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   5شناسی تیلوریسم نقدي بر انسان
  6و پیامدهاي آن در مدیریت آموزشی

  
  
  
  

  چکیـده
و بـاالخص مـدیریت    هـا  سـازمان تواند با نگاه مکانیسـتی بـه مـدیریت     در جهان امروز، کمتر کسی می

هـاي   عـواملی همچـون آگـاهی، اندیشـه و آزادي در نظـام      ،هـاي اخیـر   ویژه در دهه به. آموزشی بنگرد
مبـانی  رغم ایـن سـیر پیشـروندة علمـی، بـه       علی. گیرد اي مورد تأکید قرار می طور فزاینده آموزشی به

مـدیریت آموزشـی علمـی    . گیري آنها توجه الزم مبـذول نشـده اسـت    ها و روند شکل فلسفی این نظریه
پـژوهش حاضـر بـه بررسـی      ،در همین راستا. جوان است و الزم است از لحاظ فلسفی پشتیبانی شود

را در علمـی مـدیریت پرداختـه و پیامـدهاي آن      ۀعنـوان اولـین نظریـ    شناسی تیلوریسم به مبناي انسان
عنـوان   انسـان بـه   ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که طبق این تئوري. کشد مدیریت آموزشی به نقد می

منـابع نیـروي انسـانی برابـر بـا منـابع       . شود که مرتباً باید کنترل شـود  یک موجود مادي نگریسته می
دي و واحد تجزیـه  ـ اقتصار مبناي این تئوري، انسانی منطقی  شوند و انسان ب نیروي صنعتی فرض می

ـ قـانونی بـراي   مدیریت آموزشی از اقتدار عقالیـی    ،به همین سیاق. و تحلیل مدیریت در سازمان است
هاي کنترل معلمین و شاگردان تمرکز شدید وجود دارد و نقش  جوید و در شیوه مدرسه بهره می ةادار

  .یابد اهش میکنندة رفتارهاي انسانی به حداقل ک عنوان عوامل کنترل هنجارها به
  علمی دانش -دهی معقول  سازمان -مدیریت آموزشی -شناسی انسان -تیلوریسم :هاي کلیدي واژه
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  مهمقد
اي پیدا کـرده   هاي آموزشی، تغییرات قابل مالحظه هاي مدیریت و رهبري در نظام در سالیان اخیر، شیوه

مـدیریت و آمـوزش و پـرورش از    اي هـ  هاي جدید و مختلف از سوي اندیشمندان رشـته  طرح اندیشه. است
سو و نیاز به بهبود کیفی عملکردهـا و نتـایج آمـوزش و پـرورش از سـوي دیگـر، ضـرورت و اهمیـت          یک

سـوي   گیـري تـدریجی، بـه    ؛ به نحوي که این علـم، ضـمن شـکل   تر کرده است مدیریت آموزشی را آشکار
رغـم ایـن    علی. رود ضات به پیش میها، موضوعات، مفاهیم و مفرو ایجاد ساختاري منظم و مرکب از نظریه

گیري آنها توجه الزم مبذول نشـده و طبیعـی    ها و روند شکل علمی، به مبانی فلسفی این نظریه ةسیر پیشروند
نیازمند تعیین  ،بنابراین؛ مدیریت آموزشی جوان است. است که این غفلت منجر به محدودنگري خواهد شد

با عنایت بـه اینکـه بررسـی و تحلیـل      .از لحاظ فلسفی پشتیبانی شود و تحلیل مبانی است و به این لحاظ باید
شناسـی در ایـن مقـال     ی و انسـان شناسـ  شناسـی، معرفـت   شناسـی، ارزش  همۀ مبناهاي فلسفی همچـون هسـتی  

به دلیل تنوع زیادي که در نظریـات مختلـف مـدیریتی وجـود دارد، پـژوهش       ،گنجد، و از سوي دیگر نمی
مـدون علمـی مـدیریت     ۀشـناختیِ اولـین نظریـ    هاي انسان ها و دیدگاه فرض که پیشحاضر به دنبال آن است 

. یعنی تیلوریسم را مورد بررسی قرار داده و پیامدهاي آن را در مدیریت آمـوزش و پـرورش بـه نقـد بکشـد     
و از سـوي دیگـر بـه مبـانی     ) مـدیریت علمـی  (تیلوریسـم   ۀپژوهش حاضر از یک سو به نظریـ  ،بدین ترتیب

فـوق را در سـازمان و مـدیریت     ۀکند تا جاي پـاي ایـن مبنـا در نظریـ     ناختی آن نگریسته و تالش میش انسان
  .آموزش و پرورش پیدا کند و به کشف این عنصر فلسفی در این علم نائل گردد

  
  بیان اهداف و سؤاالت تحقیق

پردازنـد، بلکـه بـه     مسـتقیم نمـی   ةگران باتوجه به ماهیت موضوع بـه مشـاهد   در پژوهش حاضر، پژوهش
باتوجـه بـه آنکـه در ایـن تحقیـق عـالوه بـر وجـه         . نماینـد  گردآوري آثار، نتایج و ردپاي وقایع مبادرت می

گیرد، بخش عمده از فعالیت پژوهشـی محققـان شـامل تفسـیر      فلسفی نیز مورد تأکید قرار می ۀتحلیلی، صبغ
بـر مبنـاي   . شناسـی در نظریـه تیلوریسـم خواهـد بـود      ایی انسانمبن  فرض ها به منظور کشف و تبیین پیش داده

  :بندي شده است هدف کلّی و سؤاالت ویژة پژوهش به شرح ذیل طبقه ،همین سیاق
  هدف تحقیق

