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  2فصل 
  

  :مکانیزه سازی اختیار فرماندهی در
  ابه ماشینثها به م سازمان

 
منطقی در نظر با ساختار هایی  نگریم، در واقع آنها را به عنوان سازمان ها به عنوان نوعی ماشین می زمانی که به سازمان

  .اند شده سازماندهیبه اهداف از پیش تعیین شده، طراحی و ایم که برای دستیابی  گرفته
 
 .گردد هایی برخوردار می سازمانی از اهداف و آرمان ماشین •

 هایی برخوردار است ی سازمان به مثابه ماشینی از اهداف و آرمانها ن ساختار عقالنی مشاغل و فعالیتهمااین ماشین  •
 .شود در نظر گرفته می

 .دهد ی فنی این ماشین جای خود را به نوعی نمودار سازمانی می نقشه •

 .کند ای از پیش تعیین شده رفتار می شیوه هشوند و هر فرد ب ر انداختن این ماشین استخدام میبرای به کاافرادی  •
آموزیم که چگونه از نقاط قوت  ، میآنی بروز  با آگاهی از نحوه. هستیم مکانیسمیالگوهای تفکر بسیاری از ما گرفتار 

های جدیدتر  روش هایی با به سمت سازمان ،خودباشکوه های  یبرای آزاد کردن توانایاین نوع تفکر بهره گرفته، و در همان حال 
  .ایم تمایل پیدا کرده

  :زیسته است، حکایتی دارد که چنین است ی چهارم پیش از میالد می چینی که در سده حکماییکی از  1»چان تس«
خورد که در حال د، به پیرمردی بربو 3»هان«ی  رودخانه که در حال عبور از مناطق شمالی 2»گانگـ  تس«روزی 

کرد و آن  رفت، سطلی را پر از آب می از چاهی پایین می پیاپیپیرمرد، جوی آبی کنده بود؛ و . اش بود باغ سبزیدر کار 
  .دنمو میی کار بسیار ناچیز  کرد، نتیجه اما هرچه بیشتر تالش می. ریخت را با دست حمل کرده و به داخل جوی می

صدها جوی را در عرض یک روز پر  ی با آنتوان روشی وجود دارد که می«: گفتبه پیرمرد کرد و  گانگ روـ  تس
به او  .پیرمرد ایستاد» بدانی که آن روش چیست؟ خواهی نمی. بگیری یی بسیار از آب کنی، و با تالشی اندک، نتیجه

  »آن روش چیست؟«: پرسیدنگاه کرد و 
توانی  این روش می اب. گین و از جلو، سبک باشدگانگ پاسخ داد اهرمی چوبی تهیه کن که از عقب، سنـ  تس

  .»خوب بیرون کشیدن«گویند  می اهبه این ر. چنان با سرعت آب بیاوری که مثل رودی جاری شود
ام که هرکس از  من از معلم خود شنیده«شد و گفت  خشمگینی پیرمرد  پس از شنیدن این حرف، چهره

ماشین انجام خواهد داد و هرکس که کارهایش را همچون ماشین انجام ماشین استفاده کند، تمام کارهایش را مانند 
دهد؛ و  دهد، قلبش همانند ماشین خواهد شد و هرکس قلبی ماشینی در سینه داشته باشد، سادگی خود را از دست می

  ».)جهاد با نفس(شود  اش می نامطمئن از مجاهدت روحیکسی که سادگی خود را از دست داد، 
نه این که . درست و شرافتمندانه سازگاری ندارد منشی، چیزی است که با ـهای روح الشـت از اطمیناندم ـع«
  ».م، بلکه از به کارگیری آنها شرم دارمشناس میرا ن ابزارمن این 

ها تقریباً  ماشینامروزه . شد میدچار یأس و ناامیدی  شک ینهاد، ب می قدمامروزه  این پیرمرد اگر به دنیای مدرن  
اند، بلکه  های تولید ما را تا هزار برابر افزایش داده آنها نه تنها ظرفیت. اند های هستی ما را تحت تاثیر قرار داده ی جنبهتمام

                                    
1- Chuang - Tzu 
2- Tzu - gung 
3- Hon 
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از دیدگاه . گانگ و آن پیرمرد آغاز گردید، همچنان ادامه داردـ  بحثی که توسط تس. اند تقریباً تمام ابعاد زندگی ما را شکل داده
به آمد،  ب برای طبیعت به شمار میهای فراوانی را در پی داشته، بشر را که زمانی نوعی رقی ازی، پیشرفتس بسیاری، مکانیزه

حال دربه اشکال مختلف  از خود بیگانگی بشرنظر پیرمرد در مورد  از دیدگاه برخی دیگر،. رهبر طبیعت تبدیل نموده است
 بافت ای، تبدیل به تولیدات کارخانه کی، همچون گذر از صنایع دستیهای مکانی تپیشرف ی که برایبهای گزافمانند  تکرار است،

  .پرداخته می شوددگرایی با روح بشری رخی منطق و  روستایی به مناطق شهری، تخریب کلی محیط زیست، و مقابله
. ف استهمچنان مورد بحث و اختال ،ها نظر از مواضع فردی، دیدگاه پیرمرد در ارتباط با تاثیر فراگیر ماشین صرف

