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  جهانی سازي در مدیریت تطبیقیمدل متوازن اثرات اجتماعی ، سازمانی و 
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مهم ترین و اصلی ترین مرحله ي تحقیق و توسعه اطالعات و علوم بشر مرحله ي نظریه پردازي اسـت کـه بیـان    
البته این الهامات یا حدسـها اتفـاقی نیسـت    . روابط نامشهود بین پدیده ها ست و به صورت حدس و الهام حاصل می شود

موضوع نشأت می گیرد و معموال متأثر از دیدگاه هاي فلسـفی و اعتقـادي محقـق اسـت     بلکه از نحوه ي نگرش محقق به 
به هر حال نظریه به پیدایش طرح نظـري و سـرانجام   .کهدر این قسمت و بالتبع در مراحل بعدي نیز تأثیر خواهد گذاشت 

  .فرضیه می انجامد
اي مختلـف وخوشـه چینـی ازخـرمن     سیري درنظامهاي اداري کشوره)مدیریت تطبیقی(مطالعات اداري تطبیقی

  .تجارت عملی جوامع دیگراست

  
  
  

  :براي مطالعه مدیریت تطبیقی دالیل بسیاري موجود است
دراین وابستگی دولتها و به تبع آن مدیریت دولتی .نخست آنکه مادردنیایی وابسته به هم زندگی می کنیم

نیز تابع قوانین و مقررات دولتی بوده و رفتارهاي آن از سوي دیگر بخش خصوصی .کشورها نقش عمده اي ایفا می کنند 
در این حال هم مدیران دولتی و هم مدیران بخش خصوصی و غیر دولتی باید تفکر و .با سیاستهاي دولتی تنظیم می شود

اي نگرشی جهانی داشته باشد و به عوامل برون مرزي خود توجه کافی مبذول کنند زیرا صنایع داخلی کشورها و سازمانه
دولتی تحت تاثیر سیاستها و رقابتهاي خارجی قرار دارد و امروزه هیچ موسسه و سازمانی از رقابت خارجی مصون 

سوم آنکه تجزیه و . دوم آنکه مطالعه فرهنگ ملی را می زداید و ما را به سوي ادراکی فراتر از آن سوق می دهد.نیست
زمانی در یک زمینه ي مطالعاتی به افزایش مبانی علم و آگاهی تحلیل تطبیقی مدیریت با گسترش تعداد متغییرهاي سا

هر فرهنگی دامنه ي . می انجامد مثال فرهنگهاي مختلف را می توان بر روي طیفی با متغییرهاي مختلف سازماندهی کرد
گسترش داد و با انتخاب دقیق فرهنگها می توان دامنه ي متغییرها را .محدودي از ویژگی هارا در آن طیف نشان می دهد

مدیریت با خارج ساختن ما از چارچوب  یچهارم آنکه تجزیه و تحلیل تطبیق.به ویژگیهاي بیشتري دست یافت 
مفروضاتی که معموال بستر عمل ما را تشکیل می دهند به گسترده شدن آگاهی ما از امکانات مدیریت کمک می کند و 

و باالخره اینکه مهمترین دلیل . یریتی هر کشور دو چندان می سازدنیز توانایی ما را براي تشریح و درك فرایندهاي مد
مطالعه ي مدیریت تطبیقی این است که به فرد کمک می کند شناخت و درك صحیحی از محیط و فرهنگ خود به 

در حقیقت مادامی که مطالعه ي سازمان مدیریت به جامعه اي خاص محدود شود ، نقش محیط و فرهنگ  ;دست آورده 
اهمیت فرهنگ و محیط را به : این پژوهشگران مدیریت تطبیقی بودند که . نزد پژوهشگران نادیده گرفته می شوددر 

  .عنوان عوامل حیاتی و حساس در مطالعه ي نظامهاي مدیریت معرفی کردند
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  هدف مدیریت تطبیقی
اهـداف کلـی آن بـه شـرح زیـر       نظامهاي اداري تطبیقی یا مدیریت تطبیقی یکی از رشته هاي مدیریت است که

  :است
  .درك نظریات و ابداعات سایر جوامع در زمینه هاي مدیریت و اداره ي امور و آگاهی از تجربیات عملی آنها. 1
یافتن معیارها یا الگوهایی براي مقایسه و درك وجوه تشابه و تمایز بین سازمانها و عوامل متشکله ي آن اعـم  . 2

  .در نهایت سنجش و ارزیابی آنها در یک کشور و یا بین کشورهاي گوناگوناز ساختاري و رفتاري و 
در نتیجه گیري از مقایسه ي نظامها و شیوه هاي مدیریت در نظامهاي اجتماعی مختلف به منظـور دسـتیابی   . 3

  ).نظري(به چهارچوبهاي کلی 
  

  
  

  ه هاعه ي تطبیقی به منظور شناخت ، تبیین وتحلیل پدیدلآشنایی با روش مطا
مهمترین و اصلیترین مرحله ي تحقیق و توسعه اطالعات و علوم بشر مرحله ي نظریـه پـردازي اسـت کـه بیـان      

البته این الهامات یا حدسـها اتفـاقی نیسـت    . روابط نامشهود بین پدیده ها ست و به صورت حدس و الهام حاصل می شود
 متأثر از دیـدگاههاي فلسـفی و اعتقـادي محقـق اسـت      ي نگرش محقق به موضوع نشأت می گیرد و معموال وهبلکه از نح

به هر حال نظریه به پیدایش طرح نظـري و سـرانجام   .کهدر این قسمت و بالتبع در مراحل بعدي نیز تأثیر خواهد گذاشت 
  .فرضیه می انجامد

ردکـه  به طورکلی درهرکارتحقیقی محقق درپی یافتن پاسخ براي سوالهایی است که درپـیش روداردیاقصـدآن دا  
  .فرضیه خودرامحک زندوازصحت وسقم آن آگاهی یابد

  :دوشیوه کلی که محققان رادرشناخت پدیده هاومحک زدن فرضیه هایاري می دهندعبارتنداز
  روش مقایسه اي.2                                روش تجربه وآزمایش.1

  
  .روش اصلی بازبینی فرضیه هادرعلوم طبیعی است:تجربه وآزمایش

  
قانونی فرضـی اسـت بـه مددتجربـه وآزمـایش سـنجیده میشـودکه یااثبـات وپذیرفتـه مـی شـودیانفی            :فرضیه

درآزمایشـهاي علـوم طبیعی،بـه کمـک وسـایل وتجهیـزات آزمایشـگاهی کوشـش میشـودتاعوامل          .ومردوداعالم می شـود 
درمحـیط آزمایشـگاه نـوروحرارت    محقق علوم طبیعـی  .موثربرپدیده به طوربرنامه ریزي شده تغییریابدوآثارآن بررسی شود

امـادرعلوم اجتمـاعی وانسـانی کاربـدین سـادگی نیسـت       .وفشارراتغییرمی دهدوآثارآنرابرپدیده موردآزمایش ارزیابی میکند
  .واغلب باچنین سهولتی نمی توان شرایط حاکم برپدیده ها راتغییرداد

دهدتاباصحت ودقت وعینیت بیشتري ازچگـونگی  روش مقایسه درمقوله سازمان ومدیریت به پژوهشگرامکان می 
تحقیق آگاهی یابدوازاین طریق محدودیتهایی راجبران کندکه درروش تجربه وآزمایش علوم طبیعی نسبت به پدیده هـاي  

  .اجتماعی،چون سازمان،مطرح است
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  تعریف مطالعه تطبیقی وکاربردآن درسازمانها
بررسی که پدیده هارادرکنارهم می نهدوبه منظور یافتن نقـاط  گفتیم مطالعه تطبیقی عبارت است ازنوعی روش 

انجـام مـی    مائاصوالمادرزندگی روزمره خودبه طورساده کاربررسی تطبیقی رادا.افتراق وتشابه آنهاراتجزیه وتحلیل می کند
رشـته هـاي    دهیم زمانی که کاالي خاصی راازمیان انواع مشابه آن می گزینیم هنگامی که رشـته تحصـیلی خودراازمیـان   

دیگرانتخاب می کنیم ووقتی،بـراي کار،سـازمانی رابردیگـري تـرجیح مـی دهیم،بـه نـوعی مقایسـه وتطبیـق دسـت زده           
امادرمطالعات تطبیقی اداري که به طورعلمی بامسایل برخوردمی کنـیم کـارکمی پیچیـده ترمـی شـودوبراي بررسـی       .ایم

  .بایدابعادمختلف رادرنظرگرفت تامطالعه جامع باشد
  

کنارهم نهادن دوپدیده که بایکدیگرحداقل یـک وجـه اشـتراك    :العه تطبیقی عبارت است ازمط
  .دارندوبررسی دقیق وتجزیه وتحلیل همه جانبه آنهابه منظورشناخت نقاط تشابه واختالفشان

  
نگـرش همـه جانبـه،انتخاب متغیرهایامالکهـاي     :نکات مهمی که درمطالعه تطبیقـی بایدبررسـی شـوندعبارتنداز   

  .)دوپدیـده حــداقل یـک وجـه اشــتراك داشـته باشــند    (سـه پـذیروانتخاب پدیــده هـاي مقایسـه پــذیروتطبیق پـذیر     مقای
  .دوپدیده شباهتهایی باهم داشته باشند:زمانی کارمقایسه درمطالعات تطبیقی معنی پیدامی کند که

  

  
  

  پیشروان مطالعات تطبیقی
  

اندکـه مطالعـات خودرابامقایسـه وتطبیـق بـین جوامـع       اولین کسانی دانسته  جزو را منتسکیو دانشمندان غربی
دورکـیم تحلیـل   .نیزمقایسه راروش اساسی تحقیق درعلوم اجتمـاعی تلقـی مـی کردنـد     دورکیم  آگوست کنت و .آغازکرد

اماشـایدبه جـرات بتـوان    .شباهتهاوتفاوتها درمیان جامعه هاونهادهارابهترین وسیله کشف قوانین جامعه شناسی می دانست
  .ددرشرق مطالعات تطبیقی باقدمت بیشتري وجود داشته استادعاکر

عالمـه حلـی   .ابوجعفرمحمدبن حسن ملقب به شیخ طوسی ،ازعلماي بزرگ شیعه،ازپایه گذاران این بررسیهاسـت 
ازفقیهان بزرگ شیعه درقرن هفتم نیزکتابی باعنوان مختلف الشیعه فی احکام الشریعه تالیف کرده اسـت کـه مطالعـه اي    

