
 

 



 

 

ترین حقایقی که در جوامع متمدن در محیط کار صنایع وجود دارد، عالوه بر بحث مربوط به کارگران متوسط، یکی از مهم  

 ها معتقدندکنند. آنآهسته کار  است کهها در این ها بر این باورند که منفعت آنآن نفر 19کارگر  20ز هر این است که ا

کنند، است. این نوع باور به دو گونه قابل تحلیل است. من فکر ها در انجام کار کمتر در ازای آنچه دریافت میمنفعت آن

 بایست سرزنش شوند.اشتباهشان می کنم که کارگران بخاطر این دیدگاهنمی

قصد داریم مطلبی مهمی برای موفقیت کسب و ها بگویید که و به آن داشته باشید ارتباط شما با هر مجموعه از کارگراناگر 

شان در سال آینده، هر فرد با کار دو برابر و به این نکته اشاره کنید که برای دو برابر کردن خروجی کارشان عنوان کنید

دانم؛ آنچه شما در نمی چیزی در رابطه با سایر کسب و کارها  »گویند که:ها به شما میود، آنشو برابر کاراتر میبیشتر، د

      دانم که نتیجه این که شمامی ایر کسب و کارها خوب باشد، اماگویید ممکن است برای سرابطه با افزایش کارایی می

برای کارگران متوسط یک  «.، اخراج خواهد شد.اتمام سال قبل ازاز ما  در کسب و کار ما این است که نیمی عنوان کردید،



 

ور حتی در میان مردان متوسط کسب و کار این کشور؛ این بامهم برای بحث در مورد همه نیست.  یموضوع اصل است؛ اما

و در عین حال مخالفت با آن درست انجامد رکارایی میمعتقدند که کار دو برابر به افزایش چشمگی ها راگیر است. آناغلب ف

 است.

های هو ریش تاریخچه آن کسب و کار بازگشتهبه  شود می بایستمیکسب و کاری تعریف  در شیوه صرفه جویی هرزمان

ر د سال و حتی سی سال به عقب بازگشتهباشد تا ده سال، بیست . گاهی ممکن است نیاز رسی کنیدگیری آن باور را برشکل

آن است بهتر  انجام دهندتعداد کمی از افراد کار بیشتری  کهبه جای آناین باور است که  این زمان خواهید دید که ریشه آن،

 .ز افراد کار کنندتری اتعداد بیشکه 

اختراع  1790تا  1780های نساجی قدیمی دستی در سالهای بزنم. صنعت نساجی را در نظر بگیرید. دستگاه یلمثا اجازه دهید

های اختراع شد و قدرت تولید آن سه برابر دستگاه 1840های بافندگی برقی در سال کرد. دستگاهشده بود و به کندی کار می

برای جلوگیری از  را کنار گذاشتند. و دست به اقدامات مختلفی دستی بود. اما سر انجام همین ویژگی منجر به این شد که آن

 جویی در کار به وجود آید. های صرفههای جدید زدند. چنین نتایجی و نتایج مشابه آن موجب شد تا اندیشهتولید این دستگاه

ها، به روند معرفی آن سرعت های برقی به جای توقف معرفی این دستگاهچنین اقداماتی در مخالفت با استفاده از دستگاه

مخالفان شرایط کاری که مخالفت در مقابل مدیریت علمی در سراسر کشور موجب شده تا  گونهبخشید، درست همان

 د. ن، معرفی آن را به جای به تعویق انداختن، سرعت بخشنامناسب

نعت نساجی در یک روز ده برابر آن زمان کار شد و کارگران در ص 1840پس از یک قرن در انگلستان جمعیت دو برابر سال 

ا آیا کسی به دلیل ه وجود دارد. امبافند 265000نفر بود اما اکنون در منچستر  5000کردند. تعداد  بافندگان در آن زمان می

این  معنی واقعی آن چیست؟ همه آن چیزی که شما باید انجام دهید برای آوردن ثروت در این جهان است و آن اخراج شد؟

کتانی فقط مخصوص افراد ثروتمندی   1840به طور مثال در سال کند. این بدان معنا است که جهان آن ثروت را استفاده می

بود که به سختی در خیابان ها دیده می شدند، اما حاال هر مرد و زنی و حتی کودکی در سراسر جهان لباس کتانی را به عنوان 

 مورد استفاده قرار می دهند. یک نیاز روزانه ضروری 

شود و نه مردم ثروتمند؛ پس کار کمتری که زیادی از ثروت واقعی در جهان به وسیله مردم ضعیف استفاده می بخش

کارگران انجام می دهند  صرفاً دزدی از خودشان است. آن گروه از تولیدکنندگانی نیز که محدود کردن تولید را به عنوان 



 

های بهبود در جهان بر اساس میزان افزایش اند. یکی از نشانهذیرند، در واقع از کل جهان دزدی کردهیک اصل دائمی می پ

های بهبود در خروجی افراد مشخص می شود که بر اساس آن یک افزایش قابل توجه در خروجی افراد در این جهان از نشانه

، برای کوتاه تر شدن ساعت هاادی در جهان ، فرصت برای های افزایش در ثروت واقعی در جهان، افزایش شاست. از نشانه