کار، و احساسات فـهای تولیدی را به طور اساسی دستخوش تغییر کرده و روی تصورات، ا ها، ماهیت فعالیت گیری از ماشین بهره
ی در ارتباط با کمکانیماشینی های   دانشمندان به برداشت. است گـذاشتهای  هـابل مالحظـق ثیرأار تـامی اعصـراد بشر در تمـاف

ما هر روز . اند بیان داشته مکانیسمیهای  و فالسفه و روانشناسان در ارتباط با عقیده و رفتار بشر، نظریه، جهان طبیعت پرداخته
و دنیایی را که در آن زندگی کنیم  خود و جامعه خود را به کمک استعاره و تشبیه به ماشینی تفسیر می بیشتر و بیشتر

  .با اصول مکانیکی شکل دهیمکنیم مطابق  می
  .های نوین واضح و آشکار نیست در هیچ جا بیشتر از سازمان این حالت

زندگی سازمانی، اغلب با همان . باشند، در نظر بگیرید داشتهسسات ما ؤرود بسیاری از م دقت مکانیکی را که انتظار می
عت تعیین شده در محل سا سررود که  در این زندگی غالباً از افراد انتظار می. گردد دقتی که یک ساعت نیاز دارد، اداره می

گاه وظایف خود  ، در ساعت مشخص استراحت کنند، و آنای را انجام دهند کارهای از پیش تعیین شده وحاضر گردیده،  شانکار
شیفت کاری به شکل منظمی ها، کارکنان یک  در بسیاری از سازمان. دادامه دهنرسد،  را تا زمانی که ساعت کاری به پایان می

به  ای وقفه بی هیچبه این ترتیب سازمان، هر روز به طور بیست و چهار ساعت و  ،دهند ت بعد میشیفکارکنان  هجای خود را ب
ها  این سازمان. شود جهت انجام کارها استفاده می ای گونه روش ماشین هایی با تولید انبوه از در کارخانه .دهد کار خود ادامه می

  .روند ها به شمار می کنند که گویی بخشی از این ماشین رفتار میجوری ن آنها اند، و کارکنا ها طراحی شده مانند ماشین
ای کامالً دقیق،  ها به شیوه تمامی فعالیت، بزرگ یـاتـهای خدم  شرکتری و ـای حاضـهای غذاه اری از رستورانـبسیدر 

و  د چگونه با مشتری برخورد کننددهن آموزش میها  ها و سازمان کارکنان این فروشگاه اغلب به. گردد از پیش مشخص می
 هایپیشنهاد ئهنظر یا ارا آمد گویی، اظهار گاهی حتی مواردی چون لبخند، خوش .کنند میارزیابی  را گاه عملکردشان آن

آموزش ریزی شده و برای دستیابی به نتایج معتبر، به آنها  شرکت برنامهصمیمانه از سوی فروشندگان نیز توسط سیاستگذاران 
  . ندده می

  
  
 

  ساالرانه یا بوروکراتیک های دیوان ها، تفکر مکانیکی، و ظهور سازمان ماشین
  
هایی معموالً  چنین سازمان. ای است که گویی نوعی ماشین هستند ونهـها به گ انـی سازمـراحی برخـلکرد و طـی عم حوهـن

گیریم، انتظار داریم تا به  وان نوعی ماشین در نظر میرا به عن هنگامی که سازمان ها. شوند ساالر نامیده می یا دیوان تیکبوروکرا
روابطی کامال منظم و به ترتیب از قبل تعیین شده، بدون هیچ صالحدیدی از طرف قطعات : عنوان نوعی ماشین نیز عمل کنند

یعنی به روشی یعنی . های از پیش تعیین شده یهاین ماشین در اصالح دستورات و یا احتمال تمرد از انجام فرامین باالتر و رو
  .بینی ، کارآمد، قابل اعتماد و قابل پیشتکراری و قابل تکرار

تواند  ثبات و نیروی کار مشتاق و مطیع شد، سبک مکانیکی سازمان میی باها ، محیطاز پیش تعیین شدهاهداف  برای
تواند نتایج ناگوار بسیاری در پی  این امر میسازمانی های  محیط دیگراما در . برای عملکرد کارآ فراهم سازد را مبنا و اساس الزم

، و اینکه چگونه اکثر کنیم فکر می کی ماشینیمکانی شکلاین امر که چگونه و چه زمان به  درکاز همین رو، . داشته باشد
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ی از و شاید یک. کنند، از اهمیت فراوانی برخوردار است های معروف و عقاید مسلم سازمانی از این تفکر حمایت می نظریه
های آتی این  آنچه در فصل های تازه و رویکردهای جدیدی از جمله های امروز این است که ایده های سازمان مهمترین چالش

  .نمایند مکانیکی کتاب می آید را جایگزین تفکر
  
  

  یمکانیستهای  منشأ سازمان
  

  ابزارها و وسایل
  

 ی کلمه. شوند برای دستیابی به سایر اهداف خلق میها به خودی خود هدف نیستند بلکه ابزارهایی هستند که  سازمان
گونه تعجبی نیست که عقاید مربوط  جای هیچ. گرفته شده است به معنای ابزار یا وسیله Organonی یونانی  از واژه» سازمان«

هایی  وسایل، دستگاه ابزارها وکه زیرا  .اند تبدیل شدهای  سازمانی عمدهاصلی ها به مفاهیم  به وظایف، اهداف، مقاصد و آرمان
  .ندا فتهیا ابداع گردیده و توسعه  »مدار  هدف«های  به انجام برخی انواع فعالیت کمکمکانیکی هستند که جهت 

