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 پيشگفتار مؤلف

حال افزایش است در حالیکه دانش دانش ما در مورد پیشرفت اندیشه مدیریت، دائماً در 

 گذشته های خیلی دور به کندی افزایش می یافت. قسمتی از دانش ما در مورد مدیریت 

 تغییر نکرده، برخی بازنگری شده و گسترش یافته و پیشرفتهای اخیر به ندرت دیدگاه 

 ات تاریخی را شکل داده اند. هدف چهارمین چاپ، به روز کردن متن با توجه به اطالع

 جدید در مورد تاریخ رشته مدیریت بوده است تا دانش و درک خویش را در مورد

 وقایع امروزی افزایش دهیم. 

چارچوب تاریخی این کتاب همانند نسخه های قبلی حفظ شده است. تغییر عمده در این     

نوبت چاپ، تصاویری است که از برخی نقش آفرینان مدیریت در کتاب آورده شده و بخش 

چهارم نیز سازماندهی مجدد شده است. تکامل ایده هایی درباره تئوری مدیریت، آموزش 

مدیریت، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، رهبری، طراحی شغل و موضوعات مکرر تاریخی 

دیگر اضافه شده و بر اساس تأثیرشان بر دانشجویان و محققین امروزی تشریح شده اند. فصل 

ن اندیشه مدیریت در یک دنیای متغیر ماهیت پویای رقابت جهانی، جدید این نسخه با عنوا

همسویی با یک دنیای متنوع فرهنگی، توجه به اخالقیات و مسئولیت اجتماعی، سازمان و 

اجزای آن در یک محیط وسیع و خط مشی و استراتژی بازرگانی به عنوان انسجام دهنده 

یان و محققین در این کتاب آگاهی از مدیریت عمومی بررسی می شوند. امیدوارم دانشجو

 گذشته را به عنوان سرآغاز آینده درک نمایند. 

تالش من بر این بوده است که در این کتاب، زندگی و دوره زمانی افرادی را فاش نمایم که    

اجداد روشنفکر ما بوده اند. این افراد میراثی را به یادگار گذاشته اند که ما اغلب آن را بدیهی 

های ور کرده و گاهی هم نظراتشان را رد کرده ایم چرا که در حال حاضر به نظر ما، راه حلتص

گذشته هیچ ارزشی برای حل مسائل آینده ندارند. اما این روشنفکران )چه مرد چه زن( تالش 

اند تا کرده اند تا بر مسائل گوناگون مدیریت منابع انسانی و فیزیکی فائق آیند، آنها تالش کرده
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فلسفه ها و تئوریهایی در مورد رفتار و انگیزش انسانی ارائه نمایند، آنها عامالن تغییر بودند و با 

ها مسئله قدیمی تخصیص بهینه منابع کمیاب برای کسب اهداف و آرمانهای سازمانها و انسان

های مواجه بودند. مشکالت امروزی ما نیز دقیقاً مشابه مشکالت آنها است، تنها راه حل

پیشنهادی تغییر کرده است زیرا دانش ما افزایش یافته، ابزارهای شناختی مان دقیق تر شده و 

 ارزشهای فرهنگی مان نیز تغییر کرده اند. 

این کتاب تحول اندیشه مدیریت را با بررسی دقیق سوابق، ایده ها و نفوذ نقش آفرینان اصلی    

دنبال می کند. بدین منظور، تحوالت مهمی از آغازین روزهای غیر رسمی آن تا به عصر حاضر 

را  که در تکامل اندیشه مدیریت نقش بسزایی داشته اند، به تصویر کشیده و همچنین روندها و 

نهضتهای متفاوت در سرتاسر این تکامل را تجزیه و تحلیل می کند. به عالوه تأثیر نیروهای 

ن می دهد. علم مدیریت در مورد محیطی را بر تکامل ایده های شکل گرفته در مدیریت نشا

چگونگی انجام کارها، یک فعالیت بی انتها است و اندیشه مدیریت به وسیله ارزشها و آداب و 

رسوم رایج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار می گیرد. با این حال، کسانی که واقعاً 

تأثیر قرار می دهند و این تعامل پویا اقدامی را انجام داده و می اندیشند، متعاقباً محیط را تحت 

 بین محیط و اقدامات و اندیشه های بشر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سازماندهی این کتاب دارای توالی تاریخی بوده تا ماهیت تکامل تئوری و عمل مدیریت را    

تغییر ارزشها و نشان داده و مشخص کند که چگونه مفروضات در مورد انسانها و سازمانها با 

سنتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تغییر می کند. سرانجام همگام با مفهوم تئوری مدیریت 

که نتیجه حوادث تاریخی گذشته است، فصل نتیجه گیری، مسیرهای گذشته را  خالصه کرده 

 که منجر به حال شده و سرآغازی برای آینده محسوب می شوند.

مل اندیشه ام به من کمک کردند سپاسگزارم. پروفسور رابرت از همه کسانی که در تکا    

جی. کوک از دانشگاه میسوری مقدمه عالی از تاریخ مدیریت را در اختیارم قرار داد. اساتید 

دانشگاه ایلینویز از قبیل پروفسور جوزف لیترر، دوایت فلندرس، هروی هوجی و 

نظر میان رشته ای و محیطی بررسی کنم. در مندویل مرا ترغیب کردند تا مسائل را از مجی.ام.
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طی سالهای نگارش این کتاب از مشاوره افراد زیادی بهره بردم. ممکن است اسامی برخی ها را 

فراموش کرده باشم اما بین کسانی که به یاد دارم می توانم به رلف سی. دیویس، جان می، 

نها اکنون در میان ما نیستند و از دنیا ریچارد وایتینگ و فریتز روتلیسبرگر اشاره کنم که همه آ

رفته اند. اما از بین کسانی که هنوز در قید حیات هستند و سهمی در چاپ این کتاب داشته اند 

می توانم به رندی باکسس، چارلز رج، رن گرینوود، آرتور بدین، پیتر بی. پترسون، آل بولتون، 

ک تشکر ویژه از رن گرینوود به خاطر تام میلر و ویلیام بی. ولف اشاره کنم. جا دارد ی

تالشهای ارزشمندش و در اختیار گذاشتن تصاویری که در متن مالحظه   می شود داشته باشم. 