عرضه کننده واشاعه دهنده الگوي تاریخی مقایسه اي درتبیین وتحلیل پدیده هاي اجتماعی ابـن  .به شمارمی آیدتطبیقی 
  .خلدون است
  

  
  

  
  

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

6 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

  :انواع مطالعات تطبیقی
         مطالعات تطبیقی درادیان.4    روان شناسی تطبیقی.3      حقوق تطبیقی. 2   فلسفه تطبیقی.1 

                مطالعات تطبیقی درنظامهاي آموزشی.7                      اقتصادتطبیقی.6            ادبیات تطبیقی.5
  )سیاست تطبیقی(مطالعات تطبیقی درسیاست.8

  

  
  

  مطالعات تطبیقی درنظامهاي اداري درجوامع مختلف وادوارکوناگون وفوایدآن
دوره هاي گونـاگون هماننـدمطالعات تطبیقـی درسـطح      مطالعات تطبیقی درنظامهاي اداري درجوامع مختلف یا

وجـوه اشـتراك وافتـراق     و درپی آنست که،باتطبیق ومقایسه،نظامهاي اداري جوامع رابررسـی کنـد  )درون یک کشور(خرد
نگرش مبتنی برنظامهاي بازشیوه اي است که محقق رادراین زمینه یاري می دهدوامکان بررسـی همـه جانبـه    . آنهارابیابد
دوره هـاي گونـاگون مزایـاي     براي پرداختن به بررسیهاي تطبیقی مـدیریت درجوامـع مختلـف یـا    .می کند رامهیاسازمان 

  : بسیري برشمرده اند
 و درمیـان سـایرملل    نحـوه اداره ي آنهـا   و ،گسترش مدیریت بدون مطالعات تطبیقی وبررسی سـازمانها نخست

  . امکانپذیرنیست فرهنگها
  . مفیدوسازنده باشدررکشورهاممکن است براي کشورهاي دیگ،تجربیات وعملکردهاي سایدوم
نقاط قوت وضعف فرضیه هاونظریـه  .،مطالعات تطبیقی درزمینه اداره ي امورسازمانهانقش مهمی ایفامی کندسوم

  .هاهنگامی روشنترمی شودکه درموقعیتهاوشرایط واقعی آزموده شوند
  .راساده می کند  درك نظریه هاي مدیریت،مطالعات تطبیقی،بانشان دادن نمونه هاي عملی،چهارم

اندیشـه هـاي نوآشـنا     اطالعات و ،مطالعات تطبیقی اداري درجوامع مختلف درادوارگوناگون انسان راباوباالخره
رشـدذهنی   ازگرایش به مطلق گرایی وقایل شدن به روشهاي انحصاري درمسایل سازمانی جلوگیري می کندوبه و می کند

  .انسان کمک می کند
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  درمطالعات تطبیقی اداري)مبتنی برنظامهاي باز(نگرش نظامند
نظریه پردازان درمطالعات تطبیقی اداري،سازمان رانظام بازي درنظرمی گیرندکه بامحیطهـاي مختلـف درتعامـل    

درمقابـل  ایـن دیـدگاه   .ازعوامل ومحیطهایبرون سازمانی گمـراه کننـده اسـت    معتقدندتوجه صرف به سازمان مجزا است و
درنظام بسته فقط به تاثیرمتغیرهاي درون سازمانی برساختارسازمانی،الگوهاي رفتاري .دیدگاه مبتنی برنظام بسته قراردارد

  .درحالی که درنگرش مبتنی برنظام بازبه اثرعوامل محیطی برسازمان تاکید می شود.واثربخش تاکیدمی شود
  

  
  اهمیت الگوبراي بررسیهاي تطبیقی اداري

یص ضرورت واهمیت مطالعات تطبیقی اداري بسیارساده است اماچگونگی انجام وشیوه بررسیهاي تطبیقـی  تشخ
سوال اصـلی اینسـت کـه چگونـه مـی تـوان سـازمانهاراباهم مقایسـه         .اداري چندان ساده نیست واصولی رابایددرنظرگرفت

است ،انجام مقایسـه وتطبیـق دوسـازمان     چون زمینه هاي تطبیق ومقایسه دوپدیده،وسیع وپیچیده:کرد؟درپاسخ بایدگفت
  .تقریبا محال است وبایدازطبقه بندي استفاده کرد

  طبقه بندي متغیرهاي مختلف سازمان به صورت الگوي مطالعه تطبیقی درمدیریت
متغیرهاي اصلی وموثردررسیدن 

 به اهداف موردنظر

 خصوصیات نظام سازمانی

 دیدنظام مندبازومنعطف                         دیدنظام مندبسته وماشینی     
 منعطف وسازگارشونده بامحیط  چندهدفی تک هدفی خشک وانعطاف پذیر اهداف وماموریتهاي سازمان

 سلسله مراتب وارتباطات
ارتباطات رسمی  سلسله مراتب ازباال به پایین

 وخشک
 ارتباطات نزدیک

 ومختلفمتنوع  تکراري ویکنواخت،مشابه ماهیت وظایف

 متغیرواستانداردشده ثابت واستانداردشده فرایندعملیات

 بسیارکم بسیارزیاد میزان رسمی بودن

 کم وکلی مفصل وجزیی قوانین ومقررات

 غیرمتمرکزومشارکتی متمرکزوسلسله مراتبی اختیارات

 کلی وقابل تغییر مشخص ومعین نقشهاي سازمانی

 پاداشهاي درونی وغیر مادي پاداشهاي خارجی ومادي عوامل انگیزشی

 مشارکت جویانه مستبدانه وآمرانه سبک رهبري

 توزیع قدرت براي نیل به هدف تمرکزقدرت براي کنترل قدرت

 مشارکتی وانعطاف پذیر فردي وبرنامه ریزي شده شیوه تصمیم گیري

 انعطاف پذیروکلی ثابت وجزیی برنامه ریزي

 خودکنترلی- وکلیدوطرفه  باالسري ودقیق کنترل

 روشهاي حل تعارض

  ازطریق سرپرست
  ازطریق قانون

 سرپوش نهادن برتعارض

  ازطریق روبه رویی وکمک
 گروه بازکردن وگشودن تعارض
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  :تعریف ساخت سازمانی
وقتـی  .مجموعه آنهابراي تحقق هدف سازمان ضروري است و عبارت است ازاجزاوعواملی که بایکدیگردرارتباط اند

یازمانی که سـاختارنظام مـدیریت   .راازجهت ساخت سلسله مراتبی مقایسه می کنیم اساس تطبیق ساخت است دوسازمان
برخی محققان،فناوري ودانش فنـی  . اساس مقایسه قرار داده ایم شورایی رادرکشورهاي مختلف بررسی می کنیم ساخت را

مالك مقایسه باشدوازآن براي یـافتن وجـوه    داريمطالعات تطبیقی ا در سازمان راخصوصیتی قلمدادکرده اندکه می تواند
دریکـی ازتحقیقـات کالسـیک درایـن زمبنـه نظـام تولیدسـازمانها بـه سـه صـورت           .افتراق واشتراك سازمانهااستفاده کرد

درتحقیق دیگري سـازمانهاازنظر پیچیـدگی وپویـایی فنـاوري مـورد      . تولیدواحدي،انبوه وفرآیندي درنظرگرفته شده است
  .گروه هاي مختلف تقسیم شده وآثارآنهابررسی شده استاستفاده به 
  

  
  انواع مطالعات تطبیقی نظامهاي اداري

مطالعـه  .2مطالعـه تطبیقـی اداري بـین کشـورها،جوامع وفرهنگهـاي مختلـف      .1:طبقه بندي کـاربردي )الف
هـم  (ازکشورهاي مشابه مطالعه نظامهاي اداري دردرون یک جامعه یایک گروه.3نظامهاي اداري دردوره هاي مختلف تاریخ

  برداشتهاي مختلفازنظامهاي اداري دریک جامعه یادریک گروه.4)خانواده از نظرسازمان ومدیریت
  )بعید(مقایسه دور.2)قریب(مقایسه نزدیک.1:طبقه بندي ازنظرتشابه یااختالف بین دوپدیده)ب
  سطح کالن.2سطح خرد.1:طبقه بندي ازنظرسطح بررسی)ج
  

  
  ره قاجاریه رابانظام اداري کنونی ایران مقایسه می کنیم ازچه نوع مطالعه تطبیقی استفاده کرده ایم؟وقتی نظام اداري دو

  مطالعه تطبیقی ادواري:جواب
  شباهتها:جواب                                                                                                   بعیددرجستجوي چه چیزي است؟ محقق درمقایسه دوریا

  تفاوتها:جواب                                                                                                               قریب چه چیزي است؟ هدف درمقایسه نزدیک یا
  

  
  اهداف مطالعات تطبیقی نظامهاي اداري

شـناخت  .2درك نظریه ها،اندیشه هاوابـداع هـاي سـایرجوامع   .1:نمونه هایی ازاهداف مطالعات تطبیقی عبارتنداز
ات شناخت نظام اداري یک جامعه وچگونگی ارتباط.4آگاهی ازدیدگاه هاوتلقیهاي گوناگون.3نظامهاي اداري درادوارمختلف

  دستیابی به نظام اداري مطلوبتر.7توسعه نظام اداري ملی.6یافتن نظام اداري کارآمدترومقرون به صرفه تر .5اجزاي آن
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  مشکالت مطالعات تطبیقی اداري

تعیین متغیرهاومالکهاي .2انتخاب واحدهاي مورد مطالعه.1:برخی مشکالت مطالعات تطبیقی اداري عبارتند از
  کمی تحقیقات انجام شده.5مشکل انتخاب متغیرها.4دخالت نظریه هاي شخصی.3مقایسه پذیربودن آنهامقایسه ومیزان 

  

  
  :ویژگیهاي نظام اداري کشورهاي درحال توسعه

  
  :تقلیدي بودن نظام مدیریت وبی اصالتی تشکیالت.1

اجتماعی آنها نشات گرفتـه  الگوي اساسی مدیریت دولتی جوامع درحال توسعه عمدتا،به جاي اینکه ازمتن نظام 
همه این کشورها ،حتی آنهایی که هیچگاه تحت سلطه استعمار نبوده . باشند،تقلیدي ازنظامهاي مدیریتی جوامع غربی اند

اند،تالش کرده اند تا به نوعی الگو هاي بیگانه را درنظام اداري خود به کارگیرند،بـدون آنکـه تناسـب وهمـاهنگی الگـوي      
  .اوضاع و احوال یا شرایط فرهنگی،اجتماعی،اقلیمی وبومی کشور خود در نظر گیرند مدیریت غربی را با