ی مصر،  شناسیم، مانند آنها که اهرام ثالثه های رسمی پیشینی که ما می در عملکرد سازمان سازماندهیی رازماهیت اب
ت و خبا این همه، با سا. اند، کامالً روشن و آشکار است ی را به وجود آوردهنظامنیروهای و ارتش ها، کلیساها و  امپراطوری

ت، مستلزم نعها، به ویژه در ص گیری از ماشین بهره. شود هاست که مفاهیم سازمان به طور واقعی مکانیزه می گسترش ماشین
  .ق سازندها هماهنگ و منطب ها خود را با نیازهای ماشین این است که سازمان

  
  ها و انقالب صنعتی ماشین

  
شویم که در این تغییرات نوعی  رخ داده است، بررسی کنیم، متوجه می ها در سازمان اگر تغییراتی را که پس از انقالب صنعتی

بسیاری از تشکیالت . خورد به چشم می ، به طور کلیسازی زندگیو تکراری   سازی و یکنواخت روند صعودی بوروکراسی
ی و ا حرفهها دست کشیده، به انجام مشاغل غیر از استقالل کاری خود در منازل و کارگاه ماهروران  فرما و پیشه خویش سازمانی

ن آنها دریافتند که اها و مهندس صاحبان کارخانه ،عالوه بر این. ای روی آوردند های کارخانه در محیط های ویژه نیاز از مهارت بی
در همان . باشد ای جدید، در نهایت نیازمند ایجاد تغییرات عمده در طراحی، و کنترل کار میه ثر ماشینؤعملکرد کارآمد و م

میزان بازدهی کردند  می های خود و از طریق کاهش اختیار کارکنان، سعی و سرپرستها  ماشینکنندگان با حال که تولید
به منظور . گردید ای تخصصی می ه طور فزایندهتقسیم کار به شدت رو به گسترش بود و کارها ب را افزایش دهند، سازمان 

  .های نوینی نیز ارائه گردید ها و تکنیک شیوه ،جدید و دقیق ی برقراری نظم در میان کارکنان جهت پذیرش امور روزمره
  

   اتوماسیون انسانی و نظامی
  

 یمکانیکی سازمان  نخستین نمونهکه به عنوان  است ی از نیروی ارتش گرفته شدهمربوط به سازمان مکانیکبسیاری از مسایل 
مجذوب ، 1786تا سال   1740از سال   شیک در دوران حکومتردفر. شکل گرفته بود 5ساز پروامپراتور  4از زمان فردریک کبیر

ای کارآمد و معتبر،  ارتش به وسیله تغییر های مکانیکی گشت، و به منظور آدمک از قبیل اتوماتیکهای  بازی عملکرد اسباب

                                    
4- Frederick the Great 
5- Prussia 
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برخی از این اصالحات عبارت بود . نمود هایی ماشینی کمک می ات بسیاری را اعمال کرد که به تبدیل سربازانش به آدماصالح
  :از

 درجه و یونیفرم؛ اعطای •
 سازی مقررات؛ و استانداردگسترش  •

 ها؛ کردن وظایف و مسئولیتتخصصی  •
 گیری از تجهیزات استاندارد شده؛ بهره •
 ایجاد زبان دستوری؛ و •
 .نظامی بودفنون سیستماتیک که شامل تمرینات  آموزش •

استفاده از عوامل زیر های استاندارد شده و با  کارآمد بود که توسط بخش به سازمانی، تبدیل ارتش کبیر یکفردرف هد
  :عمل نماید

ان سازد و امک تربیت نیروی نظامی از میان هر نوع افراد و جمعیتی را ممکن میکه امکان  ؛آموزشیهای  شیوه  •
 .آورد ، فراهم میآسانجهت جایگزینی  سازد جایگزینی آسان آنها را فراهم می

گردید تا ماشین  این امر موجب می. د تا از فرماندهان خود بیش از دشمن بهراسندهد که به سربازان آموزش می ؛ترس •
 نظامی بالفاصله پس از صدور فرمان آغاز به کار کند؛

های فرماندهی رها  که مشاوران متخصص را از انجام مسئولیت ؛شاورانتفاوت میان وظایف فرماندهان و م •
گیری بهینه از ماشین نظامی   ریزی کنند که امکان بهره هایی را برنامه توانستند فعالیت به این ترتیب آنها می. ساخت می

 ساخت؛ و را میسر می
های  به نحوی که در معرکه .گردید تلف میهای جنگی مخ ها در موقعیتواحدکه موجب استقالل بیشتر  ؛تمرکز زدایی •

 .های درگیر بدون نیاز و هماهنگی زیاد با مرکز بتوانند مستقال عمل نمایند مختلف جنگی فرماندهان گروه
ای  های تولید کارخانه های فردریک کبیر که تناسب فراوانی با حل مشکالت ناشی از توسعه سیستم اکثر نظریات و رویه

اوری  های مناسبی بافن ها که به دنبال یافتن مشکل کارآفرینان و سومین سازمانده نوزدهم میالدی، توسط در خالل س  داشت،
هایی که از  سازمان. پیدا کردسازی افکار و اعمال بشر همراه گردید و استحکام  فناوری نوین با مکانیزه .ماشینی بود، اتخاذ گردید

