناچه در مورد اين نگرش انساني و خط مشي هاي انگيزشي مربوط به آن کاري انجام نشود چه بسا بزرگترين دست آورد مديريت سنتي يعني بهره
وري و کارايي با نزول چشمگيري روبرو شود و اساساً فلسفه وجودي اين مكتب مديريت را با خطر جدي روبرو کند.

پژوهشهاي انجام شده در کارخانه وسترن الكتريك که بعداً به پژوهشهاي هاثورن آوازه يافت و به وسيله يكي از دانشمندان علوم رفتاري آن زمان يعني التون
مايو با همكاري روتليس برگر رهبري شد به عنوان يك رويداد اساسي که سمت گيري مديريت را دست کم از لحاظ مسائل انگيزشي با تغيير برجستهاي رو
در رو ساخت به ياد مانده است .اين پژوهشها نخستين سنگ بناي دومين روند مديريت متداول يعني روند ((روابط انساني )) راپي ريخت.
ب :پيش فرض «ثبات»
از ديگر تنگناهاي برجسته مديريت سنتي پذيرش اصل ثبات به عنوان محور اصلي فعاليتهاي مديريت بود .نگرش مديريت سنتي براين فرض استوار بود که با
برنامه ريزي منظم و تعيين هدفهاي مشخص همراه با اختصاص دادن منابع الزم همه چيز زير کنترل مديريت قرار خواهد گرفت و به سازمان امكان خواهداد
که هرنوع تغيير احتمالي (حتي در محيط برون سازماني) را زيرنفوذ خود قراردهد .در حالي که چنين فلسفه اي که در سالهاي پاياني سده نوزدهم و حتي در
اوان سده بيستم تا حدودي درستي داشت ،به واسطه پيچيده شدن تدريجي جامعه هاي انساني و انتظارهاي روز افزون انسانها که منجر به گسترش کم نظير
فعاليتها و خدمات بخش دولتي شد و همينطور تحول بي سابقه اي که در زمينه دانش و تكنولوژي به ويژه در امر ارتباطات و اطالعات و کامپيوتر رخ داد بي
پايگي اين پيش فرض مديريت را روز به روز نمايان تر کرد .به تدريج عامل تغيير و تحول نه تنها به شكل يكي از متغيرهاي اصلي مديريت که به عنوان محور
اساسي روندهاي کارآمد اين رشته از دانش مطرح شد( .زمرديان)9855 ،

الگوي تيلور :سازماندهي علمي كار
به سال  ، 9199فردريك تيلور ،در رساله اي تحت عنوان اصول علمي مديريت مي نويسد :هدف اساسي مديريت غني کردن کارفرمايان و کارگران است .اما
موسسات آن قدر ضعيف سازمان يافته اند که براي رسيدن به هدف خود مشكل دارند؛ همچنين تيلور اظهار مي دارد که مديريت اداري و تقسيم کارها بايد
منطقي باشد .در اين نوع سازمان دهي کار ،بر خالف گسترش وظايف که امروزه رواج دارد ،تخصصي و محدود شدن کارها کلمات کليدي است.
مي توان فلسفه مكتب تيلوريسم را در چند کلمه ساده خالصه کرد :سازماندهي علمي کار .به نظر تيلور براي اعمال مديريت مؤثر ،سه عنصر ضرورت دارد:
برنامه ريزي ،استاندارد کردن و انتخاب کارکنان .براي به کار بردن اين سه اصل در زمينه ي کار ،الزم است از روش هاي زير کمك گرفته شود:
تحليل فعاليتها .براي انجام دادن يك کار در يك موقعيت معين ،تنها يك روش خوب وجود دارد و هر فرد بايد در انجام دادن تعداد محدودي از فعاليت هاي
کامالً معين و مشخص تخصص پيدا کند.
استفاده از روش علمي .استفاده از روشهاي علمي براي اين است که بهترين شيوه ي انجام کار شناسايي شود .و براي رسيدن به اين هدف ،زمان و حرکت ها را
اندازه مي گي رند تا استاندارد هاي توليد تعيين شود .وقتي استاندارد ها تعيين شد ،بايد راهبرديفراهم آيد تا سبقت گرفتن از استاندارد ها امكان پذير باشد.
تقويت اقتصادي .اصلي ترين راهبردي که اجازه مي دهد تا سبقت گرفتن از استانداردها ممكن شود ،تقويت اقتصادي است .به عقيده ي تيلور تنها انگيزه مردم
براي کار کردن ،در آمد مالي است .بنابراين ،او توصيه مي کند که دستمزد ها متناسب با بازده باشد.
بدين ترتيب تقويت اقتصادي بر پايه اصل کارمزد استوار است .بديم معنا که هرکس متناسب با کاري که انجام مي دهد مزد دريافت مي کند .در برخي
کشورها ،اکث ر کارخانه هاي پارچه بافي ،لباس دوزي ،توليد سيگار و توليد قطعات آهن ،هنوز بر اساس ميزان توليد حقوق دريافت مي کنند .جاي ترديد نيست
که انگيزه مادي و تقسيم کارها موجب مي شود که بين سرپرستان و زير دستان ،بين کار يدي و کار فكري ،تمايز آشكار به وجود آيد .با اين همه ،طرفداران
تيلوريسم عوامل رواني و اجتماعي مؤثر در ايجاد انگيزش براي کار را به طور کامل فراموش کرده اند( .گنجي)9851 ،
اهميت مديريت علمي در مديريت منابع انساني
يكي از تحوالتي که از نظر صنعتي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تأثيرات زيادي به جاي گذارد ،نهضت مديريت علمي بود .در واقع ،شكل گيري مديريت
منابع انساني به عنوان يك وظيفه حرفه اي ـ تخصصي عمدتاً ناشي از اصول و مفاهيمي است که براي اولين بار با به وجود آمدن اين نهضت مطرح گرديد.