 از اندی پاپی به خاطر تایپ این مجموعه تشکر می کنم.

از همکارانم در گروه تاریخ مدیریت دانشکده مدیریت  دانشگاه اوکالهاما که به طرق     

انتشار این کتاب با بنده همکاری داشته اند صمیمیانه تشکر می کنم و تالش آنها را مختلف در 

برای بهبود درک مان از تاریخ مدیریت می ستایم. از دانشجویانم به خاطر بازخورد دائمی که 

در طول نگارش این اثر به من ارائه کردند و اندیشه ام را به چالش کشیدند و در تعریف مجدد 

من کمک کردند سپاسگزارم. الزم می دانم از خوانندگان چاپهای قبلی کتاب نیز  موضوعات به

تشکر کنم چرا که تشویق آنها باعث شد چاپ جدید این کتاب منتشر شود. اکنون اجازه دهید 

 گذشته را نمایان سازم به طوریکه بتوانیم برای آینده آماده شویم.

 دانيل آ. رن

 333۴نورمن، اوکالهاما، 
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 يشگفتار مترجمپ

می کردند  ن زندگیآو زمانی که در  برخی از آنها که استافرادی  تأثیرکتاب داستانی از  این

 به گذشته نباید آینده امتداد گذشته است، اما آثارشان برجای مانده است. .از میان رفته است

، اقدامات گذشتهینده استفاده شود. در آبرای یی به عنوان مبنا باید شود بلکه ی سپردهفراموش

وجود  جریانی از حوادث و ایده هایی بعدی وجود دارد. در واقع ما و نسلهای برای درسهایی

  ند.نمی ک که دیروز، امروز و فردا را در یک جریان مستمر به یکدیگر مرتبط دارند

این کتاب اثر ماندگاری در حوزه تاریخ تکامل مدیریت محسوب می گردد. اگرچه کتابهای    

ادی درباره تاریخ مدیریت نگاشته شده اند ولی به اندازه این اثر به طور عمیق و فلسفی به زی

 تاریخ پر فراز و نشیب تکامل شکل گیری اندیشه مدیریت نپرداخته اند. 

کتاب مذکور به بررسی تاریخ مدیریت از نخستین روزهای غیررسمی آن تا به عصر جدید   

فصل تقسیم بندی کرده است.  21کتاب را در چهار بخش و پرداخته است. مؤلف، مطالب این 

بخش اول به اندیشه های اولیه در مورد مدیریت اختصاص داده شده است. بخش دوم به عصر 

فصل می باشد. جلد اول سال  32مدیریت علمی پرداخته است. ترجمه این دو بخش شامل 

تیار خوانندگان محترم قرار گرفت. به وسیله انتشارات سیمرغ خراسان منتشر شد و در اخ 3133

در بخش سوم، عصر انسان اجتماعی و در بخش چهارم و پایانی عصر جدید در اندیشه های 

مدیریت مورد بحث قرار گرفته اند. اندیشه های مدیریت در هر عصر به طور مفصل و مبسوط 

ا خواندن آن به مطرح شده اند. به همین دلیل این کتاب از جامعیت الزم برخوردار است، لذ

مدیریت، علی الخصوص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و  تمام اساتید و دانشجویان

 دکتری در درس تئوریهای پیشرفته مدیریت و تئوریهای فلسفی مدیریت پیشنهاد می گردد.

در ترجمه این کتاب تالش کرده ام حتی المقدور ترجمه ای روان و ساده در اختیار    

حترم قرار بدهم. همچنین تصاویری از برخی اندیشمندان مهم تهیه و در کتاب قرار خوانندگان م

داده ام. با این حال بر این باورم که این ترجمه عاری از مشکل نیست. بنابراین ازکلیه اساتید، 
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محققین و دانشجویان محترمی که این اثر را مطالعه می کنند و نظراتی درباره این کتاب و  

ارند، تقاضا دارم دیدگاه هایشان را برای اینجانب از طریق رایانامه یا از طریق تماس ترجمه آن د

 با انتشارات سیمرغ خراسان ارسال نمایند.

در طول سالهایی که وقتم را صرف ترجمه این کتاب کردم از نظرات و کمکهای افراد   

دانی نمایم. ابتدا از دوست بسیاری بهره مند شدم که بر خود الزم می دانم از آنها تشکر و قدر

بزرگوارم جناب آقای دکتر سعید فالح پور که زمینه آشنایی مرا با این اثر فراهم کرد و انگیزه 

ترجمه این کتاب را در من به وجود آورد. همچنین از همکار و برادر ارجمندم جناب آقای 

ی واحد تربت حیدریه که جواد نبی زاده در گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالم

متواضعانه در ترجمه بخشهایی از این اثر به من کمک کردند. از سرکار خانم مریم السادات 

سنگی که ویرایش این ترجمه را با دقت تمام به انجام رساندند نیز کمال تشکر را دارم. سرانجام 

مکان چاپ و انتشار از جناب آقای حقیقت خواه، مدیریت محترم انتشارات سیمرغ خراسان که ا

 این اثر را فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

 دکتر علی حسین زاده                                                                                              

  3131عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه 
                 hosseinzadeh56@gmail.com 
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در  .ستو به پایان نرسیده ا نشده شروع یبه سادگ هرگز در هر عصری  مدیریت اندیشه