 سال قبل بهتر زندگی می کنند.  300هاست. کارگران امروز از کارگران آموزش بهتر، برای تفریح، برای موسیقی، و مانند این

ها کمتر مورد تر است. به این دلیل حتی آناز مورد اول ساده دلیل دوم برای محدود کردن میزان کار از سوی کارگران  

تواند توسط یک فرد هستید فرض کنید که این خودکار میکننده خودکار یرند. به طور مثال اگر شما تولیدگسرزنش قرار می

 2.50اش وزانهتولید شود. فرض کنید که خروجی یک کارگر در چنین کارخانه ای ده خودکار در روز است و دستمزد ر

پرداخت  سنت برای آن خودکارها 25 من به شما»گوید دالر. او سرپرستی دارد که به دنبال پیشرفت و ترقی است و به او می

آن فرد کار را قبول می کند و از این طریق به سرپرستش از طریق نبوغش، افزایش کارش، منافعش در کسب و «. کنممی

مورد تولید کرده است. او  20بیند که به جای ده مورد، کند و در پایان سال می، کمک میکار، از طریق کمک به دوستانش

دالر در یک روز دریافت کرده است. سرپرستش نیز شاد است زیرا با فضای یکسان و  5دالر،  2.50شاد است زیرا به جای 

نه اغلب. زمانی که اوقات خوشحال است و توانسته است خروجی را دو برابر کند و اما تولید کننده گاهی  افراد یکسان

که ما در حال  شودمتوجه میکند و حقوق)صورت پرداخت( را درخواست میت مدیره است لیست شخصی که در هیأ

طالع دقیق از کنند؛ بدون ادالر پرداخت می 2.50ن مشابه فقط دالر در یک روز هستیم در حالی که تولید کنندگا 5پرداخت 

دالر در یک روز پرداخت کنیم زمانی که نرخ  5توانیم جلوی این کار را بگیریم. ما نمی که ما باید دارداوضاع او اعالم می

توانیم امیدوار باشیم به رقابت با شهرهای اطراف؟ نتیجه چیست؟ آقای دالر است. چگونه ما می 2.50ها زداستاندارد دستم

من متاسفم، »ناراحتی و افسردگی بازگشت و به کارگرش گفت: فرمن مسئول بررسی فساد در بازار کار شد. در حالی که با

دالر در یک روز دریافت کنید؛  5توانم به شما اجازه دهم که ت هر خودکار را کاهش دهم، من نمیجان، من مجبورم قیم

   از سر ضرورت جان «. دالر دریافت کنید  2.75دالر یا  3شما باید این کاهش قیمت را بپذیرید. شما نمی توانید بیش از 

 پذیرد اما می داند که هرگز به قدر کافی خودکار تولید نخواهد کرد تا دیگران دچار آن کاهش نشود. می



 

یکی اینکه کارگران اتحادیه های کاری، بطور خاص به نظر می رسد که دو عقیده متفاوت در رابطه با کارگران وجود دارد. 

هر منفعتی به جز منافع خودشان ی رحم شده اند، در حال غالب شدن بر روابط کارگر و کارفرما هستند، به در این کشور، ب

ها آنکنند که و خیلی ضعیف هستند. و عقیده دیگر اینکه همان اعضاء اتحادیه های کارگری این باور را تقویت می توجه بی

 خدایان کوچک هستند. 

ها پیروان خیلی دیدگاهی در رابطه با نیروی کار این کشور داشته باشید، نظر شخصی من این است که آنشما می توانید هر 

ها هر خوبی هستند، آنها درست مانند من و شما هستند. خواه شما دیدگاه بدی داشته باشید یا دیدگاه خوب، فرقی ندارد. آن

ی کارگران تمامیک قانون قطعی)فراگیر( برای روی در کار طفره. رفتارهای .چه که باشند و یا هر چه نباشند، احمق نیستند

 ها را بخاطرتوانید آناینگونه رفتارهاست.  اما شما نمیها در گویم که منفعت آننمی که کسب و کار خود را میشناسند.است 

ها انتظار داشته باشید که دارای ذهنی با آن سطح از وسعت باشند)آنقدر ذهن بازی داشته نباید از آن آن سرزنش کنید. شما

گاه مناسب  در باب موضوع داشته باشند. حتی این موضوع در رابطه با آن فردی که موجب کاهش باشند( که بتوانند یک دید

 شود نیز صادق است.آن یک وضعیت اسف بار در صنعت است به همین سادگی.دستمزد کارگران می

ی که به درستی یا به خطا تحت نام مدیریت هاهای مدیریت علمی اتفاق افتاده بود، تالشاولین گامی که برای توسعه شیوه

بود. یک تالش جدی برای جلوگیری از اعمال کارگرانی  ره روی از کارعلمی مطرح شده بود، تالش برای درمان عارضه طف

 بر این آسیب بود.    اولین گام غلبه که قصد انجام اعمال فریبکارانه را دارند، چه فریب خودشان و چه فریب کارفرمایشان. 

خواهم بر یکی از مهم ترین حقایق مرتبط با مدیریت علمی تاکید کنم، می خواهم تاکید کنم بر این موضوع، از آنجا که می

اصلی ترین عامل این است که مدیریت علمی مجموعه جدیدی از تئوری ها نیست که در هر گامی و به وسیله هر فردی 

 آزمون شده باشد. 