ارتش «از که  فردریکیافتند و به این ترتیب دیدگاه  ها شباهت می پیش به ماشینگرفتند، هر روز بیش از  ها بهره می ماشین
  .گشت مبدل تبدیل  ،ای و نظامی به یک واقعیت های کارخانه ، به تدریج در محیط»مکانیکی

  
  ی مدیریت کالسیک و مدیریت علمی خاستگاه نظریه

  
، منجر شودو مدیریت کارآمد  سازماندهیبه  ممکن بودی نوزدهم میالدی در جهت تدوین و ترویج عقایدی که  در طول سده

ترکیب شد و به صورت  همدیگری بیستم میالدی با  عقاید و دستاوردها در اوایل سده این. صورت گرفتهـای فـراوانی  تالش
  .آمد و مدیریت در سازماندهیی جامع  نظریه
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  بوروکراسی وبر
  

وکراتیک سازمان های بور سازی صنعت و شکل شابهات میان مکانیزههای سازمانی که به بررسی ت یکی از نخستین نظریه
گونه یکنواخت  ی امور را دقیقاً همان های بوروکراتیک، فرآیند اداره بر عنوان کرد که سازمانو .بود 6مکس وبری  پرداخت، نظریه
. توان در آثار وبر مالحظه نمود می نخستین تعریف جامع از بوروکراسی را .ها فرایند تولید را سازند که ماشین و معمولی می

کید دارد و أتنظم، و ترتیب، اطمینان، و کارآیی  ،وضوح ،سرعت ،دقتکه بر سازماندهیبوروکراسی از نظر وبر عبارت بود از نوعی 
ر بسیا اصول و مقررات، itemize و سلسله مراتبیو رسیدگی وظایف، نظارت کار و ی چون تقسیم ثابت از طریق ایجاد عوامل

  .آید دست میه بدقیق و جزئی 
همانند پیرمرد  نیز واو . بود مند شناس، به نتایج اجتماعی حاصل از گسترش بوروکراسی عالقه وبر به عنوان یک جامعه       

  . سانی اجتماع داشته باشد، نگران بودنتوانست بر وجه ا ثیری که این امر میأتس، از تـ  داستان چان
روزه به عنوان ام ها و مدیران اجرایی بنا شد که تئوری ماشینی که به وسیله یک گروه از تئوریسیندو سهم عمده دیگر در 

خود  سازی انرژی بر آنها در دفاع از بوروکراسیدر مقایسه و. شناخته میشوند 8»مدیریت علمی«و  7»نظیریه کالسیک مدیریت«
 .مان نمودندسازی این نوع ساز پیاده را صرف تعریف اصول جزئی و روش های

  
  سازماندهی مکانیسمیمدیریت کالسیک و اصول 

  
 11»کول لیندال ارویک«و  10،»مونی. و. ف«، »دبلیو. اف« 9،»هنری فایول«توان به  پردازان کالسیک می از میان نظریه

را در ارتباط  یشانها تجربهدرصدد برآمدند تا  مند بوده و این سه تن به مسائل مربوط به مدیریت عملی بسیار عالقه. اشاره کرد
اساس تفکر آنان بر این . آمیز، در قالب یک اثر منسجم تدوین نموده و در اختیار دیگران قرار دهند ثر و موفقیتؤم سازماندهیبا 

هر یک از این  .باشد کنترل می سازی و هماهنگ فرماندهی، سازماندهی، ،ریزی برنامه فرآینداستوار بود که مدیریت، نوعی  عقیده
یابیم که در  با به کارگیری این اصول، به نوعی از سازمان دست می .ه پردازان به صورت مجموعه ای از اصول تدوین نمودنظری

وار و از طـریق خطوط فرمـاندهی یا  ـ الگویی از مشاغل کامـالً مشخص که به طـور سلسله ارائه شده است »نمودار سازمانی«
کردند  پردازان کالسیـک، در عمـل، به نحوی سازمان را طراحی می کنیم که نظـریه مـیمالحظه . اند سازماندهی شده ،ارتباطی

  .که گویی در حال طراحی یک ماشین بودند
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
6- Max weber 
7 -Classical Management theory  
8 -S Management 
9- Henri Fayol 
10- F. W. Mooney 
11- Col Lyndall Urwick 
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  گردد سازمان به یکی از اشکال مهندسی تبدیل می
  

ی خاصی های وابسته به هم است که با توال ای از بخش ی یک مهندس، هنگام طراحی یک ماشین، مشخص نمودن شبکه وظیفه
  .اند کنار یکدیگر قرار گرفته و توسط درجات کامالً مشخص مقاومت یا سختی تثبیت گشته

  :به طراحی مشابهی دست یابند شانسازماندهیی  کردند تا در شیوه پردازان کالسیک نیز تالش می نظریه  
 .ها در نظر گرفتند ای از بخش ها را به عنوان شبکه آنها سازمان •
 با باالترین دقت و از طریق الگوهای اقتدار طراحی نمودند تا عملیات سازمانی نی راآنها ساختار سازما •

 .شودانجام  سازمانی
  
 

   زدایی پذیری محدود از طریق تمرکز ایجاد انعطاف 
    

های بزرگ، مانند  های مختلف سازمان پردازان مدیریت کالسیک تشخیص دادند جهت حفظ انعطاف مناسب در بخش نظریه
به منظور انعطاف  است دهد الزم روی میدر یک معرکه جنگ دشوار،  در برخورد با شرایط جنگیکه متمرکز نظامی اقتدار غیر