  شناسی تیلوریسم و پیامدهاي آن در مدیریت آموزش و پرورش بررسی و تحلیل مبناي فلسفی انسان
  سؤاالت ویژة تحقیق

  تیلوریسم در مدیریت آموزشی کدامند؟ ۀشناسی نظری نهاي انسا فرض پیش. 1
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  شوند؟ هاي پیچیدة انسانی در نظریۀ تیلوریسم چگونه تبیین میفرآیند. 2
شناسی تیلوریسم و مفروضات نـوین مـدیریت    هایی بر مبناي مفروضات انسان ها و شباهت چه تفاوت. 3

  قابل تبیین است؟
  

  نوع و روش تحقیق
در این پژوهش، مقصد نهایی فقط با طرح سؤاالت پژوهشی بیان شـده و بیـان    باتوجه به ماهیت موضوع

سازي احساس نشده است و  سؤاالت ویژه در کنار هدف اصلی پژوهش، کافی فرض شده و نیازي به فرضیه
ویژه آنهـایی کـه تحلیلـی هسـتند، بـه       این به آن دلیل است که برخی از موضوعات مورد نظر براي تحقیق به

هـاي   تـوان بـا روش   ها و شرایط متغیرهـاي مـورد مطالعـه را نمـی     یت موضوع، نحوة گردآوري دادهدلیل ماه
پـژوهش حاضـر از آنجـایی کـه     . دادمورد بررسـی قـرار   ... معمول تحقیق آزمایشی، همبستگی، پیمایشی و 

یخی تـار  -ذشته هم معطوف اسـت تحقیقـی سـندي   است و از طرفی به گ» چه بود«و » چیست«دنبال پاسخ  به
محسوب شده و به دلیل نقد منابع مورد بررسی که به تحلیل نیازمند اسـت یـک تحقیـق تحلیلـی بـه حسـاب       

  .تحلیلی مورد تأیید قرار گرفته است-در پژوهش حاضر با عنوان سندي آید، لذا نوع تحقیق می
  

  1)مدیریت علمی(تیلوریسم  ۀنظری
در ابتداي قرن بیستم، تیلور نظریه یا روش علمـی  . گره خورده است 2نام تیلوریسم با نام فردریک تیلور

تیلـور بـه   . تـر در تولیـد بـود    خود را ارائه داد که هدف آن، مؤثرتر کردن عملیات و دسترسی به بـازده انبـوه  
سطح مهارت کارگران  ،کرد و بدین ترتیب ، کارها را به وظایف کوچک تقسیم می3پیروي از آدام اسمیت

به اعتقاد تیلور، مدیریت علمی اساساً از یک سري اصول فراگیر و . داد بخش تولیدي افزایش می را در یک
ایـن مجموعـه، بـه    . ها مورد استفاده قرار گیرد تواند در بسیاري از زمینه فلسفه معین تشکیل شده است که می

ت علمی در سازمان را بیابد و بخشد که بهترین سازوکار براي پیاده کردن اصول مدیری فرد این اعتقاد را می
در تالش براي یافتن راه حل، او به ایـن نتیجـه رسـید کـه     . یافته و علمی حرکت کند بر بنیان معرفتی سازمان

چارة کار، افزایش سطح تولید، مشخص شدن بهترین طریق انجام هر کـار، اسـتانداردهاي مربـوط بـه آن و     
سـیاهپوش،  (ر منصـفانه و نحـوة انجـام آن، مشـخّص گـردد      تدوین معیارهایی است که توسط آنها میزان کا

                                                
1. Scientific Management 
2. Fredrich Taylor 
3. Adam smith  
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تیلور مدیریت علمی را بر این اصل اساسی استوار ساخت که پاداش اقتصادي و دسـتمزد  ). 112، ص 1359
لـذا  . باشـد  سازي تولیـد کـه هـدف اصـلی هـر سـازمانی اسـت، مـی         بیشتر بهترین عامل انگیزشی براي بیشینه

لذا باید توجـه بـه    ؛کارگران یکی و مشابه استبراي براي کارفرمایان و هم انگیزشی هم  فرآیندتمایالت و 
  ).1998، 1هالسال(سود کارفرمایان و رفاه کارمندان توأماً مدنظر قرار گیرد 

قالیـی کـردن سـازمان از طریـق عینیـت بخشـیدن بـه          ۀکانون توجه نظری هـدف و ایجـاد   تیلوریسم بـر ع
بینـی امـور، هدفمنـدي و     تیلور، تأکید بر قابلیت پـیش  ۀدر سراسر نظری ،عبارت دیگر به. رسمیت قرار داشت

هاست که در جهت تـأمین پاسـخ بـه سـؤاالت مطـرح شـده درخصـوص کـارایی و          استاندارد کردن فعالیت
  .استفاده از توان کارکنان ارائه گردید

ثیر شـگرفی در  هـاي یـاد شـده، تـأ     این تئوري براساس مفروضاتی استوار گشته کـه باتوجـه بـه ویژگـی    
اسـتفاده از نیـروي بخـار و    (هاي صـورت گرفتـه    ها و حرکت فرهنگ جامعه و انطباق ذهنی مردم با پیشرفت

  :این مفروضات عبارتند از. داشت) مکانیک در صنعت
  شناسی علمی تأکید بر روش. 1
 توجه به یک ارتباط مکانیکی بین فرد و شغلش. 2

قالییعنوان یک موجود  توجه به انسان به. 3 ع 

  هاي مادي تشویق و تنبیه با تأکید بر مکانیزم. 4
نحـوة تولیـد اقتصـادي و نیـز شـرایط       ،تیلوریسم، هماهنگ با شـرایط ویـژة زنـدگی مـادي یعنـی      ۀنظری