اگرچه در مديريت علمي ،به يافتن شيوه هاي بهتر و مؤثرتر انجام دادن کار و افزايش توليد و کارايي توجه شده ،نبايد تصور کرد که نيازهاي کارگر مسأله بي
اهميتي بوده است .بسياري از کساني که از تيلور انتقاد مي کنند معتقدند که او نسبت به جنبه هاي انساني و انگيزشي کار بي اعتنا بوده است؛ اما حقيقت غير از
اين است و در واقع ،نظرات تيلور را مي توان زمينه طرح مسائلي دانست که بعداً در مكتب روابط انساني به آن پرداخته شد .براي مثال ،تيلور عالوه بر اهميت
سهيم کردن کارگر در منافع و دستاوردهاي اقتصادي کار و قدرداني از کارگر ممتاز و نمونه ،بر اهميت مهارت آموزي و پرورش نيروها نيز تاکيد داشت و از
مديرا ن و کارفرمايان مي خواست که نسبت به آموزش و پرورش کارکنان ديدي مثبت داشته باشند .وي معتقد بود با کارکناني که در گذراندن دوره هاي
آموزشي و کار آموزي موفق نيستند و کار را زود ياد نمي گيرند ،نبايد با خشونت رفتار کرد و يا اخراجشان نمود؛ بلكه بايد فرصت بيشتري براي فراگيري کار
به آنها داد و در صورت عدم فراگيري ،کار مناسبتري براي آنها پيدا کرد .تيلور همچنين به ارزش نظر هاي کارکنان درباره نحوه انجام دادن کار واقف بود و
ترتيبي اتخاذ کرده بود که به پيشنهاد هاي قابل اجرا جوايزي اعطا شود .و تيلور در جواب به اتهام عدم تو جه به منابع انساني در مديريت علمي و براي رد اين
مطلب که مديريت علمي عامل انساني را از معادله مديريتي حذف کرده است تيلور گفت هيچ سيستمي نمي تواند از احتياج به مردان واقعي دور بماند ،هم
موفقيت سازمان و هم انسان ها بستگي به توانايي ،سازگاري و اختيارات مدير دارد( .ظهوري ،همان منبع)
البته مي توان به اين نكته اشاره کرد که وي نسبت به جنبه هاي اجتماعي کار ديدگاهي منفي داشته است؛ زيرا اصوالً کار گروهي را مفيد نمي دانست و معتقد
بود هر وقت کارکنان به طور گروهي کار مي کنند ،کارايي هر يك از آنها به سطح کارايي ضعيف ترين عضو گروه تنزل پيدا مي کند.
در مجموع مي توان نتيجه گرفت که مديريت علمي با تأکيد بر انتخاب بجا و شايسته منابع انساني و آموزش علمي آنان و اهميت خاصي که براي برنامه ريزي
جزئيات کار قائل بود ،توانست گام بزرگي در جهت افزايش توليد و کارايي در کارخانه و سازمانها بردارد( .سعادت)9851 ،