  . مقتضیات تمرکز و تمرکززدایی منطبق شود ،نیاز مورد
  

  های کنترل باال به پایین دستیابی به اهداف از طریق سیستم
  

راحی طنیز  ؛ وPPBSو  12MBOهای مدیریتی مانند  ی تکنیک ی بیستم، از طریق توسعه قابلیت تمرکززدایی در طول سده
سیستمی که (های کنترل باال به پایین  ، که اغلب برای ایجاد انواع سیستم(MIS)ی اطالعات مدیریت  های پیشرفته سیستم
امروزه همچنین . های فراوانی دست یافته است شوند، به پیشرفت استفاده می) کنندحمایت  از آن پردازان کالسیک نظریه

ها برخالف ظاهر  این سیستم. اند امکان نظارت و کنترل تقریباً کامل عملکردها را فراهم آوردههای اطالعات کامپیوتری،  سیستم
کنند به جای استفاده  بخشند، زیرا افراد را ترغیب می پردازان مدیریت کالسیک را استحکام می نو و مبتکرانه، اغلب عقاید نظریه

  .شوندابتکار خود، با ساختارهای از پیش تعیین شده هماهنگ  ی از قوه
  

  ساختن کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان 13غیرانسانی
  

چند آنها غالباً ضرورت وجود رهبری، ابتکار  هر. داشتندتوجه نسبتاً اندکی های انسانی سازمان  پردازان کالسیک به جنبه نظریه
کردند، اما گرایش  های انسانی و فنی را احساس می یستی، و تعادل یا هماهنگی میان جنبهعمل، خیراندیشی، عدالت، روح همز

پردازان،  برای این نظریه. های مکانیکی بود بشر با شرایط و مقتضیات سازمان کردنبیشتر به سمت هماهنگ  شاناصلی
  !آمد یک مشکل فنی به شمار میصرفا  »سازمان«

یافت که در  14»جنبش مهندسی مجدد«توان در  را می یمکانیکفاده از گرایشات ی استها یکی از جدیدترین نمونه
جدیدی  یمکانیکاین جنبش، طراحی  .را زیر سیطره خود گرفتم اروپا ـی و بخش اعظـریکای شمالـمیالدی، آم 1990ی  دهه

                                    
12 - Management by objectives 
13 - Dehumanize 
14- Reengineering Movement 
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باز مانند تئوری  .نماید میتأکید  16ی سازمان بر فرآیندهای عمده 15کند و به جای کارکردهای بوروکراتیک را توصیه می
ر جای خود قرار خواهد عامل انسانی س. رست انجام شوددی این است که اگر عملیات مهندسی کالسیک قدیمی، فرض اصل

  .شود عامل انسانی اغلب فرآیند مهندسی مجدد را متزلزل ساخته، موجب باال رفتن میزان شکست آن میدر عمل اما . گرفت
  
   طراحی فنیتکمیل : "مدیریت علمی"
  

اما . ادندتوضیح ددر ارتباط با سازمان نظامی  یک کبیرفردرسیاری از اصول اساسی را در نگرش پردازان کالسیک، ب نظریه
  .، توسعه بخشیدخود منطقیو اوج  را تا حد بودکه این اصول17فردریک تیلورفردریک کبیر دیگری به نام 

  
   

  کهای کوچ افزایش کارآیی با تقسیم کار به بخش
  
ی بیستم فراهم آورد  ی نخست سده او، اساس طراحی کار را در نیمه امریکایی بود که اصول مدیریت علمی یک مهندس تیلور«

  : کرد خالصهطور  توان این تیلور را می پیام. اند کنون، این اصول، مرتباً از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته و از آن زمان تا
بر  ها طرح، ایده و برنامه دن،رفکر ک کار، از کارکنان به مدیران سازماندهیبه  ی مسئولیت مربوط انتقال کلیه .1

پیروی از چه فرآیندهایی باید عمل خود را انجام  با دوش مدیران است و حتی اینکه کارگران و کارکنان به چه روشی و
 .باشد باشد و تنها وظیفه اجرا بر دوش کارگران می دهند جزو وظایف و مسئولیت مدیران می

 .ترین روش انجام کار که به شکل دقیقی طراحی شده باشدبرای طراحی بهترین و کاراهای علمی  گیری از روش بهره .2
 .بهترین فرد برای انجام مشاغل طراحی شده انتخاب .3
 .کارکنان جهت انجام هرچه بهتر وظایفآموزش  .4
های مناسب کار و حصول نتایج  سازی رویه یادهبه منظور اطمینان پیدا کردن درپی عملکرد کارکنان  بر نحوه نظارت .5

 .مناسب آنها
های  سازی فعالیت  ای جهت تحلیل و استاندارد را به عنوان وسیله سنجی و حرکت سنجی زمانتیلور همچنین استفاده از 

  . و حمایت قرار دادیید أشغلی، مورد ت
  

  ی اداریهای غذاهای حاضری، خطوط مونتاژ و کارها مدیریت علمی در رستوران
  

د نده ر مدیریت فراهم آورده و نشان میداز روش تیلور  را تصویر کاملی قبال به آنها اشاره شد که یهای غذاهای حاضر رستوران
یک  ای تقسیم شود که هر جداگانه ملکردهایتواند به ع ای مانند گرفتن سفارش و راه انداختن مشتری می که چگونه شغل ساده

