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Born

26 December 1880
Adelaide, Australia



Died

7 September 1949
Guildford, Surrey, UK



Occupation

Psychologist, industrial researcher, organizational theorist



Spouse(s)

Dorothea McConnel (married 18 April 1913)
children: Patricia and Gael
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التون مایو در یک نگاه:



1880.تولد.



1911.استاد برگزيده در منطق ،اخالقيات و روانشناسي (استاد سابق فلسفه) در دانشگاه كوئينزلند.



1923.انتقال به اياالت متحده و اخذ سمت در دانشگاه پنسيلوانيا؛ انجام تحقيقاتي تجربي در خصوص
بهرهوري در ارتباط با شرايط كاري.



1932-1927.آزمايشات تجربي اجرا شده در نيروگاه هاثورن.



1928.انتقال به هاروارد به عنوان استاديار تحقيقات صنعتي؛ درگير شدن در تحقيقات تجربي در يكي
از كارخانههاي ريسندگي و بافندگي هاثورن.



1930-1929.اعالم اين موضوع كه گوش دادن به سخنان كاركنان و توجه به سبك نظارت بر آنها،
انگيزه و بهرهوري را افزايش ميدهد.



1945-1930.توسعه برنامه آموزش درون صنعتي.



1947.بازنشستگي از هاروارد.



1949-1947.مشاور دولت انگلستان در خصوص مشكالت درون صنعتي.



1949.درگذشت.
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مقدمه:
پروفسور جرج التون مايو ( ،)9881-9191يك رهبر برجسته و يك مرجع بزرگ در تفكر مديريت محسوب
ميشود .در كارخانه وسترن الكتريك واقع در هاثورن ،او دريافت كه رضايت شغلي از طريق مشاركت كاركنان
در فرآيند اتخاذ تصميمات رشد ميكند نه از طريق تشويقهاي كوتاه مدت.
زندگی و دوران شغلی:
التون مايو كه در استراليا متولد شده است ،به تحصيل در رشته روانشناسي در دانشگاه آداليد پرداخت و
در سال  9199به عنوان استاد منطق ،اخالقيات و روانشناسي (استاد سابق فلسفه) در دانشگاه كوئينزلند
منصوب شد .او كه به داليل حرفهاي عالقهمند به سفر به اياالت متحده بود ،سرانجام به اين كشور سفر كرد و
سمتي را در سال  9191در دانشگاه پنسيلوانيا عهدهدار شد .در آنجا او به يكي از محققان هاثورن تبديل شد.
او به تحقيق در يكي از كارخانههاي ريسندگي و بافندگي آنجا پرداخت كه در يكي از واحدهايش ،چرخش
كاركنان آن  951درصد بود (در مقايسه با  6درصد در ساير بخشهاي شركت) .مجموعهاي از تغييرات تجربي
در شرايط كاري در اين واحد به كار گرفته شد .اين تغييرات باعث افزايش متوالي در بهرهوري و افزايش انگيزه
كاركنان شد .پس از يك سال ،چرخش نيروي كار به سطح ميانگين شركت رسيد .اين امر تغييرات چشمگيري
را در اين كارخانه منجر شد.
آزمايشات تجربي هاثورن در سال  9199آغاز شد و مايو در سال  9198و پس از آن به اين پروژه پيوست
كه به دانشكده مديريت اجرايي دانشگاه هاروارد منتقل شد و در آنجا به اعنوان استاديار رشته پژوهش صنعتي
مشغول به كار شد .سپس او به درجه استادي نايل شد و تا سال  9191كه بازنشسته شد در همين دانشگاه
ماند .در طول جنگ دوم جهاني ،وي اقدام به توسعه نظارت بر امر آموزش در قالب برنامه آموزش درون صنعتي
كرد كه به طور گستردهاي در اياالت متحده اجرا ميشد .او دو سال پاياني عمرش را در انگلستان و به عنوان
مشاور دولت در خصوص مسايل درون صنعتي سپري كرد.
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تفکر کلیدی:
مايو مطالب زيادي پيرامون دموكراسي و آزادي و همچنين مسايل اجتماعي تمدن صنعتي شده به رشته
تحرير درآورده است .او مؤلف كتاب مسايل انساني تمدن صنعتي است كه در آن تجربيات به دست آمده در
هاثورن را بيان كرده است .بسياري از افراد معتقدند كه او تفكري مديريتي را در اين كتاب مطرح كرده اما
خود او معتقد است كه در اين كتاب تالش كرده تا مسئوليتهاي افرادي را بيان كند كه به دنبال طراحي و
اجراي پروژههاي مختلف هستند.
هاثورن:
كارخانه وسترن الكتريك هاثورن در شيكاگو واقع شده است .اين كارخانه  91111كارمند داشت و تلفن و
تجهيزات تلفني را عمدتاً براي شركت ايتي اند تي توليد ميكرد .اين شركت به استفاده از سياستهاي
پيشرفته پرسنلي شهره بود و يك شوراي تحقيقات ملي را در خصوص رابطه ميان نور محيط كار و اثربخشي
كار ايجاد كرده بود كه تحقيقات متعددي را در شركتهاي سراسر آمريكا انجام داده بودند.
آزمونهای تجربی:
در تحقيق سال  ،9199از طريق جدا كردن دو گروه از كاركنان تأثير مشوقهاي مختلف بر بهرهوري آزموده
شد .همچنين پيشرفت در سطح نورپردازي محيطهاي كاري نيز سنجيده شد .در مورد يكي از گروهها،
نورپردازي پايينتر از سطح استاندارد بود .نتيجه حاصله در مورد كارآيي افرادي كه در گروه داراي نور مناسب
بودند ،به خوبي مشهود بود.
نظارت و ویژگیهای کارکنان:
در زمستان سال  ،9191شركت پنوک از كلير ترنر استاد زيستشناسي و بهداشت عمومي در انستيتو
فنآوري ماساچوست دعوت به همكاري كرد .ترنر گروههاي كوچكي از افراد را تشكيل داد آزمايشات خود را
به مرحله اجرا درآورد .نتيجه اين آزمونها ،افزايش انگيزه كاركنان ،افزايش درآمد آنها ،افزايش توجه آنها به
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كارشان و افزايش مسئوليت پذيري آنها بود .در تمامي اين تحقيقات و آزمونها ،التون مايو ،به ترنر و همكارانش
كمك كرد.
تحقیقات بیشتر در مورد گروههای اجتماعی:
سومين مرحله در تحقيقات در يك بانك بود .نتايج اين تحقيقات بدين شرح بودند.