 اندیشه. شده اند  جزئی و عمده  اصول تغییر باعث ،از نهضتها و موضوعات یزه ایآم عوض

 اقدام هر معیار مشخص شده ای برای فراتر از را ظهورنو فلسفهیک عصر انسان اجتماعی 

 ودشد اما تا حد تولدم بعد از عصر مدیریت علمی انسان اجتماعی منعکس می کند. یتیریمد

و ظهور فلسفه  3ابتدا تحقیقات هاثورنن بخش ی. در اناشناخته ماند 331۰ دههزیادی تا 

کار ماری  ،در ادامه شدند. یط انسانکه منجر به نهضت رواب د شدنخواه یبررس 2مایویست

مورد اختیار و انسجام  منحصر به فرد در عقایدشوند تا  یت و چستر بارنارد بررسی مپارکر فال

بررسی  یو مواز مجزاانات یجرتکامل اندیشه مدیریت با  سپس نشان داده شوند. سازمانی

نعتی و دوم ورد رفتار صدر مگسترده و تحقیق عالقه رشد اول  :که عبارتند از د شدنخواه

در سازمانها  یعالحال توسعه دیدگاه مدیریت  در یکه به آرام تعدادی از محققان یوشته هان

بحث در مورد محیط اقتصادی، اجتماعی  و یروابط انسان منتقدینبررسی  بخش بااین بودند. 

  خواهد رسید. ینتیجه گیرانسان اجتماعی به  و سیاسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1-Hawthorne research 

2-Mayoist philosophy 
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 31 فصل

 عات هاثورنمطال
 

در کارخانه هاثورن وسترن  انجام شده قیت به اندازه تحقیریخ مدیدر تار یچ مطالعه ایه

 شهرت کسب -کایتلفن و تلگراف امر شرکت زاتیعرضه تجه نمایندگی -کیالکتر

 ن و انتقادیمورد تحس این گستردگیر مختلف نبوده و به ینکرده است و موضوع تفاس 

 واقع نشده است. 

 
 کارخانه هاثورن وسترن الکتریک در شیکاگو :31-3شمارهشکل 

 

و  اجرا می کرد یروابط پرسنل مورددر  را یشرفته ایپ بسیارک برنامه یوسترن الکتر    

وایتینگ ویلیامز، کسی بود )ه بودرا به عنوان مشاور به استخدام خود درآورد 3امزیلینگ ویتیوا

بیستم به مکانهای مختلف سفر کرد. او در نقش  که برای مطالعه شرایط کاری در اوایل قرن

کارگر در معادن زغال سنگ، صنعت راه آهن و نیروی دریایی در امریکا، اروپا و امریکای 

 .(منتشر نمود 332۰مرکزی و جنوبی فعالیت کرد و نتیجه تحقیقاتش را در کتابهایش در دهه 

                                         
1-Whiting Williams 
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روحیه  رای انجام کارهای خود از که کارکنان آن ب بودبالنده  یط کاریک محی کارخانهن یا

  .(3)خوب بود نسبتاً نیز گرکار با و روابط خانه. سرپرستی کارندبود ی برخورداریباال

 و  تحقیقاتباعث بسیاری از می توانست ، چه چیزی یشرایط چنین بدین ترتیب در

 شود؟ اختالف نظرها

   مطالعاتآغاز 
ط یمح ییاثر روشنا .ش پا افتاده پاسخ دهندیپ ک سؤالیدر ابتدا، تالش کردند تا به محققان 

 یینشان داده بودند که بهبود روشنا یقات قبلی؟ تحقگونه استکارگر چ یکار بر بهره ور

 ینورپرداز یشد تا شورا باعث کنجکاویه ی(. روح2شود) یمنجر به بهبود عملکرد م

 یین روشنایب رابطه یم، مطالعه عل3علوم یدانشکده مل یقات ملیتحق یاز شورا بخشی، یصنعت

 ندق انتخاب شدیتحق این انجام یکه برا ید. گروهینما یکارخانه را با عملکرد کارگر بررس

برق  یاستاد مهندس 2. جکسونیس وگالدو توسط د ندماساچوست بود یاز موسسه تکنولوژ

عملکرد سطوح محققان شرایط روشنایی موجود و  ،332۴در زمستان سال  .ندشد یت میهدا

برای  را مبنایی تا مشاهده کردند مونتاژ رله، سیم پیچی و بخشهای پرس پانچ الکتریکیدر  را

که ایننتیجه  و. سطح روشنایی در همه گروهها متفاوت بود ایجاد نمایند سطح عملکرد کارگر

 “.(1)یافتمی  کاهشو  افزایشخروجی بدون رابطه مستقیمی با روشنایی  ”

چ را که در تجربه و عملکرد یم پیققان دو گروه از کارگران س، مح332۵در تابستان سال    

در  ییکه سطح روشنا ین معنی) بدگروه آزمایشک گروه را یو  کرده انتخاب بودند مشابه

. نامیدند( ییر در روشناییک گروه را گروه کنترل)بدون تغیکرد( و  یر میین گروه تغیا

ن یامد ایگر جدا شده بودند. پیارگران دقرار گرفتند که از ک یمختلف بخشهایگروهها در 

 افت.یش یافزا ییدر هر دو گروه بدون توجه به سطح روشنا ین بود که خروجیش ایآزما

                                         
1-National Research Council of the National Academy of Sciences 

2-Dugald C.Jackson 
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د. در یک نمونه، هومر شحفظ  نیز کم نور باو کارایی  مجددا این آزمایش تکرار شد

 و  تدریجاً ددو کارگر را مطالعه کر -مستخدم وسترن الکتریک و یکی از محققان -3رگربهی

 خروجی افزایش یافت. مجدداً روشنایی را تا سطح نور مهتاب کاهش داد،

، یکی از 2، آزمایشات روشنایی رها شدند. چارلز ای. اسنو3324در آوریل سال     

در گزارشش نتیجه گرفت که روشنایی پاسخ  MITآزمایشگران و مدرس مهندسی برق در 

ممکن ی وجود دارند و اسنو بیان کرد که مهمترین متغیر مسئله تحقیق نیست. متغیرهای بسیار