داشته است و تنها یک تئوری نبوده است. در همه موارد عمل مقدم بر تئوری  سیرتکاملیمدیریت علمی در هر گامی یک 

بعد از اقدام دیگر مورد آزمون قرار گرفته است)تک تک عناصر آن یکی پس  بوده و نه در نتیجه آن. در هر مورد یک اقدام

های)جرح تعدیل ست. در نهایت مجموعه ای ازده(، تا زمانی که درمان مناسب برای آن پیدا شده ااز دیگری مورد آزمون بو



 

و تعدیل های( مناسب منجر به تکامل تدریجی شده و حاصل آن چیزی است که  مدیریت علمی خوانده می شود. تالش شده 

 لی اثبات شوند.تا هر عنصری از آن بهتر از عناصر قب

میشناسم و به نحوی با مدیریت علمی مرتبط هستند، آماده اند برای اینکه هر تئوری و طرحی را رها کنند تا  همه کسانی که

. در مدیریت علمی هیچ چیز ثابتی وجود ندارد. هیچ فرد یا گروهی از افراد وجود ندارند ین نمایندجایگزبتوانند بهتر از آن را 

اهم وخمی ه اوست(. آنچهتواند ادعا کند که مدیریت علمی منصوب برا اختراع کرده باشند)هیچکس نمی میکه مدیریت عل

تاکید کنم این است که همه عناصر مدیریت علمی یک سیر تکاملی داشته است نه اینکه یک دفعه ظهور یابند. مدیریت 

می به کار گرفته اغلب صنایع کشور که مدیریت علعلمی در سطح وسیع و در صنایع مختلف به کار گرفته شده است. در 

فکر میکنم من می توانم با خیال راحت بگویم که بکارگیری مدیریت علمی در هر جایی آمیز بوده است. شده است، موفقیت

 و برابر قبل کند. متوسط را د که معرفی شده توانسته است خروجی کارگران

ها یکی پس از نداخته بسیار زیاد شده اند. شرکتسال تعداد کسانی که مدیریت علمی بر کار آن ها سایه ا 4الی  3در عرض 

اند سود فراوانی ببرند و در مقابل کار توانستهواند. صاحبان کسبیت علمی استفاده کرده و موفق شدهدیگری از مدیر

اند، اما این هنوز آن منفعت بزرگ مورد نظر نیست که از درصد افزایش در دستمزد خود داشته 100تا  33ن نیز بین کارگرا

مدیریت علمی عاید کارگران شده است. منفعت اصلی در این است که تحت لوای مدیریت علمی، کارگران  بهترین دوستان 

شیوه های سنتی مدیرت بود به طور کامل با دوستی جایگزین شده است. دانند، تضاد منافع که در خود را کارفرمایانشان می

ها برای اثبات این مدعی این است که هیچ اعتصابی از سوی کارگران شکل نگرفته و اگر دو یا سه تا یکی از بهترین مدرک

  .هم بوده در دوره معرفی بوده است

ست، مدیریت علمی ابزار کارایی نیست، طرح جدید پرداخت نیست، سیستم جدید پاداش نیست، سیستم مقاطعه کاری نی

این » سیستم پرداخت بیمه نیست، آن مطالعه زمان و مطالعه افراد نیست، یا حتی نوشتن این جمله بر دیوار سازمان نیست که

تواند وجود داشته باشد تا زمانی مدیریت علمی وجود ندارد و نمی«. سیستم کاری شماست جلو بروید و از آن استفاده کنید

که این انقالب فکری در عرض  پندارید. آیا شما میمایان ایجاد نشودارگران و کارفردر بین ککه یک 

ها را تغییر دهیم. توانیم آنو قوانینی داریم که خیلی کند می ماه اتفاق می افتد؟ خیر. ما در زندگی خود ایده ها 6یک سال و 



 

ید ش هستید. شما یک سری هزینه های جانبی در تولاجازه دهید مثالی بزنم. تصور کنید که شما تولید کننده یک نوع چک

خواهند آید. در این زمان کارگران میفروش کم کنید، سود شما به دست میها را از قیمت دارید و در نهایت زمانی که آن

ارگران سود برای اوست، این تصور بین کارفرمایان و ک ه تمامکند کود داشته باشند و کارفرما فکر میکه سهمی در این س

        جدیدی که مدیریت علمی به وجودانداز در گذشته موجب تضاد شده است. چشمتسهیم مساوی و عادالنه است،  که

آید سهم بیشتری ته و در منفعت بیشتری که بدست میدو طرف باید نزاع و درگیری را کنار گذاش آورد این است کهمی

 .ایجاد می کندببرند. درک درست این حقیقت یک انقالب ذهنی 

خواهم تالش کنم تا بتوانم به شما ثابت کنم که  سبک قدیمی مدیریت شانسی برای رقابت با اصول مدیرت علمی ندارد. می 

 کنیم. اصل مدیریت علمی را بررسی می 4برای این منظور 

ش آن به و کاه وجود دارد، ثبت آن، جدول بندی  جمع آوری دانش انبوهی است که از گذشته در ذهن کارکنان اصل اول

جب یک های ریاضی که برای همکاری مدیریت در کار کارگران به کار گرفته شود. این موقوانین، مقررات، و فرمول