بايد استانداردي براي فعاليتهاي سازمانها تدوين شود و همه افراد بايد مجاب شوند تا آنها را رعايت و
اعمال كنند.



بايد طرحها و مشوقهاي مالي آماده شوند تا به كاركنان نشان داده شود كه سازمان نسبت به شرايط
مالي آنها بيتفاوت نيست.



بايد يك دستورالعمل و منشور رفتاري در مورد رفتارهاي كاركنان و مديريت تدوين و به تمامي سطوح
سازماني ابالغ گردد.



اين نتايج بيشتر از آن كه نمايانگر فعاليتهاي مديريتي و اجرايي باشند ،نمايانگر فعاليتهاي گروههاي
اجتماعي هستند (گروههايي كه متشكل از افراد مختلف هستند).



رضايت شغلي وقتي افزايش مييابد كه به كاركنان آزادي عملي بيشتري داده شود تا بتوانند شرايط كاري
محيط كار خود را تعيين كنند و استانداردهايي كه در قبال نتايج كارشان را بر عهده دارند ،تدوين و اجرا
نمايند.



تعامل و همكاري تنگاتنگ ميان افراد ميتواند سطح بااليي از انسجام و يكپارچگي تيمي را باعث گردد.



رضايت شغلي و نتيجه كار بيشتر از شرايط فيزيكي كار ،به تعامل و احساس ارزشمندي كاركنان بستگي
دارند.
طرفداران التون ماايو ،او را بنياانگزار مكتاب رواباط انسااني در ماديريت مايدانناد اماا جامعاهشناساان
ب اه اياان دلياال ازاوانتقااادميكنندكااه بااه اناادازه كااافي ،دياادگاههااا و نظرياااتش را تشااريح نكاارده اساات .
خواندن مطالب مايو و پي بردن به نتاايج ماد نظار او در پاياان قارن بيسات و اوايال قارن بيسات و يكا ،
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هااين نكتااه تعجااببرانگيااز و حياارتآوري بااه دنبااال ناادارد .يافتااههاااي او بااه طااور فزايناادهاي در ميااان
دانشاامندان علااوم اجتماااعي ،رهبااران اتحاديااههاااي كااارگري و مااديران رايااج هسااتند .البتااه اياان اماار را
ماايتااوان شاااخف موفقياات او نيااز دانساات زياارا اك اار محققااان در اياان زمينااه اتفاااق نظاار دارنااد كااه او
نخسااااتين فااااردي بااااود كااااه مزاياااااي تغيياااار در تفكاااارات مااااديريتي را اثبااااات كاااارد .
عقايااد مااايو در خصااوص اهااور سااازمانهاااي «غيررساامي» مااورد توجااه اساااتيدي همچااون آرگااريس و
ديگااران قاارار گرفتااهانااد زياارا اياان دياادگاههااا باعااث شااكلگيااري نظريااههاايي در مااورد نحااوه توسااعه و
يادگيري در سازمانها شده اناد .نتاايج ماايو حكايات از آن دارناد كاه سابك ماديريتي ،نقاش بسازايي در
بهرهوري صنعتي دارد و مهارتهاي ارتبااطي باا افاراد باه انادازه مشاوقهاا و پااداشهااي ماالي ،در افاراد
ايجاااد انگياازه ماايكننااد .اياان رويكاارد انساااني ،اباازاري مه ا بااراي رفااع نيازهاااي اقتصااادي و اجتماااعي
سازمان هاا اسات .باراي اطالعاات بيشاتر كتااب هااي «مشاكالت انسااني ياك تمادن صانعتي» 9196 ،و
«مشكالت اجتماعي يك تمدن صنعتي» 9195 ،را ببينيد.

کتاب های تالیف شده:
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