  .مورد مشاهده و بررسی قرار داد توان به طور مجزا را می
تحت  به شدتمونتاژ و در فرآیندهای تولیدی که   توان در اشکال سنتی صنعت خط روش تیلور در طراحی کار را می  

گردد  در اینجا عقاید تیلور به فناوری افزوده شده و موجب می. کنترل و نظارت تکنولوژی کامپیوتری هستند نیز مشاهده کرد
  .باشد کار میهایی بدانند که تحت کنترل کامل سازمان و سرعت پیشرفت  و یا جزئی از ماشین تگذارود را خدمتا کارکنان خ

                                    
15 - Bureaucratic Functions   
16 - Key Business Process 
17- Feredrick Taylor 
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هایی صورت  از طریق پروژه اتثیرأاین ت. فراوانی بر جای نهاد اتثیرأکارهای اداری نیز ت سازماندهیاصول تیلور، روی 
اصول . شد نمود و سپس هر بخش به یکی از کارکنان محول می های تخصصی تقسیم می گرفت که وظایف یکپارچه را به بخش

ریز و العاده  ها افراد، وظایف فوق در این کارخانه. برداشتهای اداری را در  ی کارخانه ی تیلور به طور سیستماتیک توسعه گانه پنچ
  .دادند می جزء را مطابق با سیستم دقیق طراحی کار و ارزیابی عملکرد انجام پراکنده و جزء ،تخصصی

  
  زدایی مدیریت علمی و انسان

  
اند، از همان زمانی که برای نخستین بار  تیلوریستی منشأ گرفته سازماندهیهای  آن دسته از مشکالت بشر که از روش

  :اند ، کامالً مشخص و آشکار بودهشدندشناسایی 
باشد و گاهی  شغلی اغلب بسیار کوتاه می های چرخه. آور و خسته کننده است از دیدگاه بسیاری، کار مونتاژ بسیار مالل 

هر چهل یا  که گاهی کارهایی را انجام دهند که مستلزم هفت یا هشت عملیات جداگانه است خواهند میاز کارکنان 
 .شود پنجاه هفته در سال تکرار می و به مدت هفت یا هشت ساعت در روز،هر روز بارها و بارها ر با پنجاه ثانیه یک

ترین  ترین و دست نیافتنی اغلب به عنوان یکی از زیانبارریزی کار از مراحل اجرایی آن،  برنامه _طراحی اصل جداسازی  
کند، و جدایی  می کارآمدی جدا جدااین اصل، کارکنان را به نحو   .شود عوامل در روش مدیریت تیلور در نظر گرفته می

: گفت می شمندی به کارکنان که خود تیلور، همواره با عالقهدهد؛ همچنان  ید قرار میأیدست و عقل را مورد حمایت و ت
اند که بابت فکر کردن خود، حقوق  زیرا، برای این کار افراد دیگری در نظر گرفته شده. شما الزم نیست که فکر کنید«

 ».گیرند می
ماشین سازمان به جلوه انرژی یا نیرویی که الزم است تا : نیستند نیروی کاری و مردان و زنان چیزی بیش از کارگر 

آموزش  و ارزان و ای که کارکنان شوند، به گونه در نهایت خود، ساده می، دهندانجام  بایده آنها مشاغلی را ک. رانده شود
 .ساده، و جایگزین ساختن آنها بسیار راحت خواهد بود ،آنهابر دادن به آنها آسان، رسیدگی و نظارت 

،  در شود استفاده میاز قطعات قابل تعویض ای است که  به گونهمونتاژ تولیدات ه های تولید انبوه ک  یستمهمانند س
 .دورآ فراهم میرا سازی گردید که امکان گماردن کارگران به جای یکدیگر  کار چنان بهینهمشاغل و سیستم تیلور نیز، 

  
  مدیریت علمیبه گرایش جهانی 

  
پس از  را شگفت اینکه، اصول تیلور.ای بسیاری توسعه و بهبود یافته استه ها و به روش ی تیلور در مدیریت، در طی سال شیوه

سابق و اروپای شرقی؛ و  (USSR)ای در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ، به طور گستردهایدئولوژیکعبور از موانع 
محیط  و اعمال کنترل شده بر زاردارد که تیلوریسم، اب این حقیقت بیان می. گیرند میدار، به کار  همچنین در کشورهای سرمایه

  .گردد  محسوب می بیشترای برای تولید سود  ، وسیلهو از طرفی نیز رود کار به شمار می
مان پیاده اما بسیاری از ما اصول این مکتب را روی خود. گردید مکتب تیلوریسم در گذشته معموالً روی نیروی کار اعمال می    
را خود  و جسمآوریم  مان پدید میو در خودآموزیم  کارکردن را میو فکر کردن های خاص  ییبه این ترتیب که توانا. کنیم می

ثیر همان مکانیسمی که در ایجاد مکتب قدرتمند و با نفوذی أتحت ت. دهیم ، شکل میمعینها و اهداف  مطابقت با آرمانبرای 
کنیم که گویی ماشین  ای رفتار می ما اغلب به گونهتوان با نگاه به خود دریافت که  میهمچون تیلوریسم نقش داشته است، 
  .کنیم می ریزی و کنترل و اجرا هستیم و همچون ماشین بر خود برنامه