 ویژگیهـایی همچـون اسـتبدادراي،نخبه گرایـی و     بی اصالتی تشکیالت وتقلیدي بودن نظام مدیریت که عمدتا با
  .اساسی آنهاست نظام اداري کشورهاي درحال توسعه ویکی ازمشکالت قیم واربودن همراه بوده است ازخصوصیات بارز

  
  :بازدهی کم وناموثربودن نظام اداري.2

میزان اثربخشی وبازدهی نظام اداري کشورهاي درحال توسعه نسبت به کشـورهاي پیشـرفته کمتـر اسـت یکـی      
ازدالیل آن ناهماهنگی نظام اداري غربی باشرایط فرهنگی وارزشی جوامع درحال توسعه باشد،علت دیگر،ضـعف تخصصـی   

  .ه موثرازمتخصصان است،بیکاري مزمن وکم کاري درادارات دولتی بسیاردیده می شودویاعدم استفاد
  
  ):تمرکزقدرت دردست دیوانساالرها(جایگزینی اهداف فردي به جاي اهداف عمومی.3
عمده  اجتماعی از تحقق اهداف فردي و شغل و اغلب سازمانهاي اداري کشورهاي درحال توسعه حفظ مقام و در

وظایفی چون برنامه ریزي،سازماندهی،کنترل ونظارت جنبه صوري داردواهتمام درحفظ  . هر مدیر است ترین دغدغه هاي
  .امورسازمانی جنبه سیاسی پیدا می کندوکمتربه مسایل فنی توجه می شود.مدیریت است مسند

  
  :نظام ناشایستگی درمدیریت نیروي انسانی.4

 ه خدمت سـازمان درآینـدوطبق ضـوابط ومقـررات موجـود     هدف نظام شایستگی اینست که شایسته ترین افراد ب
ــابی شوندودرصــورت اســتحقاق،ترفیع وارتقایابنــد درســازمان براســاس شایســتگی وصــالحیت دقیقــا  ــی درنظــام .ارزی ول

ناشایستگی،سازمانهادرانتصـــاب وارتقاپایبندضـــوابط ومقـــررات نیســـتندوعواملی مثـــل خویشـــاوندي وآشنایی،توصـــیه 
  .سیاسی،اساس استخدام قرارمیگیرد تب عالی سازمان،وابستگی به مقاماتمقامات،وابستگی به مرا
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  :دیوانساالري سیاسی.5

اومی گویدازآنجاکـه  "دیوانساالري سیاسی برعملکردمستخدمان دولت آثارمنفی چندي می گذارد"طبق نظروگل 
سیاسی قرارمـی گیرند،عالقـه کمـی بـه     تابع ارزشیابی وانتقاد مقامات  درنظام اداري کشورهاي درحال توسعه دیوانساالرها

  .بروزخالقیت وابتکارازخودنشان می دهند
  
  :فساداداري وسازمان غیرپاسخگو.6

فساد اداري معموالبه انحراف ازشیوه هاي قانونی واستفاده نامشروع ازمقام وموقعیت شـغلی اطـالق مـی شـودکه     
  .رشوه یکی ازآنهاست

  
  باعث ایجادرشوه می شود؟  چه عواملی

ناآگـاهی  .5دیوانساالریهاي عریض وطویل وغیرپاسخگو .4به روزنبودن قوانین .3نارسایی .2پیچیدگی .1:جواب
به دنبال راه حلهاي سریع .10روحیه فردگرایی .9فقرمادي .8ضعف ایمان .7عدم دسترسی به اطالعات .6مردم ازحقوق خود 

  وآسان بودن
  
  ): ها براي کنترل ونظارت بردیوانساالري نبودشیوه هایی(مهارگسیختگی دیوانساالریها.7

هانیروهاومنـابع وامکانـات جامعـه راانحصـاراً بـه خوداختصـاص مـی دهندوبـه صـورت واحـدهایی            دیوانسـاالري 
آنهابابه کارگیري تخصص هاي فنـی ،بااسـتفاده ازقـوانین ومقـررات دولتی،بااتکابـه هـدفهاي       .نیرومنددرجامعه درمی آیند
ه گیـري ازاهرمهـاي سیاسـی بـه قـدرت نمـایی مـی پردازندبـه ایـن ترتیـب سـازمانهایی کـه             ضروري وحیاتی خودوبابهر

  .بایددرخدمت جامعه باشندبه صورت مخدوم درمی آیندوجامعه رابه خدمت خودمی گیرند
  
  :فرهنگ سخنگویی به جاي عمل.8

وانین ومقرراتـی  درکشورهاي درحال توسعه برنامه هاي جامع وکلی طرح می شوندامابه عمل ختم نمـی شـوند،ق  
  .که وضع می شوندبه اجرادرنمی آیند،صداقت درکالم ارزشمند است ولی درجامعه بی صداقتی رایج است

  
  :تشکلهاي غیررسمی درسازمان.9

توسعه ارتباطات غیررسمی درکشورهاي درحال توسعه به صورت عاملی بازدارنده درآمده وسـدراه تحقـق اهـداف    
  .اندرسمی سازمان وناکارایی آن شده 

  : روحیه تقدیرگرایی.10
روحیه تقدیرگرایی دربرخی ازکشورهاي درحال توسعه درمقابل تحقیق وتوسـعه،نوآوري وانتقـال فنـاوري سـدي     

  .ایجادکرده است که تحقق اهداف توسعه ملل مذکوررابامشکل مواجه ساخته است
  

  
    

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

11 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

  سازمان ومدیریت دراتحادجماهیرشوروي سابق
  

  :1917اززمان تاسیس سازمانهاي اداري تاانقالب اکتبردیوانساالري شوروي 
آنـان بـراي جمـع    .آغازشد1240تشکیل سازمانهاي اداري منظم ونظام سازمانی درروسیه باحکومت تاتارهادرسال

که ابزارکارقدرتهاي سیاسـی حـاکم بـه شـمارمی     .آوري مالیات ،سرشماري مردم واداره امورسازمانهاي اداري تشکیل دادند
دیوانساالري آنقدروسیع وپیچیده شدکه امکـان  1811تزارالکساندربه سال روزبه روزوسعت یافتندطوري که درعهدرفت،آنها

  .نظارت به آن وجودنداشت
  

  :1917دیوانساالري پس ازانقالب
ــه          ــی خودراعرض ــاي سیاس ــیدندنظریه ه ــین کوش ــاً لن ــالب مخصوص ــران انق ــالب رهب ــیش ازانق دردوران پ

بهاین ترتیب دستگاه دیوانسـاالري کهـن   .روسیه دولتی است که به وسیله مردم اداره می شودکننداومعتقدبوددولت آینده 
رهبران انقالب کوشیدندتاازکارگران،دهقانان وسربازان دردستگاه هاي دولتی اسـتفاده  .ازحرکت ایستاد1917پس ازانقالب 

  .کنند
  :1917ویژگیهاي نظام اداري پس ازانقالب

تداخل وظایف وبازدهی کم بـه علـت کنتـرل بـیش ازحـد      .3ارتقاي شغلی .2ولتی استخدام وورودبه خدمات د.1
  پرداختهاي اضافی به مدیران به علت افزایش تولید.5فشارهاي شدیدواردبرمدیران .4کارکنان 

  
  :فراهم شدن مقدمات فروپاشی

اماتی درجهـت  نظام گسترده ومتمرکـزي بودکـه گرچـه اقـد    1917دیوانسا الري اداري در شوروي پس از انقالب 
عدم تمرکزدرآن انجام گرفت،هیچ یک درجهت توزیع قدرت وتفویض اختیارات تصمیم گیري نبودوتمامی موسسـات تـابع   
دستگاه مرکزي بودندبه طوري که می توان گفت دیوانساالري به همراه حزب کمونیست نیروي سیاسی بانفوذي درساخت 

  .نه نفوذ آن افزوده می شدپیچیده دولت شوروي بودکه روزبه روزبروسعت ودام
  

  :سیماي دیوانساالري شوروي درانقالب دوم
ازدیوانسـاالري   واجدخصوصیاتی می شودکه آنـرا  و دیوانساالري شوروي دردهه نودچهره تازه اي به خودمی گیرد

وح تازه اي ر دیوانساالري دهه نودشوروي درسایه فضاي بازسیاسی ونظم تازه بازسازي. دردهه هاي گذشته متمایزمی کند
  .تغییردرساختاري ناموفق بود دیوانساالري دردهه نودشوروي حاصل ضرورت.می یابد

  
  :اهداف نظام اداري شوروي دردهه نود

ایجادسـاختاري اجتمـاعی کـه عـدالت     .2. ایجادساختاري عقالیی که عالیق وآرمانهاي افرادرابرآورده مـی کنـد  .1
ایجادسـاختاري اجتمـاعی کـه امکـان بهـره گیریـازتوان بـالقوه        . 3. آورداجتماعی وحمایت اجتماعی رابراي مـردم فـراهم   

ــراهم کنــد  افرادورشــدوپرورش ــان راف ــدرت تطبیــق وهمــاهنگی  . 4. نیــروي خــالق آن ایجادســاختاري اجتمــاعی کــه ق
  .بامتغیرامروزراداراباشد
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  ):افول الگوي جهان دوقطبی(فروپاشی اتحادجماهیرشوروي
ــی فروپاشــی رســمی  رخ داد1991تــا1989تقریباًســه ســاله یعنــی از مــرگ رژیــم کمونیســتی دریــک دوره ول

علیـه گوربـاچف وسیاسـتهاي اصـالحی وي     1991اتحادجماهیرشوروي باسرعت شگفت آوري درپی شکست کودتـاي اوت  
  .رسماًاعالم شدکه اتحادجماهیرشوروي دیگروجودندارد1991دردسامبر.صورت گرفت

  
  :ظهورسوسیالیسم مبتنی بربازارآزاد-دالیل عمده ناکارایی سوسیالیسم کالسیک

دگرگـونی  .5هزینه هاي گزاف طرح هاي دولـت رفـاه گسـتر    .4شکست تمرکززدایی .3فناوري .2اقتصادجهانی .1
  اهمیت روزافزون فرد.6درنیروي کار 

  

  
  

  سازمان ومدیریت درآمریکا
  :نظام اقتصادي

بخش دولتی آمریکا نسبت به آلمـان و انگلسـتان    ازطرفی.اقتصاد آمریکا برپایه اصول سرمایه داري بنا شده است
بنابراین بهتراست اقتصاد آمریکا را اقتصادي در آمیختـه و یـا ترکیبـی ازبخشـهاي دولتـی و      . سهم اقتصادي بیشتري دارد