و  مطالعه زمان دانش سنتی، که به وسیله مطالعه حرکت آوری این حجم انبوه از شود. جمعافزایش گسترده در خروجی می

 تواند به درستی علم خوانده شود. انجام شده است می

ها پس از آن است. در اصل بعدی انتخاب علمی کارکنان و کمک به توسعه تدریجی آن اصل دوم انتخاب کارکنان:

ن افراد ای که ایتخصصان خبره مدیریتی است. مطالعهاز ممدیریت علمی این وظیفه نه بر عهده یک فرد بلکه بر عهده گروهی 

ه سرکارگری بود که ای دقیق، کامل و سخت است. در شیوه قدیمی این وظیفه بر عهددهند مطالعهبر روی کارکنان انجام می

در «. ه شما بدهمتوانم یک شانس بمی ام دهید؟ اگر ارزان باشید،بیایید، چه کاری می خواهید انج»گفت:به کارگران می

های هدفمند کارکنان در استخدام است تا برای انجام بهتر کار نسبت مدیریت علمی، وظیفه این گروه خبره مدیریتی، آموزش

 کنند، آموزش ببینند.های باالتری که نسبت به قبل دریافت میردند و همچنین برای پرداختوانا گبه قبل ت

    ، چون آن ها گردهم «آوردن»یم گوم با کارکنان آموزش دیده است. میلگردهم آوردن)همسوسازی( ع سومین اصل

وزش دهید اما اگر فردی توانید کارکنان خود را انتخاب کنید و آمها را گرد هم آورد. شما میآیند مگر آنکه کسی آننمی

گیرد. می عناصر زیادی را در بر انگیزشد. بتواند آن کارکنان و علم را با یکدیگر همراه سازد، آنها جدا خواهند ماننباشد که 

انجام اقدامات خوب برای فردی است که شما  ایجاد انگیزشها عناصری ناسازگار نیستند. مهم ترین و اصلی ترین شیوه آن



 

تر، ند، رفتار بهتر، رفتار مهربانانهه هستکه ارزند مواردیخواهید با علم همراه گردد. به او یک کار دلچسب پیشنهاد دهید، می

 انگیزشهایی که به آسانی قابل دستیابی است. این یک جنبه هایشان، فرصت برای گسترش خواسته توجه بیشتر به خواسته

دهد خواهان کاری که انجام می است، روی دیگر آن، که به همین اندازه مهم است، این است که هرگاه یکی از کارکنان

کنم. اجازه دهید به اجازه دهید آن را رها کند.  من در رابطه با هیچ نوعی از نازپرورده کردن کارکنان صحبت نمی ، نباشد

 من که این اشتباهات در رابطه با مدیریت علمی را از ذهن شما خارج کنم.

بندی مجدد کار اشاره دارد. پیش از ه تقسیمتر است. این اصل بچهارمین اصل از همه اصول ساده :چهارمین اصل تقسیم کار

شود. یک بخش آن ی کار به دو بخش بزرگتر تقسیم میشد. بر اساس مدیریت علمم کار به وسیله کارگران انجام میاین تما

نمی کند که مدیر باشد یا  فرقیبر عهده مدیریت خواهد بود و این یک همکاری واقعی بین دو طرف را در برخواهد داشت. 

گیرد. این مشخصات مدیریت علمی است. آن نجام ندهد مورد بازخواست قرار میکارگر هر کس که سهمش را به درستی ا

 دهد که تا پیش از این وجود نداشته است.ی و یک تقسیم کار واقعی ارائه مییک دموکراسی، همکار

 

 4افتد در رابطه با این م. سعی میکنم شما را با توضیحاتی در باب آنچه در عمل اتفاق میادر این تئوری غرق شده عمیقاً   

گری ب ریختهشکل کاری است که شناخته ام. یک قال ترینکنم زیرا سادهرا انتخاب می اصل متقاعد کنم. من صنایع فوالد

صله چند متری آن را حمل کند و بر روی ستون  بگذارد حدود نود و دو پوند کند و مجبور است تا فاکه هر کارگر بلند می

کنند که مدیریت علمی به طور خاص مربوط به کارهای دستی مثل کارهایی وزن دارد. بخش بزرگی از جامعه تصور می

ضیح این است که اگر شما شود. دلیلی اینکه  من اول این کار را انتخاب کردم برای تویست که در کارخانه فوالد انجام ما

ح وید آن را برای کارهای سطتوانی در یک کار ساده متقاعد شوید میگانه مدیریت علم 4بتوانید با تاثیرات و قدرت اصول 

رم مجبو ه برسیم. و به کارهای پیچیدبکار گیرید. بهترین شیوه برای اثبات این است که از ساده ترین کارها شروع شود باالتر 

می خواهم از بیل زدن استفاده کنم زیرا  برای توضیح شروع کنم. به خاطر کمبود زمان از کار دستی در صنایع فوالد

 و قدرتی که برای فردی تالش کنم برای نشان دادن آنچه من به آن علم بیل زدن می گویماهم ومیخ توضیحش کمتر است. و

 است. ریزی آهن به صورت دستی شود و  آن  هنری باالتر از قالب جاد میای داندکه آن را می

 



 