در  لکهکرد سازماندهی افراد و کار را مکانیزه کند، ب ویژگی بسیار شاخص مکتب تیلوریسم این نیست که تیلور سعی
تا رود  کنند انتظار می های تیلور کار می روش تحت نظام واز کارکنانی که . دشار قادر به انجام این ک است که او ای درجه میزان
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تهای خطوط تولید امروز ه بتوان به راحتی آنها را با روباای ک بینی و با کارآیی بسیار باال باشند، به گونه قابل اعتماد، قابل پیش
  .بینی کرد و کارآیی زیادی داشته باشند را پیش جایگزین نمود

  
  جهت سازماندهی »بهترین روش«یافتن : اییغهدف 

  
  ».تعیین اهداف و مقاصد و تالش برای تحقق آنها«
  ».سازماندهی منطقی، کارآمد و مشخص«
، کامالً اطمینان داشته دهندباید انجام  کارکنان نسبت به وظایفی که  ی ای که همه مشخص کردن تمام جزئیات، به گونه«

  ».باشند
  ».ماندهی، و کنترل، کنترل، کنترلریزی، ساز برنامه«

ی ارزیابی ما از عملکردهای سازمانی  و اهداف مشابه آن اغلب در روش اندیشیدن ما به سازمان و در شیوه اهداف این  
  . اند ریشه دوانده

 .های سازماندهی استفاده کردند های مدیریت کالسیک و علمی به عنوان بهترین روش نخستین بار، مدیران از نظریه
در . که این اصول بر طبق این مقیاس، کامالً اشتباهندی سازمانی معاصر بنگریم تا دریابیم  امروزه، ما تنها الزم است به صحنه

  . سازمانی نوین استوار است ی بسیاری از مشکالت ن اغلب بر پایهپردازا بریم که اصول مدیریتی این نظریه حقیقت، ما پی می
  

  ی ماشین ستعارههای ا نقاط قوت و محدودیت
  

 مشاهده و درکدر تشویق ما برای زیرا  دهند، دید محدودی به ما میها، تنها   ، استعارهآمددر فصل یک  گونه که همان
این، دقیقاً همان چیزی است که در جریان . دارند ها باز می ، ما را از دیدن جهان از سایر جنبهخاص  ی جنبهجهان از یک 

  .ماندهی رخ داده استجهت ساز یمکانیکهای  روش
د تا ابعاد انسانی سازمان را نبرای شناختن سازمان به عنوان نوعی فرآیند منطقی و فنی، تصاویر مکانیکی تمایل دار

تر، و دشوارتر از وظایفی  تر، نامطمئن ها اغلب بسیار پیچیده که وظایف سازمانجلوه داده، و این حقیقت را نادیده انگارد  ساده
  .ها انجام شود اند توسط اکثر ماشینتو است که می

های  های سازمان های ماشین به عنوان نوعی استعاره برای سازمان، در نقاط قوت و محدودیت نقاط قوت و محدودیت
  . شود میدر عمل، منعکس  مکانیسمی
  

  نقاط قوت 
 کنند؛ مل میکنند، بسیار عالی ع ها خوب کار می سازماندهی، در شرایطی که ماشین یمکانیکهـای  روش 
د که محصوالت تولید ده وردار است و به ما اطمینان میـی برخـپذیری کاف بینی ات و پیشـامی که محیط از ثبـهنگ 

 شده، مناسب خواهند بود؛
 هنگامی که فردی تمایل دارد دقیقاً همان محصول را دوباره تولید نماید؛ 
 تند؛هساهمیت برخوردار باالترین هنگامی که دقت و کارآیی از  
 . اند عمل نمایند گونه که طراحی شده مطیع بوده و دقیقاً همان بایدانسانی » ماشین«الزم است اجزای هنگامی که  

اند، زیرا برای آنها این شرایط همگی مهیا  آمیز عمل کرده بسیار موفقیت یمکانیکها در به کارگیری مدل  برخی سازمان
  . باشند های دیگر در صنعت غذاهای حاضری بهترین نمونه در این زمینه می ک دونالد و بسیاری شرکتمشرکت . بوده است
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ی عملکرد وی  نحوه. عملکرد بسیار عالی مک دونالد در صنعت غذاهای حاضری، وی را به شهرت فراوانی رسانده است
ودند محصول یکنواختی را ای که افراد قادر ب به گونههای فروشش بود،  در این صنعت، مکانیزه سازی سازمان تمام نمایندگی

هایی  این شرکت از جمله نمونه. نماید ایجاد میهدفمند را به روشی کامالً منظم و منسجم  انبوهاین شیوه نوعی بازار . تولید کند
 این نیروها را اغلب. های کارگری را به خدمت گرفته است است که از اصول تیلور پیروی نمود، و نیروهای کار خارج از اتحادیه

ها  توانند جهت هماهنگی با سازمان دهند که می وقت تشکیل می ها و کارگران نیمه آموزان دبیرستانی، دانشجویان دانشگاه دانش
البته، پویایی و . کند ، اکثر اوقات بسیار کار می»ماشین«و به این ترتیب، . ، شکل داده شوندستا  گونه که طراحی شده همان

که این کارکنان . محدود استباشد، اما این مشخصه اکثراً به کارکنان مرکزی  ای این شرکت میه نوآوری نیز از جمله مشخصه
  . دهند میسازمان تشکیل برای ) یعنی اعمال سیاست و کارهای طراحی(مراحل فکر کردن 