دولت فـدرال گـاه گـاهی درامـوربخش خصوصـی      .خصوصی به شمار آوریم که به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند
دلیلش حصول اطمینان ازپذیرش واجراي ایین نامه ها ومقررات فدرال ازطرف صـنایع خصوصـی اسـت    .ه استمداخله کرد

آمریکاسااهاي پس ازجنگ جهانی دوم از لحاظ ترازپرداخت درموقعیت مطلوبی قرارداشت امابه خصـوص دردهـه گذشـته    .
  .درتجارت باژاپن کسري تجاري عظیمی داشته است

  
  :نظام سیاسی

سـلب وبـه مرکزواگذارشـده     فـدرال آمریکـاطی چندسـال گذشـته قـدرت واختیـارات پیوسـته ازایالتهـا        درنظام 
رئیس قوه مجریـه مسـتقالًانتخاب مـی شـودو،قطع نظرازبرخـورداري ویاعـدم       :ویژگیهاي اصلی این رژیم چنین است.است

  .برخورداري ازحمایت قوه مقننه،براي کل دوره تعیین شده برسرکارباقی می ماند
  جمهوري خواهان و دموکراتها ؟ کشور آمریکاکدامند  زب سیاسی مهمدوح

  
  :ساختارنیروي انسانی وآموزشی

ازنظرساختارنیروي انسانی ایاالت متحده زمانی بزرگترین مرکزنیروي انسانی علمی وفنـی درسـطح پیشـرفته بـه     
درژاپـن کیفیـت آزمایشـهاي    .اند،ازجملـه ژاپـن  اماامروزه کشورهاي زیادي ازاین لحاظ باآمریکاقابل مقایسـه  .شمارمی رفت

  .علمی وفنی بسیارعالی است
  
  
  

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

13 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

  :تحقیق وتوسعه-ارتباطات وفناوري
ــاوري پیشــرفته ووســیعی برخورداراســت  ــا  .شــبکه ارتباطــات آمریکاازفن ــاهواره تلفنهاوتلویزیونه شــبکه هــاي م

دسترسـی بـه انـواع بانکهـاي اطالعـاتی       ورودرایانه هاي شخصی بـه شـرکتهاامکان  .رابااکثرمناطق جهان متصل می سازند
امروزه پردازش داده هاي الکترونیکی درزمینه هـاي مـدیریت اطالعـات    .وشبکه هاي پستی الکترونیکی رافراهم کرده است

  .وارتباطات بین افراددرداخل وبین سازمانها به طوراساسی متحول شده وکارایی ادارات راباالبرده است
  

  :ساختارسازمانی
  محیط.3      فناوري.2          اندازه.1           : اختاري عبارتندازالزامات س

  .ساخت سلسله مراتبی اداره می شوند با آمریکامعموال شرکتهاي بزرگ در
  ساختهاي مورداستفاده درشرکتهاي آمریکایی چه مواردي هستند؟

ساختارسازمانی جغرافیایی .3سازمان برمبناي محصول .2ساختارسازمانی مبتنی بروظایف . 1
  .ساختارماتریسی یاپروژه اي.4

  
  :نقش اتحادیه ها

ــوددارد   ــه وجــ ــوع اتحادیــ ــده دونــ ــاالت متحــ ــنعتی  .1: درایــ ــه صــ ــه وري .2اتحادیــ ــه پیشــ   اتحادیــ
اتحادیه هاي صنعتی باشرکتهاي بـزرگ درسـطح ملـی درارتبـاط اندوهـدف آنهاانعقادپیمانهـاي کـارگري درسـطح ملـی          

ازطرفـی  .محلـی نیزاغلـب درکنـارآن میـان هرکارخانـه ونماینـدگان اتحادیـه محلـی بسـته مـی شـود            موافقت نامـه .است
اصوالًجنبش اتحادیه گرایـی درآمریکـابراي جلـوگیري    .دیگر،اتحادیه هاي پیشه وري درسطح محلی باسازمان درارتباط اند

  .ازاستثمارکارگران بوده است
  

  :فلسفه مدیریت
بیشـترمدیران  .رتفکیک فعالیتهاي مدیریتی وفعالیت واقعی تولیدتاٌکیـدکرده انـد  به طورسنتی مدیران آمریکایی ب

مـدیریت امتیازهـایی مثـل حـق     .معرف وحامی منافع مالکان انددرحالی که کارگران برحسب عادت مخالف این منافع انـد 
شـوند،روابط   اطالعـات سـازمانی فقـط درحـداطالع منتشـرمی     .تخصیص منابع،حق استخدام،حق اخراج رادرشرکت دارنـد 

ــارف نبــوده اســت   ــدیران وکارکنــان امــري نامتع ــین م ــاعنوان .خصــمانه ب ــه خودب ــاتی درمقال روش مــدیریتی "هیزوآبرن
معتقدندباارزیابی کارایی مدیران وهم بسته کردن پاداشهابه عملکردهاي فصلی مـدیران تشـویق   "دربرخوردبارکوداقتصادي

  .رندمی شوندتاسودآوري کوتاه مدت سرمایه رادرنظربگی
  

  :الگوي جدیدمدیریت آمریکایی
توجه مدیریت آمریکایی به نیروي کار،به عنوان منبع دارایی بهجاي بدهی،مـدیران آمریکـایی راوادارکردبـانگرش    

اخیراًاصطالح مـدیریت منـابع انسـانی جانشـین واژه همگـانی      .تازه اي به نقش بخشهاي مربوط به کارکنان خودنگاه کنند
  .ده استمدیریت امورکارکنان ش

ویژگی ممتازمدیریت منابع انسانی جهت گیري راهبردي آن درمدیریت منابع انسانی است کـه ازدولحـاظ قابـل    
  :ذکراست
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ایجادوتوسعه فرایندهایی که به موجب آنها مـدیریت منـابع انسـانی درکلیـه مراحـل برنامـه ریـزي راهبـردي         .1 
  .وتعمیم تفکرراهبردي درایفاي نقش منابع انسانیبه کارگرفتن وتشویق .2تاثیرگذار باشدوآن رامحقق سازد 

  
  :محیط فرهنگی

درباره کارگران ومدیران یک شرکت بزرگ چندملیتی آمریکـایی مطالعـاتی انجـام    1980حدودسال در هاف استد
 بـا  وقتی نتایج کارخودراتحلیـل مـی کـرد متوجـه شـدبرخی کشـورها      .کشورجمع آوري کرد50هاف استدمطالعاتی از .داد

نمی توان باعوامل دیگرنظیرسطح شغل،سطح توسعه اقتصادي  را ابعادفرهنگی مشخصی طبقه بندي می شوندکه این ابعاد
  .این ابعادباخصوصیات فرهنگی وصف می شوند.توصیف کرد...کشورو

  :عبارتند از چهاربعدفرهنگی که هاف استدکشورهارابراساس آنهاگروه بندي کرد
  مردساالري دربرابرزن ساالري.4    فردگرایی دربرابرجمع گرایی.3    اجتناب ازعدم اطمینان.2   فاصله قدرت..1

  به چه عواملی به عنوان اهداف اصلی زندگی تاکیدمی شود؟ درآمریکا
  رهبري وثروت.2تحقق استعدادهاي فردي .1 

  

  
  

  سازمان ومدیریت درژاپن
  

  ومقایسه آن باآمریکاواروپاآشنایی باویژگیهاي مدیریت صنعتی درژاپن 
پیشرفته صنعتی به خودمعطوف داشته  پیشرفتهاي حیرت انگیزژاپن درچنددهه اخیرتمامی اذهان رادرکشورهاي

  .است وصاحبنظران اقتصاد،صنعت ومدیریت به دنبال یافتن رازپیشرفت وتوسعه ژاپن به مطالعه وبررسی پرداخته اند
  

  :تعریف راهبرد
  .ازطرح هاي کلی وجامع براي تحقق آرمانهاواهداف اساسی وبلندمدت سازمانراهبردعبارت است 
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  :الویت هاي رقابتی

 .مالحظـه مـی کنیـد   زیر الویتهاي رقابتی کشورهاي ژاپنی،آمریکایی واروپایی تفاوتهاي بارزي باهم دارنددرجدول
  .زمینه هاي موردتوجه به ترتیب اهمیت ذکرشده است

  
 اروپا ژاپن آمریکا

 بهبودکیفیت کاال قیمت ارزان بهبودکیفیت کاال

 تحویل به موقع کاال تغییرات سریع درطرح هاي تولیدي تولیدکاالهایی باعملکردعالی

 تولیدکاالهایی باعملکردعالی بهبودکیفیت کاال تحویل به موقع کاال

 قیمت ارزان تولیدکاالهایی باعملکردعالی تحویل سریع کاال

 تغییرات سریع درطرح هاي تولیدي تحویل به موقع کاال بعدازفروشخدمات 

 تحویل سریع کاال تغیرات سریع درحجم تولید قیمت ارزان

 تغیرات سریع درحجم تولید خدمات بعدازفروش تغییرات سریع درطرح هاي تولیدي

 خدمات بعدازفروش تحویل سریع کاال تغیرات سریع درحجم تولید

  
  :جدیدبراي افزایش اثربخشیتالش هاي 

  
 اروپا ژاپن امریکا

 سیستمهاي کنترل تولیدوموجودي گروههاي کنترل کیفی سیستمهاي کنترل تولیدوموجودي

 مشاغل خودکار مشاغل خودکار آموزش سرپرستان

 آموزش سرپرستان تولیدمحصول قدیمی به سبک نو کاهش تعدادکارکنان

 تجدیدسازمان تولیدي کاهش میزان نیروي کار درتولیداستفاده ازسیستمهاي اطالعاتی 

 اصالح سیستم موجود تولید حفاظت صنعتی حفاظت صنعتی

 تجدیدنظردرتولیدات قدیمی تغییرشرایط فیزیکی کارخانه گروههاي کنترل کیفی

 ایجادانگیزه هاي کاري ایجادانگیزه هاي کاري ایجادانگیزه هاي کاري

 تغییردرروابط وسیع کردن وظایف کارکنان تجدیدنظردرتولیدات قدیمی

  
  :مدیریت درژاپن

ژاپن کشورپیشرودرصنعت وپیشتازدراقتصادوتوسعه درمدت بـیش ازیـک قـرن توانسـت برنامـه اي عظـیم بـراي        
ــرین کشــورتبدیل     ــه پیشــرفته ت ــزوي وســنتی راب ــات اداري واقتصــادي خــودطراحی واجراکندوکشــوري من تجدیــد حی