ه فوالد رفتم، اولین چیزی که دیدم گروهی از مردانی بودند که مشغول به تخلیه بار زغال سنگ بودند. به کارخان زمانی که

با  ها وجود نداشت.کدام از آنروی در هیچدند که به سرعت بیل میزدند. طفرهها یک مجموعه عالی از کارگران بوآن

جا را ترک کردند و به داخل حیاط ها به سرعت آنرانجام آنکردم و سها را نگاه مییک مدت طوالنی آن ای بسیارعالقه

جا سنگ آهن را جا به جا کنند. یکی از حقایق اصلی که با بیل زدن این مردان رفتند تا به بخش دیگری بروند که در آن

وی به سبا همان بیل  ان پوند را  با بیل هایشان بلند می کردند و زمانی که همان مرد 33.4مرتبط بود، این بود که وزنی حدود 

  .پوند با بیل هایشان را بر می داشتند 38بیش از رفتند،  سنگ آهن می

پوند؟ مطمئنا اگر یکی  38پوند را با بیل خود بردارد یا  33.4آیا این درخواستی بیش از حد است که از هر فرد بخواهیم 

درست است دیگری باید اشتباه باشد. من فکر می کنم که آن یک حقیقت بدیهی است، و من هنوز تمایل دارم شرط ببندم 

 در کارهای میدوال ما مجبوریم این حقایق را بیابیم. ست. که آنچه کارگران در حال انجام هستند، درست ا

 



 

   ها هاست. آننوشتن نظرات دوستان شخصی و پرسیدن سواالت از آن دن آن ها چیست؟ راه قدیمیراه قدیمی پیدا کر

ها متوسط آن  را کرده، سپس آنمی بایست باشد، ارائه  کنندها فکر میا آنچه آنکاران در رابطه بهایی از مقاطعهپاسخ

«. خواهمرکارگر بیل زن خوب میمن یک س» »گویندپاسخ دریافت کرده و می ترمطمئنیا از افراد قابل  کنند، ومحاسبه می

مناسب برای برداشتن  راه دهند تا آنچهو این کار را بر عهده او قرار میخواهند فرستاد زن ها برای سرکارگر، کارگران بیلآن

می را با شیوه خواهم به شما تفاوت مدیریت علمیر مناسب را بالدرنگ خواهد گفت. با بیل است پیدا کند. او نیز میزان با

شود،  نمی حسوباینجا جزئی م ر چیز جزئی کوچکی . هپرسیدیت علمی شما از هیچکس نمیرقدیمی نشان دهم. در مدی

ی افراد را افزایش خروجوکنند، پول را ذخیره می ،درون یک قانون توسعه می یابند هازیرا موضوع آزمایش است. آزمایش

 سازند. را ارزشمند می کارهادهند و می

یم دقیقا چیزی است که ما دو تا از بهترین افراد هدزنی انجام میگیرد؟ کاری که در آزمایش بیلچگونه این کار صورت می

های خوب ما زنا از بیلیم برای مثال: جیم و مایک شمهدموزش میها را به دفتر کار برده و آآن زینیم. گزن را برمیبیل

براتون پیشنهادی دارم. من به شما دوبرابر حقوق میدم اگه بیرون رفته و کاری که میخوام رو انجام بدین. فرد جوانی  هستین.

به شما خواهد گفت و شما آنها را انجام خواهید داد و او باز  دارشاید خندهد و مطالبی همراه قلم و کاغذ همراه شما خواهد بو

    کنید کهمضحک است در صورتی که چنین نیست. اگر فکر می کنید تمام اینهافکر می یادداشت خواهد کرد و آنها را  هم

شود، آنچه به شما گفته می دست یابیدابری . اگر میخواهید به آن حقوق دوبرا گول بزنید سخت در اشتباه هستیدرد اوتوانیمی

ت به کار : در تمام طول روز با سرعند و آن کار این بود ادگفته شده بود رو به دقت انجام د آنان آنها کاری که بهانجام دهید.

 .ا خسته کنمشمارو بیزار ی قصد ندارمشد.  ر بیزار و خسته نخواهیدخود کااز  ،خوب شما در پایان روز بیل زدن ادامه دهید اما

به طور خالصه من نه طفره رفتن از کار رو میخوام نه کار بیش از انتظار رو . اگه شما حس کارزیادی و بیش از اندازه داشتید 

ارآنها بسیار عالی تکرار شد، همکاری بین آنها به دلیل آنکه نزدیک هم قرار گرفتند و قبل از به استراحت بپردازید. نتایج ک

آن در مکان دوراز هم بودند بهبود یافت و نتایج تکرار شد. کارکنان خوب همراهان خوب و صادقی هستند اگر با آنها 

های بزرگ ای از مواد همراه بیلکارمون رو در توده. شرح دهیدصریح برخورد کرده و آنچه را که باید انجام دهند به آنها 

مرد  مشاهده و 2مورد در کار  40تا 30فایده بودند آغاز کردیم. گزارشات دقیقی از آنها تهیه کردیم که بعضی از آنها بی

ردن بیل افزایش پوند آن را کاهش دادیم و تعداد دفعات باال ب 34پوند بودش که به  39تا 38یادداشت شد. وزن مواد هر بیل 

 5/20پوند و  21پوند، سپس  26ها شد به همین صورت کاهش آن به پوند موجب افزایش تعداد بیل 35یافت.کاهش وزن به 