سان شده بود. خوشبختانه، کل پروژه آ توقفباشد. در این زمان،  “روانشناسی فرد” است

دستیار مدیر کارخانه پیشنهاد کرد که آزمایشات باید ادامه یابد.  1برگر به جرج پناکهومر هی

توضیح افزایش بهره وری نسبت به روشنایی  پناک موافق بود که سرپرستی عامل بهتری برای

، هیبرگر یکسری از آزمایشات را در اتاق تست ۴یید مدیر کارخانه، کالرنس استولأبود. با ت

 مونتاژ رله طراحی و راه اندازی کرد.  

 اتاق تست مونتاژ رله
نوان برگر به عی، و هومر هخدماتیک کارگر یکار رله، پنج مونتاژ شامل مشارکت کنندگان   

که برنامه و  ییجا”شگر بودند. کارگران به دفتر پناک دعوت شدند یآزما -مشاهده گر

 “.(۴)را پذیرفتند مشارکت در مطالعها رضایت ح داده شد و آنها بیاهداف مطالعه به آنها توض

رات بر  عملکرد مورد یین تغیشد و اثر ا لحاظرات ییش رفت، تغیهمانطور که مطالعات پ

به مدت دو هفته قبل از انتقال به اتاق  ،اولیهکاران در بخش مونتاژ (.۵)گرفتمطالعه قرار 

بعد از حدود شش هفته، آنها  مشاهده گرشان مورد مشاهده قرار گرفتند. از سویتست خاص 

به عملکرد گروه  منوط پرداخت این که تشویقی برخودار شدندپرداخت ک برنامه ی از

                                         
1- Homer Hibarger 

2-Charles E..Snow 

3-George Pennock 

4-Clarence Stoll 
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کاران به کار همه مونتاژ یکه برا یپرداخت گروه برنامه تداوم یبه جا بود کوچکشان

بلکه شانس  ای وارد نشد لطمه یلحاظ مال ازآنها  به که اظهار کردندها  یرفت. آزمودنیم

شگران ین آزمای. بنابرارا نیز داشتندشتر نسبت به برنامه پرداخت گروه بزرگتر یپول ب دریافت

 ندهست یبه کسب هر نوع خروج ب کارگرانیقادر به ترغ ادگیبه سآنها  ”کردند که م اعال

مطمئن  کارگران یبه همکار ن نسبتاًیگشت و بنابرا ید آن به کارگران بر میکه عوا

و سپس  ای قهیدق دهاستراحت  مرتبه دوای،  قهیپنج دق مرتبه استراحت متعاقب دو “.(۶)ندهست

کار بعد، دو مونتاژ فت. حدود هشت ماهایش یافزا یخروج ای قهیدق پنجاستراحت  مرتبه شش

پنج  جایگزین ،کار و پنج روز شد لحاظ یشتریرات بیید جابجا شدند. تغیبا دو مونتاژ کار جد

از  یدنیو نوش غذاصرف  یکوتاه تر شد و برنامه ها ی، روز کارشد یم هفته کاریروز و ن

، شاتیکسال بعد از شروع آزمایش از ی، بدوازدهمشرکت ارائه شد. سپس، در دوره  یسو

ه بازگشت و یط اولیبه شرا یو هفته کار یاستراحت کنار گذاشته شد، روز کار یدورها

ب یفراز و نش یخروج ،مختلف تغییراتن ی. با اردندن کیمأشان را تیخودشان غذاکارگران 

 شتر نسبت به قبل بود.یب ی، خروجین وجود، روند کلیداشت؛ با ا

 
 رله مونتاژ تست اتاق :31-2شکل شماره
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. پناک در استاتفاق افتاده  یرعادیغ یزیگران واضح بود که چیبرگر و دیپناک، ه یابر  

. بیابد یحرفه ا یتا مشاور بازدید کرد MITلش در یمحل تحص آموزشگاه از 3324زمستان 

را  MIT یو سالمت عموم یولوژیاستاد ب 2. تارنریر ایبه او کال 3استراتون MITس یرئ

اتاق تست رله شد و مطالعه خستگی، عادات سالمتی و نگرشهای تارنر مشاور  .پیشنهاد کرد

 .(4)کرد مطرحبین کارگران  در احتمالی افزایش خروجی عللفکری را به عنوان 

 

 
 کالیر تارنر

کاهش خستگی در نتیجه دروه های استراحت علت افزایش خروجی نبود.   شد متوجه تارنر   

 فراهمرا فرصتهای بیشتری برای تعامل اجتماعی  ،هر چند، دوره های استراحت به کارگران

. بر اساس نددادمی و نگرشهای فکری بیش از هر عامل دیگر عملکرد را بهتر توضیح  کرد

افزایش  (1( نوع سرپرستی،)2( گروه کوچک، )3اهمیت، تارنر افزایش خروجی را به )

ت و مقامات شرک لهبه وسی( توجه به کارگران اتاق تست ۵و ) ( تازگی آزمایش۴درآمد، )

                                                                                            .(۸)دیگر بررسی کنندگان نسبت داد

 یت سبک سرپرستیبود که به اهم ین نفریپناک اول ،یتوجه به سبک سرپرست ظاز لحا   

دوستانه  یبا هر کارگر کرد،می  همکاری ییناروش اتشیکه در آزما اشاره کرد. چارلز اسنو

                                         
1-Stratton 

2-Clair E.Turner 
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ن یکرد. جانشمی شرکت را اجرا ن یق خط مشیشه به طور دقیکرد و هممی و راحت برخورد 