آغازشدوباخودنوعی دیوانساالري به وجود آوردکه مشخصه اصلی اومـوروثی بـودن   1603متمرکزژاپن ازسالفئودالیسم .کند
  .کارکنان سازمانهاازخانواده فئودالهاانتخـاب مـی شدندواسـاس انتخاب،انتصـاب وارتقاطبقـات خـانوادگی بـود       .مشاغل بود

یافتندوبرتعـدادفارغ التحصـیالن افـزوده     ،براي استخدام امتحان ورودي گذشتند،موسسات آزمایشـی توسـعه  1880درسال
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کارکنان واعضاي سازمانهاي اداري دراینزمان بـرخالف سـنتهاي گذشـته کـه نوکردولـت خوانـده مـی شـدندخودرا از         .شد
  .گروهی باالترودرمرتبه اي برتر می دانستند

ونظـام اداري   پس ازشکست ژاپن درجنگ جهانی دوم،این کشوربه اشغال نیروهاي متقین درآمـدوازنظر سیاسـی  
  .دستخوش تغییرات بسیاري شد

  :مقایسه اجزاي فرایندمدیریت درژاپن وآمریکا
  

 ویژگیهاي مدیریت آمریکایی ویژگیهاي مدیریت ژاپنی

  :برنامه ریزي وتصمیم گیري
  گرایش به برنامه ریزي بلندمدت.1
  تصمیم گیري جمعی.2
  مشارکت همگانی.3
  شودتصمیمات ازپایین به باالمنتقل می .4
  تصمیم گیري بطنی.5
 

  
  گرایش به برنامه ریزي کوتاه مدت.1
  تصمیم گیري فردي.2
  مشارکت عده معدود.3
  تصمیمات ازباالبهپایین منتقل می شود.4
  تصمیم گیري سریع.5
 

  :سازماندهی
  مسئولیت گروهی.1
  ساختارغیررسمی.2
 فرهنگ مشترك سازمانی.3

  
  مسئولیت فردي.1
  ساختاررسمی.2
  مشترك سازمانی نبودفرهنگ.3
 

  :اموراستخدامی
  استخدام افرادجوان ازدانشگاهها.1
  تحرك وجابجایی بسیارکم.2
  وفاداري به سازمان.3
 استخدام دائم العمردرسازمانهاي بزرگ.4

  
  استخدام افراددرسنین مختلف.1
  تحرك وجابجایی سریع.2
  وابستگی به شغل.3
  استخدامهاي کوتاه مدت.4
 

  :هدایت ورهبري سازمان
  .رهبرسازمان عضوگروه است.1
  رهبري پدرانه.2
 روابط ازپایین به باال.3

  
  رهبرتصمیم گیرنده ورئیس گروه است.1
  رهبري دستوري.2
  روابط ازباالبه پایین.3
 

  :کنترل
  کنترل به وسیله همکاران.1
  استفاده زیادازکنترل کیفی.2
  کنترلهاي غیررسمی وتلویحی.3

  
  کنترل به وسیله مدیران.1
  کنارگذاشتن کنترل کیفی.2
  کنترلهاي رسمی ومشخص.3
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  :تاثیرفرهنگ ژاپنی برسازمانها
  ویژگیهاي فرهنگ ژاپنی،موثردررفتاراداري کارکنان سازمانهاکدامند؟

  پشتکار،سختکوشی،صالحبت تخصصی واحساس مسئولیت دربرابرگروه.2        فرهنگ تعلق ودلبستگی سازمانی.1
  

  
 
  درجمهوري خلق چینسازمان ومدیریت 

  ):بازسازي کشور(تشکیل جمهوري خلق چین
درایـن سـال همچنـین    .جنگ داخلی درچین پایان یافت وجمهوري خلق دراین کشورتشـکیل شـد  1949درسال

دولت جدیدبه سرعت سیاستهاي اقتصادي وبرنامـه هـاي معـروف بـه     .بازسازي سوسیالیستی کشوردرهمه زمینه هاآغازشد
  .رابه اجراگذاشت)1953-57(واولین برنامه پنج ساله)1949-52(بازسازيسالهاي 

  
  :انواع مالکیت درچین

  شرکتهاي صنعتی درچین به چندنوع عمده تقسیم می شوند؟
شـرکتهایی کـه مالکیـت جمعـی     .2رادراختیاردارد دولت ابزارتولید و شرکتهایی که درمالکیت دولت اند.1: جواب

  .است ابزارتولیدبه شکل جمعی دراختیارکارکنان شرکتها دراین شرکتها.نددارندوبیانگرمالکیت عمومی ا
  

  :نظام حقوقی وقانونی
بـه همـین جهـت    .دریکی دودهه اخیرچینیها درك کرده اندکه قانون درتشکیل جامعه مدرن سهم عمده اي دارد

زجمله قانون سـرمایه گـذاري   دولت چین درباره جنبه هاي مختلف نقشهاوکارکردهاي اجتماعی قوانینی وضع کرده است،ا
  .مشترك بین چینیهاوخارج،قانون شرکتهاي خصوصی،قانون مدیریت برکارکنان درامورسرمایه گذاریهاي مشترك

  
  :خط مشی هاي آموزشی درنظام فن شناختی

پـی ریـزي دوبـاره آزمـون ورودبـه      .1: جـواب :کدام خط مشیها سیاستهایی است کـه دولـت بنیـان نهـاده اسـت     
تـدارك ابزارثـانوي آموزشـی بـراي     .3درمـوردتعیین صـالحیت    استفاده ازامتحان براي تصمیم گیري.2دانشگاههاوکالجها 

  .اعطاي پاداش وگواهینامه شایستگی به تولیدکنندگان فعال.5انتخاب کارگران .4کسانی که به دانشگاه نرفته اند 
  

  :سوسیالیسممحیط فرهنگی چین،تاثیرکنفوسیونیسم برشکل گیري 
محیط فرهنگـی کـه گـرایش فکـري ورفتـارچینی هـاي سـرزمین اصـلی راشـکل داده اسـت،ترکیب یگانـه اي            

زدن  پـی بردنـد   حـزبش سـعی کردنـدچین راسوسیالیسـت کننـد      و وقتی که مـائو .ازسوسیالیسم وافکارکنفوسیوس است
فرهنگی،اجتماعی،اقتصـادي وسیاسـی   اوضـاع وشـرایط    بـا  مارکسیسم انینیسم درچین بدون تعدیل وتطبیق این مکتبهـا 

این بودکه عقیده وعمل مارکسیسم رابامعانی وقالبهـاي رفتـاري برگرفتـه ازچـین      مهمترین عمل مائو.تالشی بیهوده است
  .تلفیق کردتابتواندبراي عرضه به مردم چین قابل فهم کند
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  :فرهنگ چینی وتفاوت آن بافرهنگ غربی
  :ن وتاثیراین ویژگیهابرفرآیند مدیریت چینی اشاره می کنیمدرذیل به برخی ازویژگیهاي فرهنگ چی

ــتند،چینیها ا     ــت هس ــاب طبیع ــان ازنظرافراد،ارب ــرب انس ــت،درفرهنگ غ ــی   ننخس ــددکارطبیعت م ــان رام س
دوم،درجامعه غربـی پـذیرش ایـن حقیقـت کـه      .دانند،آنهاحوادث آینده راجبري می دانندوبه محاسبه دقیق رغبتی ندارند

یـک تـوهم اسـت وهمـه انسـانهامظهرنفس جمعـی       "نفـس "بودااصرارداشـت کـه  .فردباشدمشکل استمردم نمی تواندیک 
سـوم،درچین مـردم   .توجه بیشتري نشان می دهنـدتانفس فـردي  )نفس جمعی(درجامعه بودایسم مردم به خودجمعی .اند

ه اي توجـه بیشـتري   باگروههاي اولیه،گروههاي غیررسمی نظیرطایفه،قبیله،انجمنهاي فارغ التحصیالن وانجمنهاي منطقـ 
  ).سازمانهاي رسمی(نشان می دهندتاگروههاي ثانویه

  
  :خصوصیات فرهنگ چینی

سـال فرهنـگ کنفوسیونیسـم راتجربـه کـرده اند،افکارافکارکنفوسیوسـی       5000ازآنجاکه جوامع چینی به مـدت  
رابطـه  .2م وزیـري  رابطـه حـاک  .1: کنفوسیونیسم همچنـین بـرروابط اساسـی واجتمـاعی پـنج گانـه تاٌکیـدمی کنـد        .دارند

  رابطه دولت بادولت.5رابطه برادربزرگتربابرادران کوچکتر .4رابطه شوهروزن .3پدرفرزندي 
  

  :تاثیرفرهنگ چینی برمدیریت
تصـمیم گیـري   .2تمرکزدرتصمیم گیري .1: به طورکلی تاثیرفرهنگ چینی برمدیریت درمواردذیل قابل ذکر است

گرایشــهاي فامیلی،حساســیت .4نفوذارتباطــات غیررســمی .3ن اســت متمرکــز عــاملی مهــم درمشــارکت پــایین کارکنــا
  .قبیله اي،فامیل بازي درساختارسازمان چینی نقش مهمی دارد_قومی

  
  :فلسفه مدیریت چینی

تحـت تاثیرکنفوسیونیسـم چینیهابـه    .هرچندچینیهاوژاپنیهاخصوصیات مشترکی دارند،امافلسفه آنهامتفاوت است
فلســفه مــدیریت چینــی برخودســازي مــدیران     .طــرت بشــرعالقه مندنــد  ذن وفرضــیه خــوبی طبیعــت وپــاکی ف   

  "خودمدیریتی وخودکنترلی:خودسازي یعنی".تاکیددارد
  

  
  

  سازمان مدیریت درمنطقه آفریقا
  :محیط فرهنگی

علـی رغـم صدهاسـال نفـوذ پرقـدرت فرهنگـی خارجیـان،هنوزمحیط        .قاره آفریقاازتنوع فرهنگی برخورداراسـت 
  .جهان تفاوتهاي عمده دارد فرهنگی آن باسایرنقاط

  
  :فردگرایی دربرابرجمع گرایی

اکثر گروههاي فرهنگی آفریقابه دلیل گستردگی بافت خانوادگی که ویژگی اکثرجوامـع آفریقـایی اسـت ازجمـع     
  گرایی امتیازباالیی اخذکنند
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  :فاصله قدرت
معیارهـاي متفـاوتی رابـه     مطالعات هاف استدگویاي این واقعیت است که به طورکلی جوامع درتخصـیص منـابع  
هــاف اســتددریافت فیلــی .کــارمی برند،درنتیجــه بــه نــابرابري افراددرجامعــه ازلحــاظ قــدرت وثــروت دامــن مــی زننــد  