خـاص زمـانی کـه تیلـور در آن      ۀبینـی تیلوریسـم در برهـ    لذا جهـان . اجتماعی مرتبط با آن پدید آمده است
بینـی طبقـات مسـلّط بـر نحـوة تولیـد اقتصـادي بـراي          به نوعی جهان) یستم میالدياول قرن ب ۀنیم(زیست  می

. بینی تیلوري نیز شـکل گرفـت   داري، جهان تر شدن نقش سرمایه ررنگبا پ ،به این ترتیب. زندگی مادي بود
  .شناسی این نظریه گردید شناسی تیلوریسم نیز متأثر از هستی و انسان

  
  تیلورمفهوم انسان از دیدگاه 

ولـی بـا    ؛ناپذیري تنبـل هسـتند   طور اصالح کنند و به زیر کار شانه خالی می ها به بدترین وجهی از انسان
شوند و تحت سیسـتم مـدیریت علمـی مـن بـه کارشـان        مدیریت علمی من، تربیت شده و با انرژي می ةشیو

در مدیریت علمی جایی . اج شونداي هم که باقی بمانند و تربیت نشوند، باید اخر آن عده .شوند عالقمند می

                                                
1. Halsall 
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  ).1911تیلور، (براي افراد تنبل نیست 
دنبال رفتار علمی و منطقی انسان در سازمان است، نگـرش   در کتاب اصول مدیریت علمی خود بهتیلور 

بـه ایـن   . شود و این تنها مالك و معیار ارزشی است او به کار عینی و مفید با نتیجۀ قابل رؤیت آن تفسیر می
گرایانـه   اي تجزیه شناسی تیلوریسم عمدتاً رویه روان). 1911تیلور، (شود  کار بهاي فرد محسوب می ،یبترت

را  از یک ماشین خودکـار کـه تیلـور آن    اي کند که همچون قطعه سان رباتی فرض می هتیلور انسان را ب. دارد
قالـب فکـري مشخّصـی را     سان، تیلور بدین. کند نامد در خط تولید سازمانی ایفاي نقش می تولید می ماشینِ

تـوان قائـل شـد کـه      هنجارهاي رفتاري معینی را براي فرد انسانی می ،شود که بر آن مبنا براي انسان قائل می
اساس این نظریۀ مدیریتی، ساخت و کـار   بر. شود هرگونه رفتار خارج از آن، رفتاري انحرافی محسوب می

نه توجه به عامل انسانی  ،شود یی و اثربخشی سازمان را موجب میاو روابط رسمی در سازمان است که کار
لذا اختیارات رسمی و کنترل صـرفاً در قالـب اهـداف سـازمانی و نـه رفتـار کارکنـان تفسـیر         . در محیط کار

 :شناسی او نیـز نمایـان اسـت    این دیدگاه تیلور نسبت به انسان، در مبناي معرفت). 1381میرسپاسی، (شود  می
لم وظیفۀ افراد خاصی است، ممکن است بعضی از کارگران آن هم نه خیلی زیاد از لحاظ اسـتعداد  تولید ع«

. تواننـد موفـق باشـند    و توانایی فکري بتوانند در پیشرفت علوم مؤثر باشند، اما در چگونگی تکوین آن نمـی 
فـردي کــه   کنـد و  فــردي کـه کـار مــی   ؛بـراي پیشـرفت راهکارهــاي علمـی همیشـه نیازمنــد دو نفـر هسـتیم      

 »کنـد  هاي فردي کارگران در جهت توسعه و پیشـرفت علـم ایجـاد مشـکل مـی      ویژگی. کند ریزي می برنامه
  ).1911تیلور، (

به ایـن دلیـل کـه اگـر آنهـا بـراي اداره       . زاست اساس این نظریه، دانش کارگران از دید تیلور مشکل بر
 آنهـا  شـان را بـراي تصـمیماتی کـه بـراي      عالقـه سطح کارفرماهایشان ببیننـد،   ، خودشان را همکردن سازمان

هـاي   تیلوریسـم کـه بـه تعبیـري از مـدل      ،بـه ایـن ترتیـب   ). 2004، 1نلسون(دهند  شود از دست می گرفته می
در ایـن تبیـین،   . گراسـت  توجه خاصی به کارایی دارد و ماهیتاً نیـز هـدف   ،شود ماشینی سازمان محسوب می

تیلور منابع نیروي انسانی را با منابع نیـروي صـنعتی کـه    « .شود ح مقایسه میرو آالت و ابزار بی انسان با ماشین
). 1364پرهیزگـار،  ( »کنـد  دهـد و بـاهم مقایسـه مـی     همان حاصل تفکّر انسانی است در یک سطح قرار مـی 

هاي سطح عملیاتی سازمان با پاسخی که تیلور به یکـی از کـارگرانش    نگرش مکانیکی تیلور نسبت به انسان
اند که فکر کنید، کسان دیگري هستند که بـراي فکـر کـردن     از شما نخواسته«: شود هد بیشتر نمایان مید می

  ).1911تیلور، (» گیرند حقوق می

                                                
1. Nelson 
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  هاي پیچیدة انسانیفرآیندهاي مهندسی به  ي روشتسرّ
اخـل  در د. واحدهاي اصلی تجزیه و تحلیل در سازمان هسـتند  ،و کار) ها انسان(در تیلوریسم، کارگران 

ـ       خصـوص   هاین محدودة باریک، تأکید روي مطالعۀ جزئیات اعمال فیزیکی انسـان متناسـب بـا یـک کـار ب
اصلی این نظریه است و این موضـوع حتـی در برخـورد وي بـا      ۀماشینی بودن مدل تیلوریسم، مشخص. است