 یکس ؛بوداینگونه  3پمنیدوستانه و خونگرم داشت همانطور که دون چ یتیماه نیزبرگر یاو ه

با   یتقابل اساس در یرستسرپ تفاوتن سبک میبرگر در اتاق تست رله شد. این هیگزیکه جا

 یکیکه یبود. همانطور قبل از آزمایشات 2تنکافرانک پال اتاق تست خشکسبک سرپرست 

)پالتنکا( را سیرئ چرا که میبود راحت یلیما خ”، گفت 1منیاز کارگران به نام ترزا ل

دن یه دب یا رفت؛ من حتیبود. او از دن یبدجنس آدم م.. اویدیشن یاو را نم یم و صدایدیدینم

 ی)با نام خانوادگ ۴کجاوندا بال خانم به نام یگریکارگر د “نرفتم. هم قبل از مرگش او

ج را یتارنر نتا “.(3)دوستانه مثل خانواده بود محیط جدید واقعاً ”د، یافزا یم ( ۵بیلفاست

س گروه.... بلکه یبه وجود آمده بود... نه رئ یدر سرپرست یر اساسییک تغی”خالصه کرد: 

درون  یکار گروه شد فراهمو درک  یق رهبریشاهده گر دوستانه... انضباط از طرک می

 “.(3۰افت)یش یگروه افزا

جاد یا یکوچک برا یل گروههایو تشک یسبک سرپرستکه باور بر این بود ، شرایطن یدر ا   

همچنین تصور می شد عامل دیگری . است یش در بهره وریافزا علت ،یه همکاریروح

 یبررس یهنوز به طور تجرب ینقش دارد ول در توضیح بهره وری ه مشوق حقوقبرنام همچون

 یتالش فرد ی باکیبرنامه پرداخت به هر کارگر نسبت نزدنشده بود. در اتاق تست مونتاژ رله، 

 کارگر پرداخت شد. 3۰۰ پاداش بیشتر از ۶ یک کارگر با خروجی به نکهیا دلیلبه  داشت

در اتاق تست،  .دالر در هفته بود 3۶ورود به اتاق تست متوسط حقوق کارگران قبل از 

تواند  ین عامل میا ای. آیافتش یدالر در هفته، افزا ۵۰دالر تا  2۸ن درآمدها از یانگیم

 گروه اولی -دیه، تارنر دو گروه جدین فرضیتست ا یح دهد؟ برایرا توض یش خروجیافزا

                                         
1-Don Chipman 

2-Frank Platenka 

3-Theresa Layman 

4-Wanda Blazejak 

5-Beilfus 
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(. 31-3)شکل را شکل داد -کایان مک گروه از برش دهندگیدومی مونتاژ تست رله و  دوم

ک ید جهت مطالعه انتخاب شدند. آنها از یل گروه جدیتشک یپنج مونتاژ کار با تجربه برا

ش، آنها در معرض برنامه ینه هفته اول آزما یبرخوردار بودند و برا یبرنامه مشوق گروه

همه به  ی)براردتغییر کافت، و یش یکل افزا یمشوق گروه کوچک قرار گرفتند. ابتدا خروج

د یجد افزایش یافتهدر سطح  یافت( و سپس خروجیاش کاهش  یکه خروج یجز کارگر

ه یاول یدرصد(. بعد از برگشت به برنامه مشوق گروه 3۰۰ش از دوره مبنا یب 3321۶ثابت ماند)

 3۰۰ یدرصد مبنا 3۶12، عملکرد گروه مونتاژ رله دوم به یک دوره هفت هفته ای یبرا

کردند  یعمل م یشه با برنامه مشوق فردیکا همیم کارانش افت کرد. برشیآزما درصد قبل از

ک گروه منتخب در اتاق مشاهده مخصوص بود. یش آنها قرار دادن یر در آزماییو تنها تغ

نگونه بودند و یا همانطور که آنها قبالً د.ر بویمتغ یاستراحت و طول روز کار یدوره ها

ماه مورد مطالعه قرار گرفتند و  3۴کا یم کارانشد. برش یادداشت می یرات در خروجییتغ

   افت.یش یدرصد افزا 3۵آنها  یساعت یخروج نیانگیم

 
 مروری بر مطالعات هاثورن :31-1شکل شماره 
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کاران رله به برنامه که مونتاژ یزمان جزبه  افتیش یدر هر دو گروه افزا یاگرچه خروج   

را به برنامه مشوق نسبت  یش خروجیتا افزا دید داشتترمشوق گروه بزرگ برگشتند، تارنر 

تنها  مطمئناً یباشد ول یش خروجیک عامل در افزایمشوق پرداخت ممکن است تغییر  ”دهد: 

ه را خالصه یشات اولین آزمایج اینتا 3323 یاز م یک گزارش مقدماتی “(.33)عامل نبود

ن یدر ا یعامل یت؛ کاهش خستگافیش یدرصد افزا ۵۰به  1۵مونتاژکاران از  یکرد: خروج

ش یک عامل مهم در افزایپرداخت بر اساس گروه کوچک  بلکه نبود یش خروجیافزا

از  ی، ناش“ندتر، آزادتر و شادتریخوشا یط کاریشرا ”بود و کارگران به خاطر  یخروج

 .(32)تر بودند یراض 3“ با مالحظه یسرپرست”

 برنامه مصاحبه
از  یستیبا کارگران با استفاده از ل ،برگری. اسنو و هومر هی.ای، سییروشنا آزمایشاتدر طول 

 ازا شما یقرار دارد؟ آ یشما در چه وضع یل: سالمت کلیکردند از قب مصاحبه یسؤاالت رسم

نکه یا دلیلد؟ به یهست تحت فشار همکارانتان یثر از سوأا شما متید؟ آیشاد هست خود شغل