بر روش تیلور   .اند به نتایج فراوانی دست یافته نمایندگی از همین روش تیلور 18اعطای امتیاز با ها بسیاری از سیستم
کامالً کنترل شده، استفاده  یو از اجرای غیرمتمرکز عملیات به روش استی محصوالت یا خدمات متمرکز  طراحی و توسعه

های راهنمایی که به تعیین استانداردها  کتابچهبایست انجام شود،  های علمی برای تعیین کاری که می استفاده از روش .کند می
های  اند، و سیستم های استخدام و آموزش که به خوبی توسعه یافته پردازند، طرح ئیات بسیار دقیق میو تدوین عملیات با جز

مشخص دهند، مشروط بر اینکه خدمات یا تولیدات تابع  ی دستیابی به موفقیت را نشان می جامع و تحلیل مشاغل، همگی نحوه
  .و کنترل به این شیوه باشند شدن

   
  و نقاط ضعف ها محدودیت

 .کنند که سازگاری آنها با تغییرات، بسیار دشوار است های سازمانی ایجاد می شکل یمکانیکهای  وشر 
این . شوند ها برای دستیابی به برخی اهداف از پیش تعیین شده، طراحی می همانند ماشین یمکانیکهای  سازمان

در تطبیق خود با شرایط از قبل تعیین شده از ایشان انتظار عمل خالقانه . شوند نمی ها به منظور ایجاد نوآوری طراحی سازمان
  .نباید داشت

 . به بوروکراسی مکانیکی و مطلق منجر شود مکن استم یمکانیکهای  روش 
اغلب توسط موانعی روند،  پذیری و عملکرد خالق که از جمله عوامل بسیار مهم در تغییر شرایط به شمار می انعطاف

های مختلف، از عوامل تفکیک  میان سطوح سلسله مراتب، عملکردها، و نقش مکانیسمیگردند که در تقسیمات  متوقف می
  :بنابراین. باشند ناپذیر می

 ای برای آنها وجود ندارد؛  گونه پاسخ آماده ، زیرا هیچشوند ه مینادیده گرفت رامسائل و مشکالت  •
ی شرایط  ای ارتباطی استاندارد اغلب از عهدهه ها و کانال فاقد هرگونه تاثیر باشند؛ زیرا روشمکن است ارتباطات م •

 آیند؛  جدید بر نمی
 موجب عقب افتادن کارها گردد؛ مکن استم انفعالحه و ماسم •
 با مسائل اصلی سازمان ندارند؛ مستقیمیگونه تماس  ند، زیرا آنها هیچراز دور بر کارها نظارت داتنها مدیران ارشد  •
گونه  د، زیرا هیچنشونزدیک بینانه و نظریات  ها دیدگاه ت باعث پدید آمدنممکن اس ی و جزئی شدن زیاد کارهاتخصص •

  ...، وجود ندارداستی که پیش روی سازمان کالن های درک کلی از موقعیت
چون و  های مکانیکی و بی وجب شود بسیاری از اعضای سازمان دیدگاهـمن است ـمکی مـوظایف شغل یمکانیکتعیین  •

دیگران ی  این وظیفه« ،»ی من نیست که نگرانش باشم وظیفه« :له مواجه شدن با جمالتی مثلاز جم پیدا کنند، چرایی
 .»مدهشود انجام  کاری را که به من گفته میصرفا من اینجا هستم تا «یا  »نه مناست 

در کنه  نفسه فیگردد که  هایی ایجاد می دیدگاهبه واسطه هر چند تمامی این مسائل، اغلب از طریق اجرای ضعیف یا 
 علت این امر آن. آیند به شمار می مکانیسمیاما در واقع این مسائل از عوامل تفکیک ناپذیر روش  روش مکانیکی وجود ندارد، 
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این امر . کند که سازمان چه انتظاری از آنها دارد تعیین کردن واضح وظایف شغلی، اعضای سازمان را آگاه میاگرچه ست که ا
به این ترتیب جلوی ابتکار عمل  .آگاه شوندنیز  رود نمید تا اعضا نسبت به آنچه که از آنها انتظار گرد موجب می در عین حال

را حفظ نمایند، نه اینکه در ارتباط با چیزی  شانشود، زیرا افراد تنها سعی دارند از دستورات اطاعت نموده و جایگاه گرفته می
  . ال کنندؤدهند، س که انجام می
به دلیل  یمکانیکهای  بینیم که بوروکراسی و سایر انواع سازمان یم، میا دهش ک ـی و  یستـرن بـرد قه واـطور ک انـهم

بر تأکید و  یتتمامی جنبش کیف. گیرند تمام این پیامدهای غیرکارکردی، هر روز بیشتر از گذشته در معرض انتقاد قرار می
هایی  واکنش ی میالدی به شهرت رسیدند، از جمله 90و  80های  ههپذیر، و سازمان بر مبنای تیم که در د های انعطاف سازمان

از . های جدید و غیر مکانیکی سازماندهی صورت پذیرفته است است که نسبت به این مسائل و نسبت به لزوم یافتن روش
 اساس فناوری کامالً ای با اکنون که ما وارد دوره. سازماندهی به عصر مکانیکی تعلق دارد مکانیسمینظر تاریخی، روش  نقطه

  .باشند گردد، اصول سازماندهی جدید از اهمیت روزافزونی برخوردار می شویم که از الکترونیک ناشی می جدید می
  