 

ها شد به همین ترتیب کاهش وزن آن پوند موجب کاهش تعداد بیل 20بود پس از آن کاهش مواد بیل به  بیشترین تعداد بیل

ها بود. واقعیتی علمی اینجا بهترین وزن برای تعداد بیل 21و  5/20هاشد و وزن عداد بیلپوند موجب کاهش ت 14و  18به 

 15تا  10 کههاکار که شامل انواع بیل ارکرد. یکباره اتاق ابزمی وجود داشت. در کنار کارکنان فرد مدیری آنها را همراهی

متوسط  جایی انواع مواد از جمله: زغال سنگ، خاکستر، زغال کوک،و ... و به طوراع گوناگون جهت جابهنوع بیل از انو

 2 تا 5/1و هرکدوام حدود  دکارمند داری 600وقتی حدود  .در جایی دور از آنها قرار دادیم را پوند بود  21حدود وزن بیل 

ریزی دقیق دارد.ما مجبور به ارائه برنامه و برنامهبیل مناسب را به کارگیرید.سازمان نیاز به  بتوانند کنند تایمایل طول را طی م

شد، یکی از آنها شرح کار اجرایی روزانه داده می قطعه برگه 2بودیم. به سرکارگر هر روز  هترسیم مسیر کارگران هر روز

ریزی دقیقی داشته باشد. یکی از اصولی که به آن رسیدیم ان برنامه. نیاز بود که سازمبستندمیبود که آنها باید آن را به کار 

درصد حقوق باالتر از حقوق قبلی را بدست نیاورند حاضر به روش جدید کاری نیستند.  60ها اگر افراد گروه ،این بود

خطای بعدی که رخ بدهد رنگ  از آن گذشته باشد. آنکه سرکارگر باید بالفاصله درست انجام دادن کار را تشخیص دهد نه

شد. گیرد. بدلیل آنکه برخی افراد قادر به خواندن نبودند از رنگ زرد و سفید استفاده میزرد یا سفید به خطای فرد تعلق می

روه نیز قرار نخواهد درصد حقوق باالتر از حقوق قبلی را دریافت نخواهد کرد و در آن گ60فرد  رنگ زرد به این معنا بود

 گرفت.

کند، ارائه بدم. تحت خواهم شرایطی رو تحت مدیریت علمی با شرح مثالی از زمانی که فردی رنگ زرد رو دریافت میمی

درصدی حقوق نخواهید 60شما به دلیل عدم احراز شرایط شامل افزایش  کند،، سرکارگر و مدیر به فرد اعالم میشرایط قبلی

زنی افتد؟ فرد مسئول آموزش بیلد این کار را ترک کنید. این کار مؤدبانه نیست. در شرایط جدید چه اتفاقی میشد و بای

همراه کارگر و از نزدیک درکنار کارگر قرار گرفته و شرایط او را از نزدیک تحت نظر دارد و اگر خطایی سربزند به عنوان 

ده؟ مشکلت چیه؟ نوشیدنی طای زرد رنگ شدی. چه اتفاقی برات افتاکند: مایک شما دچار خمثال اینگونه برخورد می

کنیم. و اگر جواب این باشد که مریض نیستم ای به تو کار دیگری پیشنهاد میای؟ اگر خستهبیماری؟ خستهمصرف کردی؟ 

زنی علمی لشود و بیزنی به مایک داده میزنی تو صحیح نبوده و آموزش بیلو مشکلی ندارم پس در نتیجه آموزش بیل

 درخورد توجه است نه کاری کوچک و جزئی. 



 

زدن قابل آموزش است سرکارگر شما این کنید که بیلشود. اگر فکر میها نشان داده میدر این کیس جایی است که تالش

زمانی که به ر داده، و کار را خواهد کرد و این راه درست انجام دادن آن است. ساعد خود را روی بخش باالیی پای خود قرا

کنید وزن خود را درخالف آن بیفکنید. این کار به بازوی شما حین کار کمک خواهد کرد. په فشار وارد میتوده و کو

های زدنکنید. و تمام این بیلآن رها می را برپوند از وزن خود  80دود هید حیدوار هل مزمانی که شما آن را اتوماتیک

زدن به توده و به عنوان مثال عنوان کند: مایک این طرز بیل میتواند باالی سرتون ایستاده شود. معلمدرست آموزش داده می

ای به رفع خطا خواهید داشت و نه آموزش صحیح نیست و طرز درست آن را فراموش کردی. با این طرز بیان شما نه عالقه

تحت این سیستم اگر ف سرکارگر آموزش ببینید. آن را با اشتیاق فرا خواهید گرفت. باید با نگرش و سیستمی جدید از طر

فردی حین کار دچار اشتباه شود این تقصیر ما در عدم آموزش صحیح و صرف نکردن زمان کافی جهت یادگیری صحیح 

 زنی است.بیل

چه زمانی  ای هشیار هستیم که بدانیم رئیساجازه دهید ویژگی دیگر مدیریت علمی را عنوان کنم. در زمان من، ما به اندازه

. ما تحت مدیریت علمی تظاهری نخواهیم داشتکنیم. به محل کار آمده و ما در آن زمان به صورت تظاهری واقعا کار می

اینگونه برخورد نخواهیم داشت که با آمدن رئیس با تنبیه مواجه خواهیم شد بلکه تحت شرایط جدید، معلم دشمن ما نیست 

انداز ا جهت کسب درآمد باالتر کمک خواهد کرد و این تغییری بزرگ در چشماو دوست ماست، او فردی است که به م

 جای پرداختن به جزئیات است. 