از . بیه کـارگران اسـت  شیوة برخورد تیلور با کارفرمایان نیز به نـوعی شـ  « .کارفرمایان نیز قابل مالحظه است
توان تعـویض   کاري شده است که در مواقع نیاز می دید وي، هر کارفرما در حکم یک ماشین خوب روغن

هـا و حـل    هـاي مهندسـی را در تجزیـه و تحلیـل پدیـده      تالش تیلور آن بود کـه روش ). 2001، 1دسلر(شود 
لذا براي حل مسائل انسانی نیز از روشی  .دشود، اعمال نمای تري مربوط می هاي پیچیده مسائلی که به واقعیت

  :شناختی تیلوریسم به تفکیک ترسیم شده است مبناي انسان ،1در نمودار . جست بعدي بهره می تک
  

  

  شناختی تیلوریسم مبانی انسان -1نمودار    

  

                                                
1. Desller 
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  )شناختی تیلوریسم مبانی انسان( 1نمودار تبیین 
  .است کنندة تمام نظام طبیعت ـ تکنولوژي، توجیه

بـراي اثبـات ادعـاي خـویش و زدودن     . کـاره شـدن در طبیعـت اسـت     دنبـال همـه   انسان در تیلوریسم بـه 
نمـودن   عنوان مـؤثرترین ابـزار عملـی    دنبال آن است که تکنولوژي را به اهاي متافیزیکی، انسان تیلوري بهادع

  .تفکرات خویش همراه داشته باشد
  .ـ انسان صرفاً یک موجود مادي است

انسان موجودي اقتصادي اسـت و بهتـرین راه بـراي کـار بهتـر و      . موجودي صددرصد مادي است انسان
شود تا زنده بماند که تولید کند و موجودي خسـیس   انسان متولد می. هاي مادي است انگیزه و تشویق ،بیشتر
  .پرست است و پول

  منابع نیروي صنعتی -ـ منابع نیروي انسانی
آالت، مواد خام، و  مؤثر از نیروي انسانی، زمین، ماشین ةد آن، یعنی استفادرفاه هر کشور به قدرت تولی

 ةبعد از انقالب صـنعتی، اسـتفاد  . شوند افراد متضرّر می ۀو اگر قدرت تولید کاهش یابد، هم. بستگی دارد... 
بهبود بخشـیدن  و بسیار خوبی به تولید اشتغال داشتند، نیازمند توجه  که در حد هاي تولیدي از ماشینمناسب 

تیلور منابع نیروي انسـانی را بـا منـابع نیـروي صـنعتی کـه حاصـل        . کار بود -ماشین و انسان -به روابط انسان
بـود، در یـک سـطح و در مقابـل یکـدیگر قـرار داده و هـر دو را بـدون درنظـر           مصنوعات فکر همان انسان 

اسـاس بـازده فیزیکـی     کـارآیی انسـان را بـر   ها و طبایع خلقت باهم مقایسه نموده و در نتیجـه   گرفتن ماهیت
  .ماشین ارزیابی نموده است

  .ـ انسان باید مرتب کنترل شود
در حین کار، در فواصل منظم کسی باید باشد کـه بـا یـک سـاعت بـاالي سـر کـارگر ایسـتاده و بـه او          

مـدام انسـان را کنتـرل     باید... . حاال آهن را بردار و راه بیفت، حاال استراحت کن، حاال راه بیفت و : بگوید
  .خود نکند ۀکند تا او تنبلی را پیش

  .کند ـ انسان خوب همان گاو نري است که خوب کار می
. عاطفـه باشـد   اولین شرطی که یک کارگر براي شغل بارگیري باید دارا باشد، این است که احمق و بی

اي ابله باشـد کـه کسـی     وي باید به گونه. ...ساختمان ذهنی بیشتر شبیه به گاو نر باشد تا به چیز دیگر  از نظر
نظر هوش و ذکاوت از او برتر است، عادات کار را به او آموزش دهـد، تـا در کـار خـود موفـق       که در نقطه

رشـد  « ،نتیجۀ آن. اما عملیات ابتکاري انجام ندهد کارگر خوب فردي است که دستورات را بپذیرد، . گردد
  .خواهد بود» آل ایده= آل، رشد فکري اندك  جسمانی ایده
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  .شود ـ اطاعت کورکورانه از مافوق، یک ارزش محسوب می
تـز وي ایـن   . مدیران باشد و کارگران تنها باید تبعیت کننـد   کرد انجام کار باید بر عهدة تیلور تأکید می

رگر کا. کند دهد و وقت را تلف می بود که چنانچه کارگر به خودش واگذار شود، حداقل کار را انجام می
  .کند تا مدیر کارخانه متوجه نیروي بالقوة او نشود کاري می در این شرایط کم

  .است» 1گرایی مدیریت«ـ نگرش تیلوریسم به انسان، نوعی نگرش 
عمال دیدگاه خـود بـر هـر زمینـۀ     گرایی به توانایی مدیران براي تنظیم کنترل سازمان از طریق ا مدیریت

سـازمان چیسـت و    ةدهد تکنولوژي مورد استفاد مدیریت است که تشخیص میاین . شود فعالیتی، اطالق می
نظـر  . گیـرد  مدیریت دربارة نحوة روبروشدن انسان با تکنولوژي جدید تصمیم می. چگونه باید استفاده شود