هــاف .درآفریقافاصـله طبقــاتی بســیاري دیـده مــی شــود  .پین،هنـدومکزیک ازایــن بعــدفرهنگی امتیازبـاالیی مــی گیرنــد  
راه تغییرنظام اجتماعی برکنارکردن کسـانی اسـت   ":اداست عقیده دارنداستدمعتقداست جوامعی که فاصله قدرت درآنهازی

همچنین،اعتقادبه فاصله قدرت زیادبی میلی واکراه مـدیران عـالی بـه سـپردن قـدرت بـه       ".که برمستدقدرت تکیه زده اند
  .سطوح پایین ونیزعدم تمایل آنهابه قبول مشارکت رانشان می دهد

  
  :پرهیزازعدم اطمینان

ف استد نشان می دهدکه جوامعی مانندژاپن،یونان وپرتغـال کـه داراي فرهنـگ قـوي پرهیزازعـدم      بررسیهاي ها
اطمینان اندتالش می کننداضطراب خودرادرباره آینده بایک سري قـوانین دقیـق کـاهش دهنـد،درواقع احسـاس امنیـت       

  .خودراافزایش دهندونهادینه کنند
  

  :مردساالري دربرابرزن ساالري
واطریش ازلحاظ مردساالري ودانمارك وسوئدازلحاظ زن ساالري امتیازباالیی مـی   که ژاپن هاف استدمعتقداست

  .به نظرنویسنده امتیازبیشترکشورهاي افریقایی نیزنزدیک به دانمارك وسوئداست تاژاپن واطریش.گیرند
  

  :نظام هاي سازمان ومدیریت
ساختارسـازمانی  .2وفراینـدهاي سـازمانی   فلسـفه مـدیریت   .1: حال پنج نظام داخلی مدیریت رابررسی می کنیم

  .مدیریت منابع انسانی.5انگیزش .4رهبري ومدیریت .3
  

  :فلسفه مدیریت وفرایندهاي سازمانی
میـان مـدیریت وکارکنـان تمایزآشـکاري ازلحـاظ      .فلسفه مدیریت درآفریقاشبیه اصول کالسیک مـدیریت اسـت  

ازکارکنـان انتظـارمی   .شویق وتنبیه براي کنتـرل کارکنـان اسـت   مدیریت داراي قدرت،اختیاروابزارت.مدیریت دیده می شود
درنتیجه سازمانهاسلسله مراتبی وبسیاردیوانساالرانه اند،ارتباطات یک طرفـه وازباالبـه   .رودازدستورات مدیریت اطاعت کنند

  .پایین است
  

  :ساختارسازمانی
زمان هـا و شـرکت هـاي دولتـی عمـدتاً      سا. سازمان هاي آفریقایی براساس نوع، اندازه و مالکیت متفاوت هستند

سازمان هاي کوچک بـومی اکثـراً غیررسـمی، غیرسلسـله     . بزرگ، سلسله مراتبی، ماشینی، بسیاررسمی وشدیداً متمرکزاند
  .و به صورت متمرکز سازمان یافته اند.مراتبی، مسطح و غیرتشریفاتی اند

  
  :رهبري ومدیریت

شـیوه هـاي جـاري مـدیریت کـه      .رهبري ومـدیریت آفریقاازلحـاظ کیفـی باکمبودهـاي شـدیدي مواجـه اسـت       
باآنهارهبررسمی براهم مسایل،قدرت تردیدناپذیري داردازنیروي هدایت کافی براي توسعه مدیریت وتحقـق رهبـري نـوین    
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د نظـام اداري دیوانساالرانه،ریسـک   استعدادهاي کارآفرین،خالق وعالقمندبـه پیشـرفت نیزبـه دلیـل وجـو     .برخوردارنیست
  .ناپذیر،ومبتنی براطاعت مطلقسرکوب وپایمال می شوند

مـدیریت  .1:رهبري ومدیریت به سه وظیفـه اصـلی ومتفـاوت ازیکـدیگراحتیاج داردآن وظـایف کدامنـد؟ جـواب       
یت قـوي واسـتفاده   مـدیر .2. موثرمیان سازمان ومحیط براي تبادل مداوم منابع مهم واساسی همـراه باپشـتیبانی سیاسـی   

ایجادوتوسـعه کـارگروهی وپـاداش دهـی مناسـب بـه       .3. مطلوب ازاین منابع بـراي دسـتیابی بـه اهـداف ومقاصدسـازمان     
  .منظورایجاداحساس مسئولیت مشترك درمیان اعضا

  
  :انگیزش

 نشان می دهدکه منابع انگیزشـی درسـطوح سـازمانی وگروههـاي نـژادي متفـاوت       مطالعات انجام شده درآفریقا
ــت ــت      .اس ــزه سازاس ــلی انگی ــدایی واص ــاي ابت ــیاري ازنیازه ــایین هنوزبس ــطوح پ ــارگران س ــراي ک ــه  .ب ــی ک درپژوهش

نفرکارکنان مشاغل مختلف انجام شدشش عاملی که درایجادانگیزه درکارکنان اثرتعیین کننده داشـت بـه   341درزامبیابین
رعایت انصاف وبـی  .5ارتباطات بادیگران .4یکی تامین مالی وفیز.3رشدوپیشرفت .2ماهیت کار .1: ترتیب زیرمشخص شدند

  مشکالت شخصی.6عدم رعایت انصاف درعملکردهاي سازمانی /طرفی
  

  :مدیریت منابع انسانی
طبق یکی ازگزارشهاي بانک جهانی،کمبودمهارت وتجربه افراد،براي تقویت بخشـهاي دولتـی وخصوصـی،همواره    

اغلـب میـان تحصـیل،دانش    .ن بزرگترین مشکل منـابع انسـانی اسـت   مانع عمده اي درروندتوسعه اقتصادي آفریقاوهمچنی
وتجربه افرادوتقاضابراي مشاغل نوعی عـدم ارتبـاط وهمبسـتگی وجـوددارد،این مشـکالت ازعوامـل متعـددي ناشـی مـی          

ــوند،ازجمله ــت   :شـــــ ــهاي ناشایســـــ ــاي بازارکار،روشـــــ ــب بانیازهـــــ ــیالت نامتناســـــ ــیم وتحصـــــ تعلـــــ
ندگیري،مــدیریت وسرپرســتی ضــعیف،فقدان کارراهــه هــاي شــغلی،ناکارایی  ،جایگزینی،کارم)انتخــاب(اســتخدام،گزینش

  .وازکارافتادگی کارکنان ودخالتهاي برون سازمانی مانندمداخله هاي سیاسی
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  :در چهار کشور  فلسفه وجهت گیري مدیریت
درآفریقافلسـفه مـدیریت نمونـه بـارزي     .فلسفه وجهت گیري مدیریت چهارکشورخالصه شده است زیرجدول در

سـبک مـدیریت تحکـم    .مک گرگوراست که برمبنـاي آن ازقـدرت واختیـاردراداره کارکنـان اسـتفاده مـی شـود       xازنظریه
درمـدیران خالصـه مـی     صالحیت تصمیم گیري.بین مدیریت وکارکنان تولیدتمایزآشکاري دیده می شود.آمیزوآمرانه است

افـق زمـانی تصـمیم گیـري کوتـاه مـدت       .برمنافع مـدیران حـداکثرکنترل تاکیـدمی شـود    .شودکه ازمیان نخبگان هستند
  .کارکنان آفریقایی حس وفاداري کمی دارندوازنوآوري وریسک پذیري بیزارند.است

  

 ابعاد
 کشور/منطقه

 آفریقا چین ژاپن آمریکاي شمالی

 xحاکمیت نظریه ----  yنظریه xنظریهاغلب  xیاyنظریه

 روش مدیریت
گرایش به شیوه 

 مشارکتی
 تحکم آمیز مشارکت اجباري مشارکتی

 اختیارتصمیم گیري
مدیران اختیارتصمیم 

 گیري دارند
مدیربه تنهایی حق 
 تصمیم گیري ندارد

مشارکت کارکنان 
 اهمیت دارد

مدیران تصمیم می 
 .گیرند

 تاکیدبر
منطقی بودن،مصلحت 

 گرایی
 منافع مدیر جمع گرایی جمع گرایی

فاصله میان 
 مدیروکارکنان تولید

 تمایزآشکار ----  تمایزآشکارنیست تمایزآشکار

 جهت گیري مدیریتی
به سمت منافع مالکان 

 .است
مدیران مراقب 
 زیردستان اند

منافع حزب وکارگران 
 .اهمیت دارد

مدیران وضع 
 .موجودرادوست دارند

مدت  افق زمانی کوتاه
 درمقابل بلندمدت

 کوتاه مدت کوتاه مدت بلندمدت کوتاه مدت

 موارددیگر
تطبیق باگرایشات 
جدیددرنظریه هاي 

 مدیریت
 ---- 

مدیران بایدصالحیت 
سیاسی وفنی داشته 

باشند،همکاري 
 مسالمت آمیز

وفاداري کم،بدعت 
گذاري درریسک پاداش 

ندارد،شرح وظایف 
 .شغلهامحدوداست
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بر اکثر ایسم ها بصورت مختصر و زیبانگرشی   

  امپریالیسم
و این اصطالح عنوان براي قدرت یا دولتـی بـوده کـه    . گرفته شده است) امپراطوري(امپریالیسم از کلمه قدیم تر 

خارج از محدوده و کشور خود به زور به تصرف سرزمین ها و ممالک دیگر اقدام می کرده، و آنجا را جهـت بهـره بـرداري،    
و امپریالیسـم بـه   . و معنـاي امپریالیسـم بـا کلمـه اسـتعمار پیونـدي نزدیـک دارنـد        . سلطه خود قرار می داده استتحت 

  .امپریالیسم نظامی، اقتصادي و فرهنگی تقسیم می شود
  میلیتاریسم

به چهار حالت در سازمان ارتش مانند جنگجویی، سروري ارتـش بـر دسـتگاه    . به معناي ارتش ساالري می باشد
وقتی این چهار حالـت کـامالً   . ، بزرگداشت سپاهگیري و بسیج کشور براي هدف هاي نظامی را ارتش ساالري گوینددولت

و میلیتاریسم زمینه را براي دژساالري، نازیسـم، فاشیسـم و فاالنژیسـم فـراهم مـی      . فراهم شد ارتش ساالري کامل گویند
  .کند

  دزساالري
  .با روش استبدادي و ترور بر سر کار می آیندنام و اصطالحی براي حکومت هایی است که 