ای بودند، هزینه دفتر ادامه داشت. آنان تحصیلکرده و افراد پرمشغله Bethlehem Steelزنی در حدود سه سال مطالعه بیل

شود آیا کنند، سوال مهمی اینجا مطرح میریزی میو افرادی که جهت هزینه شدن پول برنامه و افرادی که شاغل هستند

)آیا ارزش دارد؟ آیا مقرون به صرفه است؟(. اگر مدیریت علمی بازگشت پولی نداشته  "Does it pay"مدیریت علمی 

داشته باشند بلکه باید سودآوری داشته  باشد کار عبثی خواهد بود.کسب وکارها عمل خیریه نیستند که بدون درآمد معنی

 بخش بوده یا خیر. باشند. در پایان سال سوم یا سه سال و نیم نتایج مالی آن مشخص خواهد شد که نتیجه

هزینه سیستم قدیمی خوشبختانه ثبت و نگه داری شده بود، جایی که سرکارگر همراه  Bethlehem Steelدر کارخانه 

الی  3ها، برای هر تن مواد هزینه شامل سنت بود. با برآور تمام هزینه 8الی  7ه هر تن مواد حدود کردند. هزینگروهی کار می

دالر در یکسال برای سیستم جدید بدست آمد. در سیستم قدیم حدود  80000الی  75000سنت بدست آمد و سودی معادل  4



 

مدیریت علمی دریافتیم که موجب ذخیره پول، زندگی کارگر برای حمل مواد به کارگرفته میشدند. با بررسی  600الی  400

. قصد دارم براتون ثابت کنم ممکن دارم براتون مثالهای بیشتری عنوان کنمشود. قصد بهتر و شادتر،توجیه سودی دوطرفه می

و فردی  است حتی باالترین مکانیزمها قادر به درک آن و قوانین حاکم بر آن نباشند. فردی که دارای تحصیالت متوسطه دارد

داند این فرد درمقایسه با که باهوش است و خواهان تنوع در زندگی، فردی است که تغییر در محیط کاری را مطبوع می

کار این کشور حقیر و کمتر نیست. مثالی که میخوام براتون ارائه بدم از دوستای خوبم بارد هستش که های ماشینتحصیلکرده

سال سن داشت و موجب تغییر کسب و کار او از  70الی  65ب و کاری که حدود به معرفی مدیریت علمی به صاحب کس

هزار نیرو رسید. آنها بحثی داشتند اما اقای بارد پیشنهادی ارائه داد: تمام دستگاههایی که در مغازه شما هستش رو به 5هیچ به 

 1patentedاب شدند. محصوالت مغازه ساله انتخ12ماشینهای وبرابر به شما ارائه خواهم داد.کارگرفته و خروجی د

machine  کردند. اولین کاری که در حضور سرکارگر، متصدی و صاحب کار نفر روی آن ساالنه کار می 350بودند که

خود اقدام به انجام شد این بود اقای بارد کاری کرد که تمام بخشها توسط سرکارگر یکی باشد. آقای بارد با قانون کوچک 

خروجی کار از دو نیم به سه برابر قبل  گیردتجزیه و تحلیل ماشین آالت کرد. به کمک تحلیل او که برش مواد را دربرمی

از وقایع است.  هاییمثالآمیز نیست بلکه کارگیری روش قدیمی است. این اغراقرسید. اینها آثار مدیریت علمی به جای به

دویست و سیصد درصد به صورت  های ماشین عموماًبدم به شما. ماشینهای این کشور در مغازه اجازه بدید مطالبی را ارائه

های شما به صورت دویست و ها در مغازهاشتباه شتاب گرفتند. این ادعا را قبال هم گفتم که در شهر آتالنتیک، آقایان، ماشین

کنید. و من برای شما لیل آنکه شما با حدسیات کار میسیصد درصد اشتباهی در سرعتشان وجود دارد. چرا اینگونه است؟ بد

 کنم. گیرد  و تفات میان دانش و حدسیات است را عنوان میدالیل آن را با عقاید قدیمی که به کارمی

                                                           
1 In United States patent law, a machine is one of the four principal categories of things that may be patented. The other three are 

a process (also termed a method), an article of manufacture (also termed a manufacture), and a composition of matter. In United 

States patent law, that same terminology has been in use since the first patent act in 1790 (with the exception that processes were 

formerly termed "arts").[1] 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_patent_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_%28patent%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Article_of_manufacture
https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_of_matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_%28patent%29#cite_note-1


 

 
که به عنوان کارگر رفته بودم بعد از گذراندن دوره  Midvale Steelای طوالنی با چرخ کاران پس از مبارزه 1882در 

ای وارد شدم و همراه کارمندی که با آن مشکل داشتم کاری رسیدم.و سرانجام به مغازهکاری و ماشینه چرخکارآموزی، ب