  .شود گذاري براي استفاده از تکنولوژي جدید اخذ نمی کارکنان در هنگام سیاست
  .اقتصادي است-انسانی منطقیدر نظریۀ تیلوریسم، ـ انسان 
، یعنـی » هـدونیزم « ۀاز فلسـف  ،دهـد  اقتصـادي را تشـکیل مـی   -وضاتی که الگوي فکري انسانِ منطقیمفر

فه، انسـان اعمـالی را کـه    طبـق ایـن فلسـ   . ناشی گردیـد  ینکه هدف از زندگی خوشگذرانی است،اعتقاد به ا
  .کند و مطابق آنها رفتار میشود، درنظر گرفته  منافع شخصی او می باعث افزایش حداکثري

  .ـ انسان، واحد تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان است
اساس سلسله مراتب و وظیفه استوار است و بر تجزیـه و   سازمان بر مدیریت علمی بر تخصص و ساخت

یـل  هرم سـازمانی و واحـد تجزیـه و تحل    ةطبق این نظریه، انسان در قاعد. ورزد تحلیل فیزیکی کار تأکید می
  .باشد هاي مدیر، در رأس هرم سازمانی می برنامه

  .ها سازمانها در  ـ عدم توجه به سازمان غیررسمی و گروه
بینانـه   نظرانـه و غیرواقـع   تنـگ ) تیلوریسـم (شناختی در مدیریت علمـی   شناختی و جامعه با متغیرهاي روان

هـا و سـازمان رسـمی     فقـط گـروه   شـود و  سازمان غیررسمی و روابط آن نادیده گرفته مـی . شود برخورد می
  .گردند شرط الزم و کافی براي کارآیی سازمان تلقی می

  
  تیلوریسم ۀمدیریت آموزشی مبتنی بر نظری

در اوایــل قــرن بیســتم عــالوه بــر مؤسســات صــنعتی و  ،کــرد تیلوریســم و اصــولی کــه تبلیــغ مــی ۀنظریــ
نـام   اي از تاریخ مـدیریت آموزشـی بـه    رهدو. مریکا نیز مؤثر واقع شدآهاي آموزشی  در نظام ،جات هکارخان

هـاي آموزشـی بـه کـاربرد      هواداران مدیریت علمی در نظام ،عصر پرسش کارایی معروف است که طی آن

                                                
1. Managerialism 
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. تیلوریسم از صنعت به آموزش نیز تسرّي یافـت  ،به این ترتیب). 1380بند،  عالقه(اصول آن همت گماشتند 
زنـگ مدرسـه شـد،     جـات تبـدیل بـه    هها درآمدند، سوت کارخان مدارس با اندکی تفاوت به شکل کارخانه

هـا و   مدرسـه جـاي روش   هـاي اسـتاندارد شـدة    جاي لباس کارگران قرار گرفـت، آزمـون   یونیفرم مدرسه به
تـوان   ي تولیـدي و صـنعتی را مـی   هـا  سازمانچون  ،به اعتقاد تیلور. تولیدات استاندارد در کارخانه را گرفتند

هـاي تولیـد را تحـت نظــم     لــذا کـاربرد اصـول علمـی فعالیــت    ،تحـت حاکمیـت قواعـد و مقـررات درآورد    
 1در مدیریت آموزشی نیز اصـول مهندسـی انسـانی    ،همین ترتیب به. دهد آورد و کارایی را افزایش می درمی

مریکـا  آدرخصوص چگونگی تأثیر آموزش مـدیریت علمـی بـر مـدارس     ) 1962( 2کاالهان. قابل اجراست
در کـه  او به این نتیجـه رسـید   . هاي تیلور در مدیریت آموزشی را ارزیابی کرد هایی انجام داد و ایده بررسی

دهـد، مـدیریت    شناسی و مهندسی انسانی که پایه و اساس معرفت علمی تیلوریسم را تشکیل می بخش انسان
آن  ۀنتیجـ . هاي معینی ارزیـابی کـرد   هاست تا بتوان آنها را با مقیاس دنبال استاندارد کردن فعالیت شی بهآموز

باال براي  ةدست آوردن نمر هعنوان یکی از دستاوردهاي علمی این نظریه براي مدیران آموزشی تأکید بر ب هب
بـدیل بـه درس دادن و درس خوانـدن    لذا در این سیستم، علم و دانش ت). 1962کاالهان، (شاگردان گردید 
هاي بیشتري بزننـد بـدون اینکـه بـه      شود که چگونه تست شود، به شاگردان آموزش داده می براي امتحان می

کـاربرد دارد یـا   ) جامعـه (این مسئله مهم توجه شود که آیا کسب این اطالعات در بیرون از موقعیـت تسـت   
  ).2001، 3ریس(خیر؟ 
 

  آموزشی مبتنی بر تیلوریسمانسان در مدیریت 
قالیی که در جهت پـی ها سازمانتأکید زیاد تیلوریسم بر  انـد،   گیـري اهـداف خـاص تشـکیل شـده      ي ع

رفتـار انسـانی و متغیرهـاي     ،در ایـن نظریـه  . دهـد  ي آموزشی مـی ها سازمانرنگ و بوي دیگري به انسان در 
روزه از آن تحت عنوان سازمان غیررسمی یـاد  شناختی جاي چندانی نداشته و آنچه ام شناختی و جامعه روان
گونـه کـه ماشـین را     با عنایت به هدف اصلی سـازمانی در ایـن نظریـه، همـان    . معناي چندانی ندارد ،شود می
هـا نیـز    بـه انسـان   ،هاي نوین در ساخت و کاربرد آنها، تحت تغییر و تبدیل و تحول قرار داد توان با پدیده می