نتيجهگيري
بقا زندگي بشر بدون مديريت نه ممكن است و نه امكانپذير ،قدمت مديريت به تاريخ خلق بشر بر مي گردد ،ولي آنچه امروز به عنوان علم مديريت شناخته مي
شود .پس از "انقالب صنعتي" و با استفاده از ماشين در عمليات توليد و بروز تغييرات عمده در نظام توليدي و اقتصادي و تكنولوژيكي جهان نظير توليد انبوه و
جدا شدن مدير و مالك ازهم توسط فردي به نام "فردريك وينسلو تيلور" ( )9511-9191مطرح شد .تيلور در مديريت علمي مي گويد :مديريت مؤثر نياز به
دانشي دارد که به طور مشخص درك کند کار چه هدفي را دنبال مي کند و بهترين و ارزانترين راه به دست آوردن آن هدف چيست؟ که اصول زير را بيان
مي نمايند:
ارائه علم حقيقي مديريت به گونه اي که بتوان براي انجام دادن هر کاري بهترين روش را ارائه نمود.
گزينش کارکنان به روش علمي ،به گونه هايي که به هر کارگر مسئوليت کاري را که براي او مناسب ترين است واگذار کرد.
آموزش و پرورش کارگر به روش علمي
ايجاد رابطه اي صميمي و دوستانه بين نيروي کار و مديريت.
سازمانهاي پيشرفته در موارد زيادي مديريت سيستمي را بر مبناي اصول مديريت علمي مورد استفاده قرار داده اند .در اين مورد مديريت علمي به طور وسيع
در همه جا صادق است.و جوهره ديد مثبت مديريت علمي در موارد زير است :علم نه تجربه ـ هماهنگي نه بي نظمي و مخالفت ـ همكاري نه فرديت ـ توليد
حداکثر و نه توليد محدود ـ پيشرفت هر فرد تا حد کارايي و شايستگي.
اگر چه بعضي اوقات مديريت علمي در محدوده بيان شده توسط تيلور و پيروانش براي حل مسائل مديريتي محدود بنظر مي رسد .اما اعتراضها و انتقاداتي بر
آن وارد گرديده ،بسيار مكانيكي و غير شخصي است بيش از حد معطوف به روش هاست ،و فشار زيادي روي کارگر مي آورد و خيلي تخصصي است.
کاربردش بيشتر در کارهاي تكراري تو ليدي است ،بيش از حد متوجه منطق و عقالنيت است .و بر روي انگيزه اقتصادي به طور فوق العاده زيادي تأکيد دارد،
برنامه ريزي و کنترل منحصراً در اختيار مدير است ،و موجب بيگانگي کارکنان از محيط کار خود ،پديدار شدن شغلهاي خسته کننده و تكراري و مطيع
ساختن کارکنان مي شود.

هر چند مديريت علمي بعنوان بنيادي ترين نظريه علمي مطرح است ،ولي به دليل محدوديت هايي از قبيل مالحظه کاري مديران ،گستردگي سازمان ها و
نهادها ،تنوع و پيچيدگي شغلها ،استخدام هاي طويل المدت ،تعيين حقوق و دستمزد در بدو استخدام و اولويت هاي اجتماعي شاغلين ،کاربرد اين روش را در
عمل کمرنگ کرده است.

پيشنهادات
در نهادها و سازمان ها از مديران و سرپرستاني که داراي مدارج و مدارك تحصيلي در رشته مديريت هستند استفاده شود.
مديران سازمان ها و ادارات با توجه به فرهنگ ،شرايط زماني و مكاني تئوري مديريتي مناسب را به کار گيرند.
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