دست  تریکممحققان به اطالعات د، می شپاسخ داده ر یا خیبا بله  مصاحبه ها اینسؤاالت 

 MITر تارنر را از یکال ،که جرج پناک یاز بود. زمانیگر مورد نیکرد دیرو ،. به وضوحیافتند

 تا کنار گذاشت را 2وری، او چارلز راستخدام کردتوضیح اسرار آزمایشات  کمک به برای

 .ا به خدمت بگیردر (3۸۸۰-33۴3) 1ویجرج التون ما یعنیاستاد هاروارد 

 
 

 

                                         
1-Considerate Supervision 

2-Charles River 

3-George Elton Mayo 
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 التون مایو

 3دیاش را در منطق و فلسفه از دانشگاه آدال یبود که مدرک کارشناس ییایک استرالیو یما    

تدریس  2او دروس منطق و فلسفه را در دانشگاه کوئیسلند کسب کرده بود. 3۸33در سال 

مایو در اسکاتلند  (.31کرد و بعداً در رشته پزشکی در ادینبورگ به ادامه تحصیل پرداخت)

شد؛ این  1سایکوپاتولوژی)علم آسیب شناسی روانی(عضو یک گروه تحقیقاتی در مطالعه 

به عنوان یک محقق صنعتی فراهم کرد. مایو با اخذ  او را تجربه مبنایی برای پیشرفت بعدی

الی و االت متحده مهاجرت کرد و به دانشکده میبه ا ۴بورسیه از بنیاد لورا اسپلمن راکفلر

افت که مسائل یو درمایه یقات اولیدر تحق. پیوست ۶در دانشگاه پنسیلوانیا ۵بازرگانی وارتون

 ح دادیک عامل توضیتوان با  ینمرا  یکارگر

ن مفهوم یا (.3۴د برخورد کرد)ینام “یت کلیموقع یروانشناس”که او  یزید با چیبلکه با 

شکل  یستم اجتماعیک سیسازمان به عنوان و از یدگاه ماید یرا برا ییبود که مبنا 4گشتالت

                                         
1-University of Adelaide 

2-Queensland University 

3-Psychopathology 

4-Laura Spelman Rockefeller Fund 

5-Wharton School of Finance and Commerce 

6-University of Pennsylvania 

7-Gestalt 



 

 1۰ 

 بخش سوم: عصر انسان اجتماعی

پیروی کرد و رابطه بین شرایط کاری و عملکرد  ،از خرد مرسوم زمانش تحقیقدر و یما داد. 

و با ارائه فواصل یانسانی را در کارخانه نساجی نزدیک فیالدلفیا مورد تحقیق قرار داد. ما

درصد کاهش و کارایی  ۵د به درص 2۵۰ترک شغل را از  ،استراحت به کارکنان این کارخانه

کارگران را کاهش  3“یرویاهای منفی باف” مایو در واژگانرا افزایش داد. وقفه های کاری 

ن بار دو یاول یبرا 332۸داد و از این رو منجر به بهبود روحیه و بهره وری شد. مایو در سال 

دن کرد یکارخانه د نیچهار روز از ا 3323کرد سپس در سال بازدیدروز از کارخانه هاثورن 

د سال ین حال، بازدین کارخانه کرد. با ایبا ا بیشتراقدام به مشارکت  331۰و سپس در سال 

 یر برجسته نگرش فکرییک تغیو احساس کرد که یبود. ما یاتیبرنامه مصاحبه ح یبرا 3323

ک ی و، کارگران اتاق تستیده مایهاثورن بود. به عق یح معمایدر توض یدر گروه عامل اصل

بردند و حس مشارکت را  یشگران به خود لذت میاد آزمایشدند و از توجه ز یواحد اجتماع

 و:یما به نظردر پروژه فراهم کردند. 

صرفاً یک رابطه  ،کرد ایجاد “تستاتاق  ”ری که شرکت وسترن الکتریک در ترین تغییمهم   

کامل  یه انجام داد بازسازگرو یآنچه که شرکت برابه واقع . علی در تغییرات آزمایشی بود

 .(3۵)بود شیصنعت وضعیت

ا ی یکرد محاوره ایک روی باید و احساس کرد کهیت کارگران، مایدرک موقع یبرا   

فرض اصلی برنامه مصاحبه این بود که نقش جدید  مصاحبه ها استفاده شود. یبرا یتیرهدایغ

مشاهده گران ذکر  ان بود.نیدن نظرات کارکنبه شعالقمند سرپرستی یک نقش باز بود که 

ی به اما زمانی که آزمایشگر توجه بیشتر آزادی عمل بودند نگران  کردند که دختران

با مقامات  راحت ترو ترسشان از بین رفت و این دختران  نیازهایشان کرد آنها کمرویی

شرکت و مشاهده گران صحبت کردند. دختران اشتیاق زیادی به کار از خود نشان دادند و 

نشان دادند. روحیه بهبود یافته  کاردوستانه جدیدی را در شغل و فعالیتهای خارج از  ارتباطات

                                         
1-Pessimistic Reveries 



 

 38 

 تاریخ تکامل اندیشه مدیریت

آنها به نظر می رسید به طور تنگاتنگی با سبک سرپرستی و بهره وری بیشتر مرتبط بود. این 

 ارتباط بین سرپرستی، روحیه و بهره وری سنگ بنای  نهضت روابط انسانی شد.