                                                
علمـی زمـان، حرکـت، روش و سـایر فنـون و ابـزار        ۀشـامل مطالعـ   ،دهند این اصول که مبناي علمی کار تیلور را تشکیل می -1

شـوند و حـداکثر تخصـص در آن مـورد      عوامل اضافی و نامربوط حذف می ر محیط آموزشی هستند که در آن کلیۀمدیریتی د
 .گیرد تأکید قرار می

2. Callahan 
3. Ress 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388 سال ،1 شماره دهم، دوره                                             مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  206

  ).1378پرهیزگار، (گریست توان با چنین دیدي ن می
روابط انسـانی بـه تیلوریسـم هـم از همـین مسـئله نشـأت         ۀایراد اصلی نظریات نئوکالسیک ازجمله نظری

طبـق  . کنند عنوان ظرفیت یا توانایی پیوستن به جمع تعریف می ها، فردیت انسانی را به ین نظریهگیرد که ا می
توانـد   بلکه تا آنجـا مـی   ،جهت که جداي از دیگران است ها، یک انسان یک انسان است نه از آن این نظریه

تواننـد بـه    اعی نمیهاي اجتم ارزش ،تیلوریسم طبق نظریۀ. شی از انسان دیگر باشدادعاي فردیت کند که بخ
عنـوان یـک کـلّ نسـبت      توانند به گروه بـه  ، بلکه فقط میتک نسبت داده شوند صورت تک اعضاي گروه به

نهضت تیلوریسم از بعد نگرش به انسان براي مـدیریت آموزشـی قواعـدي را پیشـنهاد      ،نتیجه در. داده شوند
هـاي درس   آموزان در کالس کند که در درجۀ اول تأکید بر بازده آموزش و پرورش، تعداد قبولی دانش می

مطمـح  چنان مورد تأکید است که بعـد پـرورش شـاگردان     هاي قالبی و استاندارد آن دارد و استفاده از روش
زیرا شاگردان، چیزي جز مواد خام در فراگـرد تولیـد نیسـتند، مـواد خـامی کـه بایـد بـا          ؛گیرد نظر قرار نمی

خود تحت عنـوان   در مقالۀ) 1996( 1راجو. اي تغییر و تحول یابند معیارها و استانداردهاي از پیش تعیین شده
علمی دو خطـا را مرتکـب شـد کـه هـر       بندي اصول مدیریت تیلور در صورت: دارد مدیریت علمی بیان می

ـ    . آنها نتیجۀ شخصیت او بود يدو  بـرد و دوم  کـار مـی   هاول آنکه او اصول خود را بـدون هرگونـه انعطـافی ب
راجـو،  (شـدند   کار گرفتـه مـی   ههاي انسانی ب العمل این اصول با فقدان کامل فهم طبیعت انسان و عکس آنکه

1996.(  
اي کـه   گونـه  به ،شوند داري تعریف می طور معنی اهداف آموزشی نیز بهدیریت علمی، برحسب اصول م

آمـوزان باشـد و    بینی رفتارهاي خاص برحسب انتظارات مشخص از دانـش  این هدف خاص باید شامل پیش
لـذا یـک نـوع رفتـار      .شـود  این همان مفهومی است که امروزه از آن تحت عنوان اهداف رفتاري تعبیـر مـی  

  ).2004ساندو، ( )دید قالبی نسبت به انسان(ر است رك و پاسخ مد نظقالبی مبتنی بر مح
گـذاري در امـر    مدیریت آموزشـی مبتنـی بـر تیلوریسـم چـون بیشـترین توجـه خـود را صـرف سـرمایه          

فرصـتی بـراي بررسـی، سـنجش و      دانـد،  می) نرخ ارتقاء شاگردانباالبردن آمار قبولی و (سازي تولید  بیشینه
عنـوان یکـی از نیازهـاي انسـانی،      هـاي انسـانی بـه    اندیشـه  نان نخواهد یافت و به اعتاليکارک توجه به روحیۀ

معلمـان و شـاگردان ملـزم بـه اطاعـت از مقـررات در سـازمان هسـتند،         در ایـن معنـا،   . توجهی نخواهد کـرد 
یـار، نـه   واقع، اختدر . کند نین و مقررات مدرسه میآموزان را ملزم به اطاعت از قوا مدیریت آموزشی، دانش
شـود، بـه نـوعی کـه معلمـان نیـز        قـانونی آن فـرض مـی    -نـوع عقالیـی  ، بلکه از 2از نوع اقتدار کاریزماتیک

                                                
1. Rajoo 
2. Charismatic  
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. اي خود را بر مبناي آنها، تنظیم نمایند هاي تعیین شده را محترم شمرده و هنجارهاي تدریس حرفه مشی خط
بـه ایـن   . رنـگ و بـویی نـدارد    ن نظریهشود، در ای ی از آن یاد میآنچه امروزه تحت عنوان مدیریت مشارکت

آمـوزان و معلمـان، توجـه بـه تعیـین بهتـرین راه انجـام تکـالیف،          جاي توجه به بعد روحـی دانـش   ، بهترتیب
نوعی تمرکز شدید در ساختار نظام مدیریت آموزشی مبتنی بر تیلوریسـم، قابـل مشـاهده    . گردد معطوف می

جـاي آنکـه    مدیران آموزشـی بـه  . ت به انسان نیز گذاشته استاست که اثر خود را بر نگرش این تئوري نسب
هایی خواهند شد که از طرف مقامـات   نظرات دیگران را در زمینۀ مدرسه و آموزش جهت دهند، تابع برنامه