  نازیسم 
و نیـز  . و گاهی هم ردیف معنـاي فاشیسـم مـی باشـد     "آدولف هیتلر"عنوانی است براي حکومت آلمان در دورة 

  .به رهبري هیتلر است "حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان"نازي عالمت اختصاري 
  فاشیسم

این اصطالح به صورت عام نامی است براي همه رژیمهایی که بقایشان بر پایۀ دیکتاتوري و زور و کشـتار اسـتوار   
  .در ایتالیا به راه افتاد "موسولینی"به رهبري   1929 اما به معناي خاص، نام جنبشی است که در سال . است

  فاالنژیسم
پریمـودو  "پسر دیکتاتور پیشین،  "ه آنتونیو پریمودو ریوراخوز"این حزب را . نام حزب فاشیست اسپانیا می باشد

  .بنیان گذاشت 1933، در سال "ریورا
  )تیرانیسید(تیرانی  

عنوانی است براي حکومت ظالمانه اي که قدرت را از راه غیر قانونی در یونان باستان به دسـت مـی گرفـت و در    
  .می نامیدند "(Tyrnnus) تورانوس"یونان 

  )استبداد جدید(ماکیاولیسم 
نیز می خوانند، عبارت از مجموعه اصول و دستوراتی اسـت   "فلسفه استبداد جدید"مکتب ماکیاولیسم که آن را 

که خالصه این مکتـب عبـارت   . براي حکومت ارائه داده است) 1527-1469(که ماکیاولی فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی 
. طرفـداري از ظلـم و اسـتبداد و حکومـت نامحـدود      .کلیسا و دین نباشـد  تأسیس دولتهاي متحد و قوي که تابع: است از

اخـالق و  . انسان موجود سیاسی و فطرتاً شرور است لذا براي عالج شـرارت انسـان حکـومتی مقتـدر و مسـتبد الزم اسـت      
ح ندیـد  باشد، اگر صالح دید در حکومت از دین و اخـالق اسـتفاده مـی کنـد و اگـر صـال       مذهب تابع سیاست زمامدار می

زمامدار به منزلۀ قانون است و مردم باید از حاکم و زمامدار اطاعت کنند، اما خودش از قانون مسـتثنی  . استفاده نمی کند
روش حکومت در مکتب ماکیاولیسم آن است کـه زمامـدار بـراي رسـیدن بـه      . است و هر چه بخواهد می تواند انجام دهد

ند زور، حیله، تزویـر، جنایـت، تقلـب، نقـض قـول و پیمـان شـکنی و نقـض         قدرت و حفظ آن مجاز است به هر عملی مان
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و هیچ نوع عملی براي رسیدن به قدرت و حفظ آن براي زمامدار ممنـوع نیسـت، بـه شـرط     . مقررات اخالقی متوسل شود
ن و ایتالیـا انجـام   و جنایاتی که هیتلر و موسولینی دیکتاتورهـاي آلمـا  . اینکه تمام این اعمال را پنهانی و سرّي انجام دهد

 .دادند بر همین افکار دور می زد

  نیهیلیسم 
و نیهیلیسـم  . در زبان التین بـه معنـاي هـیچ آمـده اسـت      )نیهیل(نیهیلیسم یا هیچ انگاري، این اصطالح از واژه 

و گروهـی از آنارشیسـت   . مکتبی فلسفی است که منکر هر نوع ارزش اخالقی و مبلّغ شکاکیت مطلق و نفـی وجـود اسـت   
  بوده است) م1814-1876( "میخائیل باکونین"مؤسسه فرقه نیهیلیسم . روسیه را نیز نیهیلیست خوانده اند 19هاي قرن 

  یسم سوف
امـا از نظـر   . در زبان یونان سوفیسما و سوفیزا به معناي آموزش و سـوفوس بـه معنـاي عقـل و خـرد مـی باشـد       

امـا  . که آنان مورد انتقاد سقراط و افالطـون قـرار گرفتنـد   . اصطالح سوفیست عنوانی براي فالسفه قبل از سقراط می باشد
 مغالطه و زبان بازي بر حریف خود پیروز می شدند شد که در بحث ها و گفتگوي با بعدها به کسانی گفته می

  سپتی سیسم 
از این رو بایـد در  . پیروانش معتقداند که انسان راهی براي شناخت حقایق ندارد. این همان فلسفه شکاکین است

 است این مسلک شبیه سوفیسم و نسبی گري. حتی علوم ریاضی را هم به طور احتمال قبول کند. همه امور توقف نماید

  آتئیسم
و انسـان را فقـط موجـود طبیعـی مـی      . پیروان این مکتب می گویند چیزي به عنوان مافوق طبیعت وجود ندارد

 دانند که باید با همان عقل طبیعی اداره شود

  کمونیسم
و ایـن عقیـده از سـال    . به معناي اشتراکی گرفته شـده اسـت  ) کمونیس(کمونیسم این اصطالح از ریشه التینی 

و معناي اشتراك محدود به ثروت و دارائی ها نمی شود، بلکه اشتراك شامل زنـان و مسـائل جنسـی    . رواج یافت .م 1840
بنابرنظر کمونیسم تمام منابع اقتصادي کشور اعم از صنعتی و امور دیگـر مربـوط بـه جامعـه اسـت نـه افـراد و        . می گردد

که دولت بر تمام مراکز اقتصادي جامعه کنترل داشـته باشـد و   خانواده ها، اما کمونیسم به معناي جدید عبارت است از این
 .همه چیز باید در دست او قرار گیرد

  مارکسیسم
زیـرا مؤسـس   . کمونیسم به معناي خاصی که امروز در نقاط مختلف دنیا رایج است کمونیسم مارکسیسـم اسـت  

-1895(فریـدریش انگلـس   "مـارکس،  بـود کـه بعـد از     )م1818-1883(فیلسـوف آلمـانی    "کـارل مـارکس  "کمونیسم 
و  "بولگانین"،  "مالنکوف") 1953(بعد از درگذشت استالین . از رهبران کمونیسم بودند "استالین"و  "لنین"، ".)م1825

 "فویربـاخ "و  "هگـل "البته آراء مارکس و انگلس توسط نفوذ فالسفه آلمـانی مخصوصـاً   . جانشین وي شدند "خروشچف"
 گسترش یافت

  لنینیسم
والدیمیر ایلیچ لنین بنیانگذار رژیم کمونیست و پیشـواي   لنینیسم نوع دیگري از مارکسیسم است که منسوب به

لنین در اصول افکار مارکس تغییراتـی داد بـه طـوري کـه مـواردي بـر آن افـزود و         .روسیه می باشد 1917انقالب اکتبر 
و در ضمن عقایـد لنـین بعـد از انقـالب و رسـیدن بـه       . دعناصري از آن را حذف کرد، تا مناسب اوضاع جامعه روسیه گرد

  قدرت نسبت به قبل از انقالب تغییر یافت
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  استالینیسم 
ـ نخست وزیر و دبیر کـل حـزب کمونیسـت و دیکتـاتور اتحـاد        ".)م1879-1953(یوسف استالین "بعد از لنین 

 افکار او به نام استالینیسم مشهور گردیدشوروي سابق ـ روي کار آمد و در عقائد لنین اصالحاتی انجام داد که 

  بولشویسم 
علـت بـه وجـود آمـدن بولشویسـم بـه خـاطر        . بولشویسم عنوان ایدئولوژي حزب بولشویک به رهبري لنین بـود 

به دنبال آن، حزب به . اختالفی بود که در حزب مخفی سوسیال دموکرات روسیه بر سر مسأله عضویت در حزب پدید آمد
 "مـارتوف "به رهبري ) به معناي اقلیت(به رهبري لنین، و منشویک ) در زبان روسی به معناي اکثریت(بولشویک دو گروه 

 1925نهاد، و در سـال   ")بولشویکها(حزب کمونیست سراسر روسیه "نام حزب خود ر  1918و لنین در سال . تقسیم شد
 تغییر یافت "حب کمونیست اتحاد شوروي"به  1953و در سال  "حزب کمونیست سراسر اتحاد شوروي"به نام 

  پوپولیسم
به اینکه هدف هاي سیاسی را باید بر اساس خواست مردم جـدا از احـزاب   . پوپولیسم به معناي مردم باوري است

به عبارت دیگر هر چه مردم خواستند همان حق و اخالق می . و نهادها پیش برد، و خواست مردم عین حق و اخالق است
 واقع بولشویسم ترکیبی از مارکسیسم و پوپولیسم استکه در . باشد

  بورژوا 
در قـرن هـاي   . می نامیدند "بورژا"را که نه ارباب بود و نه دهقان ) بورگ(در قرون وسطا فردي از اهل شهر آزاد 

انسـه عنـوانی   در فر. هفدهم و هجدهم ارباب ها و کارفرماها را در برابر کارگران و بازرگانان به این نام خطـاب مـی کردنـد   
براي طبقه میانه سوداگر و پیشه ور یا شهرنشینانی که بر مالك دارائی از حقوق سیاسی برخوردار بودند اطالق می شـد، و  

  .اما در اصطالحی سیاسی معناي خاص خودش را دارد
. زاد اسـت بورژوازي در اصطالح مارکسیستی به معناي سرمایه داران، سوداگران، پیشه وران و دارندگان مشـاغل آ 

 .که به کارگرانی گفته می شد که هیچ وسیله تولیدي جز نیروي کار خود براي تأمین زندگی ندارند  "پرولتاریا"در برابر 

  سوسیالیسم 
سوسیالیسـم  (و در انگلیسـی  . در زبان فرانسه بـه معنـاي اجتمـاعی مـی باشـد     ) جامعه باوري(واژه سوسیالیسم 

البته این تعریف، یک تعریف جـامع  ). آنها به سود همگان است  وسایل تولید و ادارهسیاستی که هدف آن نظارت جامعه بر 
امابهترین وجه اشتراك سوسیالیست برتري جامعه و سود . نیست، زیرا نظارت عمومی بر اموال و تولید معناي وسیعی دارد

نـد سوسیالیسـم لیبـرال، مارکسـی،     همگانی بر نظریه فردگرایی و سود فردي است، که سوسیالیسم به انـواع متعـددي مان  
 نوین، تکاملی، فابیان، صنفی و پارلمانتر و اقسام دیگر، تقسیم می شود

  کاپیتالیسم
کاپیتالیسم روشی است که در آن وسائل عمده تولید به کمک سـرمایه هـاي شخصـی فـراهم شـده و امـوال بـه        