، مصاحبه گران به کارگران اجازه دادند تا یتیرهدایک مصاحبه غیتکنبا استفاده از    

ن بود که کارگران را به صحبت یکار مصاحبه گر ا ان کنند.یاحساساتشان را آزادانه تر ب

ر، یین تغیر بود. بعد از ایقه متغیدق 3۰تا  1۰ن زمان مصاحبه ها از یانگیب نموده و میکردن ترغ

 یط کاریان کردند که شراینگونه بین به باال اییاز پا یبه هاکارگران نظرشان را در مصاح

اس ی) اگرچه مق. نکه حقوقها بهتر شده بودی( و اندر نکرده بودییافته بود)اگرچه آنها تغیبهبود 

برای  ایجاد شده  فرصتبه رغم عدم تغییر شرایط کاری، کسان بود(. به طور خالصه، یحقوق 

 .را فراهم کردان تشیدرباره موقع یکارگران احساس بهترابراز وجود

شکایات مطرح شده در مصاحبه ها به طور کامل بررسی شدند و عموماً مشخص شد که    

واقعیت و عقیده منجر شد تا محققان  جدایی این شکایات با واقعیت همخوانی ندارند. این

در برابر  یا جسمانی “آشکار”د، شکایات ند که دو سطح از شکایات وجود دارنتیجه بگیر

یا روانشناختی. برای مثال، یک مصاحبه شونده از سر و صدا، درجه حرارت  “پنهان”شکایات 

و آالینده ها در بخشی که در آن کار می کرد شکایت کرد. تحقیق بیشتر نشان داد که 

قت بود که برادرش اخیراً از ذات الریه فوت کرده است و کارگر ین حقیموضوع پنهان او ا

ه سالمتی خودش نیز به خطر افتد. در یک مورد دیگر، شکایات در مورد می ترسید ک

پایین پی گیری شد که واقعیت نداشتند بلکه این شکایت به خاطر دغدغه کارگر  دستمزد

شکایات مطرح  ”پزشکی همسر بیمارش بود. در اصل،  داروهایمت یش قیجهت تأمین افزا

ن عالئم یا شاخص های موقعیتهای شخصی یا شده به هیچ وجه حقیقت نداشتند بلکه به عنوا

محققان، نگرانی کارگران در مورد  دیدگاهاز  “(.3۶اجتماعی بودند که نیاز به بررسی داشتند)

نتیجه ای که مایو در تحقیق اولیه اش  .مانع عملکردشان می شد ،موضوعات شخصی

در نیاز به گوش دادن و آموزش سرپرستی  ،نامید. پیامد برنامه مصاحبه “رویاهای منفی بافی”

درک مسائل شخصی کارگران بود. سرپرستان آموزش دیده بودند تا مصاحبه گرانی باشند 
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گوش فرا دهند و از ارتباطات شخصی با کارکنان مثل  ،که به جای اینکه صحبت کنند

 . (34نصیحت، توصیه یا هر احساس دیگر بپرهیزند)

سرپرست را قادر کرد تا به طرزی هوشمندانه  ،3یتیاستفاده از این تکنیک مصاحبه غیر هدا   

بر عملکرد کارگر  یرا که به طور نامطلوب یمسائل شخصی کارگران را اداره کند و عوامل

ند و حوادث یا عواملی که در محیط اجتماعی یا فیزیکی کارگران مشخص ک ،داشتندر یثأت

ند. سرپرست جدید بیشتر برطرف ک ،می گذارند  یقرار دارند و بر عملکرد آنها تأثیر نامطلوب

انسان مدار، مراعات مدار و اجتماعی بود و در اداره موقعیتهای اجتماعی و شخصی دارای 

روحیه بیشتر، رویاهای منفی بافی کمتر و  ،روابط انسانیرهبری سبک این  مهارت بود. نتیجه

 بود.  یبهبود خروج

 کشيسيم  رفتار گروهي: اتاق
ر یکال. بود کارخانه هاثورن 2سیم کشی اتاقدر  رفتار گروه غیررسمی هگر مربوط بید مطالعه

ار یدر هاروارد و بعد از آن دست یاستاد انسان شناس ، بعدا1ًود وارنریو. لیدبل یهمکارتارنر با 

کشف سازمان . کرد یزین مطالعه را برنامه ریا کاگو،یدر دانشگاه ش یبهبود روابط انسان

هاروارد نسبت داده شود. فردریک دبلیو  محققانصرفاً به  نبایدآن  تمهیداتو  ۴غیررسمی

را  تجربیاتش وایتینگ ویلیامز ؛از تعلل سیستماتیک و فشارهای گروهی آگاه بود ور کامالًتیل

 مطالعه گسترده ۵و استنلی ماتسون کرد مطرح یو نگرشهای کار یررسمیغ در مورد روابط

. به رغم این (3۸)انجام داد ،می شد یخروجدودیت در مورد فشارهایی که منجر به مح را یا

به این حقیقت معطوف شده ظاهراً  محققانتوجه  فشارهای گروهی، در مورد اولیه یهادانش

قادر به اعمال کنترل شدید بر رفتار  کارخانه مختلف یقسمتهاگروههای اجتماعی در که  بود

                                         
1-Non-Directive Interviewing 

2-Bank Wiring Room 

3-W.Lloyd Warner 

4-Informal Group 

5-Stanley Mathewson 
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 . زیرامحققان بود ف جدیدکش ،یخروج در . محدودیتندبود یفرد به صورت اعضا کاری

اطالع یب مستخدممدیریت و رضایت  در از کاربردهای گروه غیر رسمی آن زمان تا محققان

نتیجه گیری از نوشته محققان در  کوتاهیبر پایه دانش ساخته می شود و . دانش (33)بودند

یقشان کم تحق نباید ،ن حالیبا ا .رفتار گروه غیررسمی یک اشتباه بودهای قبلی در مورد 

 اهمیت جلوه داده شود. 