آمـوزد و   رود مـی  آموز در مدرسه آنچه را که از او انتظار می دانش. مافوق براي آنها تهیه و تنظیم شده است
لذا جایی براي خالقیت و نوآوري بـاقی نخواهـد مانـد و     کنند؛ وزشی او را دیگران تنظیم میآمهاي  فعالیت

  .استاین به معناي تنزل مقام انسانی در آموزش و یادگیري 
هـاي حاضـر در    بینش و منش انسانی در محیط کار، آن اسـت کـه انسـان    هاي ارتقاي زمینه یکی از پیش

سـازي   ولـی آیـا وقتـی هـدف بیشـینه      .دهند، لذت ببرند ري که انجام میاسیستم، احساس امنیت کنند و از ک
هات درخصـوص دیـدگاه   احساسی ایجاد خواهد شـد؟ همـین شُـب   تولید و صرفاً افزایش کمیت است، چنین 
را به چـالش بـا ایـن نظریـه     » تماري پارکر فال«نظران دیگر ازجمله  تیلوریسم نسبت به انسان بود که صاحب

هاي اجتمـاعی مـورد    هاي فردي در درون گروه االت اساسی را مطرح کرد که باید واکنشد و این سؤکشان
تشـکیل   هـا  سـازمان هـاي غیررسـمی در    تجزیه و تحلیل قرار گیرند و مدیران از خود بپرسند که چـرا گـروه  

توان آنها را یگانه کـرد؟ بـه نحـوي کـه اهـداف فـردي در کنـار اهـداف گروهـی بـه            شوند؟ چگونه می می
م بر مدیریت آموزشی هایی ترسیم و در آنها چگونگی نقش تیلوریس نمودار ،بحث در ادامۀ .انگی برسندیگ

وار بـا توضـیح مختصـري، آورده     بعد از نمودار، تبیین هر قسمت از نمودار نیز فهرسـت  .مشخص شده است
  .شده است
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388 سال ،1 شماره دهم، دوره                                             مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  208

  
  شناختی تیلوریسم در مدیریت آموزشی مبانی انسانـ 2نمودار 

  
  )شناختی تیلوریسم در مدیریت آموزشی مبانی انسان( 2نمودار تبیین 

  .شود عنوان موجودي منفعل نگریسته می به) انسان(آموز  ـ به دانش
آموزان صرفاً باید بـه یادسـپاري مطالـب     معلم متکلم وحده است و دانش. معلم محوري یک اصل است

گـردد و   مشـخص، معلومـات ذهنـی آنهـا ارزیـابی      هـا و سـؤاالت    اساس آزمـون  گفته شده، اقدام کنند و بر
تـر و   آمـوزان موجـودات خـوددار و منفعلـی هسـتند کـه هرچـه سـاکت         دانش. مطالب قبلی را به یاد بیاورند

  .تر هستند تر باشند، مقبول آرام
  ـ عدم توجه به نیازها و عالیق شاگردان در تعیین محتوا

گـردد و   ي رسیدن به اهداف سازمانی مشخص، تعیـین مـی  ریزان و مدیران برا محتوا عمدتاً توسط برنامه
باید مطالب و محتواهاي تعیـین شـده    آموزان می آموزان دارد و دانش سنخیت اندکی با نیازها و عالیق دانش

باشد و به همـین   آموزان می تر از عالئق دانش مدرسه و کالس و قوانین و بازده استاندارد، مهم. را یاد بگیرند
  .در مدیریت آموزشی مبتنی بر تیلوریسم بر موضوعات درسی ثابت است ، تأکیددلیل

  )هاي انسانی عنوان ویژگی به(توجه به نیازهاي احترام، اجتماعی و خودشکوفایی   ـ عدم 
نگـرد بـه نیازهـاي دیگـر او      مدیریت مبتنی بر تیلوریسم چون نیاز شاگرد را صرفاً از دیـد اقتصـادي مـی   
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نقـش را بـه خـود    تـرین  ژیـک و امنیـت، مهم  نیـاز فیزیولو  ،نیازهاي کمبـود و نقصـان، یعنـی   لذا . اعتناست بی
هـاي   عنوان مهمتـرین مـالك   این نیازها به ياي که هدف اصلی سازمان باید ارضا گونه دهند به اختصاص می

  .برانگیزانندة اعضا باشد
مدرسه ةقالیی براي ادارـ اقتدار ع  

ریزي در طراحی در سطح وظایف عملیاتی، باعـث کارآمـدترکردن و    هاي علمی و برنامه کاربرد روش
قالیـی   لذا از بین انواع قدرت بر. گردد کردن مدارس می عقالنی قـانونی   -اي مدیریت، تأکید بـر مـدیریت ع

نوعی رهبري سازمانی است، مورد عنایت قـرار   که مبتنی بر ارتباطات انسانی و به است و اقتدار کاریزماتیک
  .گیرد نمی

  ریزي ها و برنامه هاي کنترل انسان ـ تمرکز در شیوه
شـود   هاي سطح عملیاتی نظام آموزشی یعنی کالس و مدرسه، سـعی مـی   با تأکید فعالیت ،اول ۀدر درج

هاي الزم براي استفاده از آنهـا روشـن گردنـد و     ابزارها معلوم شده و صالحیت. وظایف دقیقاً مشخص شود
  .نظارت، سنجش و ارزشیابی قرار گیرد در حین کار دقیقاً کار مورد

  عنوان مهمترین مالك ایجاد انگیزه ـ پاداش مالی براي معلمان به
آمـوزان بـه    ها یا نمـرات دانـش   هرچه تعداد قبولی. هرچه بیشتر تولید شود، کار بهتر صورت گرفته است

فته و پاداش باالتري براي گر این است که کار بهتر صورت گر استانداردهاي تعیین شده نزدیک باشد، نشان
  .شود معلمان، در نظر گرفته می