 کار کردم.مقدار کار من اندکی بیشتر از بقیه بود و نه مقدار زیادی. آنها به سمت من میومدن و اظهار میکردم ،

 “ See here, Fred, you are not going to be a piecework hog" 

خواستار این شدند ای برای کارکردن بیشتر است، اجازه بدید باشما روراست باشم، و آنها کنید، همراهی شما وسیلهفکر می

هفته قرار دهید. به شما نصیحتی دارم اگه شما در چالشی این چنینی  6بیرون قرار گرفته و حصاری دور این  هفته 6که طی 

رو به انجام کاری وادارید که عالقه ندارد و شما نتیجه آن را خواهید دید من هرگز درچنین  فردگرفتار شدید تالش کنید که 

چنینی در پایان سال سوم با بعد از بحث و جدل اینگیرم مگر آنکه بدانم چه چیزی پیش رو من است. موقعیتی قرار نمی

 ها مواجه خواهیم شد.افزایش در خروجی

ردی موفق در میان نسل خودش بود. به نزدش رفته و به  او گفتم: میخواهم مقداری پول در آقای ویلیام سلر رئیس جمهور و ف

میلی اجازه دانم و مانند سایر سرکارگران هستم. با بیجهت آموزش مدیریت دروظایف کاریمان داشته باشم. چیز زیادی نمی

از دیدگاه برش فلزات به نتیجه خاصی نرسیدیم اما به ماه  6هزینه کردن پول را داد. مطالعه هنر برش فلزات آغاز شد. بعد از 

معدن طالیی از اطالعات دست یافتیم. آقای سلر به من خندید اما بعد از آنکه من نشان دادم که احتماالت پیش روی ما چه 



 

بعد از ترک شغل  که آزمایشات با پرداخت هزینه دالر و سنت پیش میرفتند.  1889چیزهایی خواهد بود او گفت: ادامه بده. تا 

Midvale Steel .های گوناگون ماشین سال 26به مدت  1882شد از سال  چیزی جز همان اطالعات کسب شده نداشتیم

. باید بدانید اگر به بندی گردیدعناصر برجسته جهت هنر برش فلزات دسته 12. تمام تجارب در شد جهت برش فلزات ایجاد

 کنید باید برای آن هزینه کنید و ... .تر فکر میتولید ارزان

اثر آن بر کارگر چه خواهدبود.؟ شما ماشین  ، چیست برای تولید مناسب باشد دلیل آنکه اینبوده، مطرح یه سوالی اغلب 

آید. کنید؟ او به ندرت بخشی از ماشین به حساب میکنید اما درواقع برای خود او چه کار میمیبیرونی را برای او طراحی 

این تاثیر جهانی است. اجازه بده از کنار این مغالطه با ذکر مثالی عبور کنیم. جراحی مدرن بدون شک بهترین مکانیک در 

گیرد. او دانشمندی حقیقی و ش را همزمان باهم به کار میسازی این داندنیاست. او چاالکی، دانش پیشرفته و توانایی پیاده

شوند آموزش مکانیکی با مهارت بسیار عالی است. این جراح چگونه مهارتش را به افراد جوانی که وارد کالج پزشکی می

ما به ابتکار گوید: ای جوانان، شما از نسلی هستید که از نسل ما که قدیمی است جلوتر هستین و دهد؟ آیا او به آنها میمی

دانید همراهان قدیمی نوعی تعصب دارند. به عمل شما نیاز داریم. ما نیاز به مغز، نگرش و ابتکار عمل شما داریم. شما می

توانید با به کارگیری قوه ابتکار خود از شد اما شما میشد تمام از اره استفاده میعنوان مثال زمانی اگر قرار به قطع ساق پا می

نها از یک مسیر جهت اجرا دهد. شما نباید تیز استفاده کنید. و جراح نیز این فرصت را به شما جهت تصمیم میتبر یا تیشه ن

گیم از کدوم و چطوری استفاده کنید تا زمانی یاد کنید مگر آنکه تنها یک مسیر وجود داشته باشد، ما به شما میاستفاده 

گونگی استفاده را آموزش دید اگر نقصی در پیاده سازی و سایر متدها بگیرید که چگونه از آن استفاده کنید پس از آنکه چ

مشاهده کردید به ابتکار دست بزنید اما ابتکاری که روبه بهبود و مسیر مترقی باشد نه اینکه مسیرهای منسوخ گذشته رو تکرار 

کند که قطعیتی در آن وجود می یم. مدیریت علمی این را ادعاهدنماید. این چیزی است که در مغازه به جوانان آموزش می

شود.هر سال موجب گردآوری مقدار زیادی اطالعات می 10تا 8فرد طی  40تا 30م کار دسته جمعی از گوییندارد. ما تنها می

کند و اگر مسیری از مسیر ما بهتر باشد باید تجربه کنیم که آن بهتر است یا خیر. آن مسیر به فردی مسیر خودش رو شروع می

  گیرد. این مسیری است که تحت مدیریت علمی انجام ر داده شده و پاداشی نیز جهت بهبود استانداردها تعلق مینام او قرا

شود و تمام پیشرفتها از طرق کارگران اما از مسیر شود بلکه موجب ابتکار صحیح میپذیرد. موجب ازبین رفتن ابتکار نمیمی

 یابد.مشروع محقق می