متشکل از  ن گروهی؛ اندشده بود قرار داده تحقیق در یک اتاق مشاهدهجهت گروه منتخب    

می کردند.  نصبمرکزی  دفتر میجعبه تقس را برای تجهیز چ هاییویسمردی بود که  گرانکار

مرتبط به هم  کارشان کامالً که ندکرد یم مشارکت کشیوظیفه سیم  در سه گروه کارگران

( لحیم کارانی که اتصاالت 2) ؛کردند یم کشییم را س نالهایترمکه  کش هایی( سیم 3: )بود

( بازرسانی که در مورد کیفیت کار قضاوت می کردند. در مجموع، 1را لحیم می کردند و )

 آزمودنی های این مطالعه بودند. ،، سه لحیم کار و دو بازرسکشنه سیم 

 
  سیم کشی اتاق: 31-4شکل شماره 

نای گروهی بود که به هر کارگر بر مب مشوقمبتنی بر برنامه  حقوق به آنها یهاپرداخت   

د. یکی از کید می شأنیاز به تالش گروهی ت شد و اساساً یکل گروه پاداش داده مخروجی 

آن  در مورد روشن شد این بود که کارگران نظر اولین چیزهایی که توسط محققان ذکر

مورد نظر مدیریت از استاندارد این و  می دادروزانه را شکل  منصفانه داشتند که کار یزیچ
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 کارگران ،می یافت  یخروجی بر استاندارد غیررسمی فزونبود. اگر  کمتر خروجیدر مورد 

که  استاندارد مدیریت( یعنی) را “بیش از معمول امتیاز ”نرخ حقوق یا افزایش در  کاهش در

که  زیاد خروجی :و خطر مواجه بودین کارگر با د. بنابراشتندانتظار دا ،بود یمشوق بر آن مبتن

 که منجر به کمخروجی  ؛می شد بیش از معمول امتیازاتنجر به نرخ شکنی یا افزایش م

غیررسمی  پذیرشبر رگر هر کا حاکم بر یگروه نیتبرانگیختن خشم سرپرست می شد. 

 3پرکار لقب کرد یمت ین موضوع را رعایاکه  ین رو کسیو از ا نداشت برتری یخروج

 .می زدن صدمهکارکنان به  نیز کم کار لقب نگرفته و استاندارد زیر تولیدبا و  نمی گرفت

، نیشخند طعنه مثلدرون گروهی  یانضباط ابزارهایاز  یاعضا برخ ،ت هنجار گروهیبرای تقو

 اد شخص با بی مهرییکم تا ز فشارهای باًیتمسخر مشمول تقر .را به کار می گرفتند تمسخر و

اجتناب از جریحه دار  تخطی از هنجارهای گروه استفاده می شد.  اعمال فشارها برایو برای 

کارگران تدابیر پنهانی زیادی را برای حفظ عضویت در گروه  کهانگیزه ای بود  ،شدن

ر مازاد تولید را بود، کارگ زیادمی گرفتند. برای مثال در روزهایی که تولید  غیررسمی به کار

گزارش می  ،می کرد و تنها آنچه را که با نرم تعیین شده از سوی گروه سازگار بود مخفی

بعداً  کارش را به آهستگی انجام می داد و تولید مازاد قبلی را از انبار بیرون آورده و ؛ کرد

شده است:  آنها را گزارش می کرد. سه حقیقت تقریباً در اکتشافات محققان هاروارد خالصه

 دربارهمدیریت  نظرو بدون گرفت  تعمداً صورت می یخروجمحدودیت در  ،( اینکه3)

را کارگران گزارش تولید  ،( اینکه2)؛از سوی گروه تعیین می شدمورد انتظار،  یخروج

 خاص تدابیر ،( اینکه گروه1و ) آهسته اجتناب کنند تا از بروز کار خیلی سریع یا تعدیل کرده

 گرفت. می سرکش جهت تبعیت از گروه به کار ای برخورد با  اعضای خودش را بر

ساختار  بود تا هدف نیارزیابی روابط بین شخصی با ا ،سیم کشی نبه دوم تحقیق اتاقج   

توانست به ادعایش بسیار  . در این مرحله، گروه هارواردمطالعه شود اجتماعی یا ترکیب گروه
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بط اجتماعی در تکیه کند. تجزیه و تحلیل روا یخروج محدودیت بیشتر نسبت به مطالعه در

. ساختار رسمی ا درون ساختار رسمی نشان دادغیررسمی ر گروه دسته یا دو سیم کشی اتاق

که برای هر گروه  ییک لحیم کار ،هر گروه یبرا کششامل سه گروه کاری از سه سیم 

 31-2در شکل شماره  .م شده بودیتقس بین دو بازرس که وظایف بازرسی کار می کرد و

با که  2Wرا نشان می دهد. سیم پیچ این گروه ها یو اعضا Bو  A گروهحضور دو  هاره یدا

ه بود گروه مقدم نامیده شد ،A گروهنیست.  A عضو گروهن نمایش داده شده است، نقطه چی

پشت گروه  فیزیکی اشبه خاطر موقعیت  ،Bگروهمی کرد و  وی اتاق مشاهده کارجل و در

ملی را که ، کوشیدند تا عواگروه هامحققان در تجزیه و تحلیل این  .دسر نامیده می ش

جلو و عقب( یک  کنند. موقعیت فیزیکی) کیتفک ،را تعیین می کرد گروهعضویت  در 

کش از سیم  A تعیین کننده نبود چرا که گروهیک عامل  هم شغل ؛عامل بود اما غالب نبود

درون ک گروه در فعالیتهای ی. اعضای ل شده بودیبازرس تشک اران و یکیم ک، لحها

 کمک به یکدیگر د و فروش ویخر ،عیاشی و غیره( ) شرط بندی،ها یل سرگرممث یگروه

هر گروه مانع  .گرفتند یقرار مسیاست شرکت این فعالیتها در مقابل  اگرچه شدند یمشغول م

خودش را برتر از  A تهای خاص می شد و گروهورود اعضای گروه دیگر به این فعالی

 می گرفت. در نظر Bگروه

 
 کشی سیم  مشاهده سازمان درونی اتاق :31-5شکل شماره 