  ـ عدم کنترل رفتارهاي انسانی در مدرسه توسط هنجارهاي گروهی
   ب، جـایی نداشـته و   هنجارهاي گروهی در استانداردهاي از پیش تعیین شده و قـوانین و مقـررات مصـو

طرفـه در سراسـر مـدیریت مبتنـی بـر       یـک لـذا فعالیـت خّطـی و    . هاي الزم براي آنهـا نشـده اسـت    بینی پیش
عنـوان موجـودي    گیرد و به انسان به صورت انفعالی مورد تأکید قرار می آموزش به. تیلوریسم مشخص است

  .شود بعدي توجه می تک
  .دهد که دیگران او را هدایت کنند ـ انسان ترجیح می

 .ري جویندهستند که از طرف دیگران هدایت شوند، از مسئولیت دوانسانها مایل 

  
دو دیـدگاه نـوین و    ۀدر رابطـه بـا مقایسـ    نموادارهـایی در صـفحات بعـد    ،با عنایت به مفروضـات فـوق  

در ایــن نمودارهــا . شناســی فــراهم آمــده اســت تیلوریسـم در مــدیریت آموزشــی بــا توجــه بــه مبنــاي انســان 
  .اند هاي اندك این دو نظام باهم مقایسه شده هاي عمده و شباهت تفاوت

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388 سال ،1 شماره دهم، دوره                                             مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  210

  
 
 
 
 
  
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  211  ...شناسی تیلوریسم  انساننقدي بر                                                                         1388 سال ،1 شماره دهم، دوره

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388 سال ،1 شماره دهم، دوره                                             مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  212

  گیري بحث و نتیجه
سـت  این نظریه حاوي نکاتی ا ۀفلسف. گردد تیلوریسم از لحاظ تاریخی به ربع اول قرن بیستم برمی ۀنظری

اي همکـاري گروهـی،   جـ  طلبـی فـردي بـه    هـاي متعـارف نفـع    جـاي روش  همچون استفاده از روش علمی به
هـاي مـادي در راسـتاي     از طریـق مکـانیزم  جایی رضایتمندي به حقوق کم و ترغیب افـراد   حداکثرگرایی به

شناسی در این تئوري به ایـن ترتیـب قابـل     مبناي انسان .پیشرفت فردي که منجر به حداکثرگرایی شده است
 .شـود  روح است، سازمان مدلی ماشینی فرض می آالت و ابزار بی تفسیر است که انسان قابل مقایسه با ماشین

تیلوریسـم کـه    مدل کـاري . گرا هستند  ماهیتاً هدف ها سازماناین قبیل  لذا هدف اصلی در سازمان کارایی و
عنـوان یـک مـانع بـزرگ بـراي کارهـاي        اکنون به هم ،کرد بندي می وري تقسیم منظور افزایش بهره کار را به

این روش که فقط یک راه . شود مدرن که نیازمند واکنش سریع در برابر تغییرات محیطی هستند، مطرح می
هماننـد ماشـین کـار     ،هاي شـاغل در آن  براي فعالیت در سازمان وجود دارد و اینکه سازمان و انسان مناسب

هـاي پویـا و در    اجتماعی از انسان ۀاکنون با این ایده جایگزین شده است که سازمان یک شبک هم ،کنند می
حائز اهمیـت اسـت کـه     در مدیریت آموزشی مبتنی بر این نظریه این نکته. حال حرکت متداوم قلمداد شود

شناسی و آنچه امروزه سازمان غیررسمی نامیـده   شناختی و جامعه در چارچوب آن رفتار انسانی و متغیر روان
تمرکز شدیدي که در ساختار نظام مدیریت آموزشی مبتنی بر تیلوریسم قابـل  . شود معناي چندانی ندارد می

آنچـه امـروزه مـدیریت    . ه انسـان نیـز گذاشـته اسـت    اثر خود را بر نگرش این نظریه نسـبت بـ   ،مشاهده است
اختیـار، نـه از    ،واقـع دهـد و در   راه انجام تکالیف مـی  شود جاي خود را به تعیین بهترین مشارکتی نامیده می

قالیینوع اقتدار کا بـه نـوعی کـه اعضـاي      ؛گیـرد  قانونی آن مورد تأکید قرار می -ریزماتیک، بلکه از نوع ع
اي خود  هاي تعیین شده را محترم شمرده و هنجارهاي تدریس حرفه مشی نیز خط) معلمان(سازمان آموزشی 

  .نمایند را بر مبناي آن تنظیم می
  
  منابع

، پیدایش تئوریهاي مدیریت، تعاریف سازمان و مـدریت : تئوریهاي مدیریت، )1368(پرهیزگار، کمال 
 .نشر اشراقی: تهران

مرکـز   :تهـران  محمـد علـی طوسـی،    ۀ، ترجمـ اصـول مـدیریت علمـی   ، )1914(تیلور، فردریک وینسلو 
 .آموزش مدیریت دولتی

جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم،    :، قممناسبات انسانی در مدیریت اسالمی، )1359(سیاهپوش، محمود 
  .دفتر انتشارات اسالمی
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 .، تهران، دانشگاه پیام نورنی و دبستاندبستا آموزش و پرورش پیش، )1381(بند، علی  عالقه

 :سرشـت، تهـران   پـاك  ۀ محمـد جعفـر  ، ترجممکاتب فلسفی و آراء تربیتی، )1997( گوتک، جرالد لی
 .انتشارات سمت

  .انتشارات میر :، تهرانمدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، )1381(میرسپاسی، ناصر 
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