عنوان روز مزد اجیر صاحبان سرمایه اند، و تمام قـدرت  در کاپیتالیسم کارگران به . مالکیت صاحبان سرمایه باقی می ماند
در مقابل کاپیتالیسـم، کمونیسـم و لنینیسـم و استالینیسـم قـرار      . مالی در دست اشخاص معدودي در جامعه خواهد بود

 .دارد

  پپورتنیسم
و این . دهد یکی از فرَق مذهبی آمریکا است که به ثروت اندوزي و سرمایه داري و تجارت ظالمانه مشروعیت می

  مسلک اصلی ترین عنصر فرهنگی و مذهبی تمدن آمریکایی است و با روح سرمایه داري آنان هماهنگ است
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  ناسیونالیسم
عبارت است از اعتقاد به برتري یک ملت و قوم بر تمام ملل و اقوام دیگر و لزوم وفاداري مطلق و بدون هیچ قیـد  

بنـابراین  . کردن هر قوم و قبیله نسبت بـه فرهنـگ و زبـان و نـژاد خـودش     و شرطی نسبت به قوم و ملت خود، و مباهات 
خود را از همه برتر و دیگران را پایین تـر از خـود مـی دانـد، کـه بـه ناسیونالیسـم اقتصـادي و         ) ملی گرایی(ناسیونالیسم 

 سیاسی تقسیم می شود

  انترناسیونالیسم
معتقد است خیر و سعادت بشر اقتضا می کنـد کـه ملـت هـا      در برابر ناسیونالیسم، انترناسیونالیسم قرار دارد که

 بدون در نظر گرفتن تعصب هاي قومی با هم همکاري داشته باشند

  آنارشیسم 
لـذا در مسـلک آنارشیسـم حکومـت را     . در لغت یونانی به معناي حکومت است و آنارشی یعنـی بـدون حکومـت   

البته مخالف هرج و مرج هم . شیسم بر دشمنی با دولت می باشدو بنیاد آنار. موجب مصائب و بدبختی هاي مردم می داند
و پیشواي آنارشیسـم جدیـد پیـرژوزف    . هستند، اما به نظام و حکومتی فکر می کنند که بر اساس همکاري آزاده پدید آید

  .می باشد.) م 19اوایل قرن (فرانسوي   "پرودون
  ایدآلیسم
ست کسی را گویند که معتقد است که سیاست بایـد تـابع آمـال    به معناي خیال پرستی است و ایدآلی ایدآلیسم 

 .یا واقع پرستی و اصالت دادن به واقع قرار دارد "رئالیسم"این مسلک در برابر . یا ایدآل هاي انسانی گردد

  رئالیسم 
رئالیسـت  . در مقابـل ایدآلیسـم قـرار دارد   ) واقع پرستی و دنبال حقیقت بـودن (همانطوري که بیان شد رئالیسم 

  سعی دارد خود را با حقایق جهان و محیط جامعه وفق دهد و عوامل حقیقی را در حوادث دخالت دهد
  فئودالیسم 

فئودالیسم یک سازمان بزرگ اجتماعی و اقتصادي و سیاسی است کـه در بسـیاري از نقـاط اروپـا و خـاور دور و      
ــت هـــاي ملـــی جدیـــد         ــاور میانـــه در قـــرون وســـطی، قبـــل از تشـــکیل دولـ  .وجـــود داشـــته اســـت   خـ

آید،  خصلت عمده در فئودالیسم آن است که از طرف شاه هر قسمت از اراضی بزرگ به تصرف اشراف به نام فئودال در می
و اشراف هم در مقابل این اجـاره  . و آن زمین هاي بزرگ از طرف فئودال یا نمایندگانشان به کشاورزان اجاره داده می شود

  .اختیارات قضائی و حکومتی و مالی و سیاسی داشتند نسبت به کشاوزان آن منطقه
ولی در زمان حاضر فئودالیسم به کشوري گفته می شود که عده اي از اشـراف و مـالکین امالکـی را مالـک مـی      

 .باشند و کشاورزان از حقوق سیاسی محروم اند، و یا به مقداري کم ازحقوق سیاسی و کشور بهره مند هستند

  فاکسیونالیسم 
) حـزب (در آغاز استقالل آمریکا به جاي پارتی  "جورج واشنگتن"این اصطالح را . یون به معناي حزب استفاکس

فاکسیونالیسم یعنی حزب پرستی و عقیده به لزوم وجود احزاب سیاسی و اتکـاء دولـت و حکومـت بـا احـزاب       .به کار برد
 .ل کمونیسم که تک حزبی است قرار دارددر مقاب. نیز می نامند) پارتی سیستم(عامه که آن را سیستم حزبی 

فرق پلورالیسم با فاکسیونالیسم آن است که اصطالح اولی عمومیت دارد و شامل عقیده به لزوم تعدد جمعیـت و  
انجمن ها از هر قبیل اعم از مذهبی و فرهنگی و علمی و سیاسی و اقتصادي می باشد، در حالی کـه فاکسیونالیسـم تنهـا    

  زاب سیاسی استمعتقد به تعداد اح
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  مولتی پارتیسم  
به معناي چند حزبی است که در دموکراسی غرب تولد یافته است و در نظام سیاسی احزاب متعـدد وجـود دارد   
که در قدرت سهیم هستند، و هیچ یک از این احزاب به اکثریت مطلق دست پیدا نمی کند، و کشور بر اساس چند حزبـی  

ب متعدد براي آنکه کرسی هاي بیشتري را در پارلمان به دست آورنـد، دسـت بـه ائـتالف     و گاهی هم احزا. گردد اداره می
 اما ائتالف دائمی نیست ولی تعداد احزاب هم موجب ضربه به اقتدار ملی نمی شود. می زنند

  ماتریالیسم 
آن به زمـان یونـان   مکتب ماتریالیسم یا مادیت و اصالت را به ماده دادن، از مکاتب بسیار قدیم می باشد و تاریخ 

و عبارت است از اعتقاد به این که تنها ماده وجود دارد و هر چه عنوان ماوراء الطبیعه و حالـت متـافیزیکی   . رسد قدیم می
 داشته باشد، مانند خدا، روح و فرشتگان وجود ندارد

  دوگماتیسم
آن را باید بدون دلیـل قبـول    دوگماتیسم آئینی است که می گوید پذیرش موضوعی احتیاج به استدالل ندارد، و

  .و یا اینکه در عقیده از سنت سابق کورکورانه تقلید نمود. کرد و بدون چون و چرا آن را از بدیهیات شمرد
  دیالکتیک

 (Dialeet) اما از نظر لغت دیالکت. این اصطالح در فلسفه از طرف فالسفه در معانی مختلف به کار رفته است
 .مـه، شـیوه سـخن و لهجـه و اصـطالحات زبـان ملـت هـاي مختلـف بـه کـار رفتـه اسـت             به معنـاي زبـان محلـی، مکال   

سقراط به معناي مکالمه و فلسفی کردن هر . اما از نظر اصطالحی هر کدام از فالسفه معناي خاصی از آن را اراده کرده اند
هگـل و مـارکس ایـن    . اسـت  موضوع به صورت سؤال و جواب به کار برده، افالطون به معناي روش منطقی استعمال کرده

لفظ را مشابه هم استعمال کرده اند، با این فرق که دیالکتیک هگل ایدالیسـم اسـت و دیالکتیـک مـارکس ماتریالیسـم و      
و براي دیالکتیک معانی متعددي ذکر نموده اند، به کتاب هایی کهدر این موضوع تألیف شـده  . توجه به مسائل مادي است

 .مراجعه نمایید

  مرادیکالیس
استعمال شد، که مایل بودنـد   19در لغت به معناي ریشه است و این کلمه از طرف لیبرال هاي انگلیسی در قرن 

به ریشه موضوعی نفوذ کنند، و طالب تجدید اساس کلیسا و خواسـتار انحـالل مجلـس اشـراف و گـاهی متمایـل بـه لغـو         
شود که از مؤسسات سیاسی و اجتماعی موجود ناراضـی  اما این اصطالح بیشتر در مورد کسانی اطالق می . سلطنت بودند

  .و عصبانی شده اند و درصدد تغییرات اجتماعی هستند
ولی در جامعه امروزي به کسانی که درصدد اصالحات اساسی جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی می باشند، 

امـا در اروپـا   . و کمونیست ها اطالق می شـود  اما در آمریکا این اصطالح بیشتر درباره سوسیالیست ها. رادیکال می گویند
 در گروه هاي اصالح طلب به کار می رود

  دموکراسی
. اصطالح دموکراسی از اصطالحات تمدن یونان قدیم است، و حکومت مردم بر مردم را دموکراسـی مـی نامیدنـد   

ق انتخـاب نماینـدگان تشـکیل مـی     اما در اصطالح جدید عبارت از حکومت مردم که با توجه به آراء اکثریت مردم از طری
سیاسی، ) خالص(و دموکراسی به دموکراسی مستقیم . گردد، و اداره امور کشور در اختیار اکثریت آراء مردم قرار می گیرد

 اقتصادي و صنعتی تقسیم می گردد
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  سندیکالیسم 

نام یک مکتب سیاسـی و هـم،   سندیکالیسم . تریدیونیون یا اتحادیه هاي کارگري را در فرانسه سندیکا می نامند
 نام یک جنبش سیاسی انقالبی است که بین سوسیالیسم و آنارشیسم سازشی به وجود می آورد

  ایدئولوزي 
. می باشـد  "به معناي شناخت logie + به معناي تصور و اندیشه idee" این کلمه فانسوي است که مرکب از

و اولـین بـار ایـن واژه را    . ایدئولوژي روشی از اندیشه است که می خواهد هم جهان را توضیح دهد و هـم دگرگـون سـازد   
دانـش ایـده   (یـا  ) اندیشه شناسـی (و هدف او از این کلمه . دانشمند فرانسوي به کار برد) 1754-1836(دستوت دوتراسی 

و در لغت فرانسوي به کسی که در یک ایـدئولوژي  . عناي سنجیده و ناسنجیده استعمال می شودو گاهی هم به م. بود) ها
 صاحب نظر است و جنبه مرجعیت دارد، ایدئولوگ گفته می شود

  اُپوزیسیون 
در زبان فرانسه به معناي مخالفت یا مخالفان، و در معناي وسنیع خودش عبارت اسـت از کوشـش اتحادیـه هـا،     

ها، دسته ها و افراد براي دستیابی به هدف هایی که در نظر دارند، و هدفشان مخالفت با اهـداف دارنـدگان    حزب ها، گروه
و اپوزیسیون در معناي محدود، نامی براي گروهی که در نظام هاي حکومـت پارلمـانی    قدرت سیاسی، اقتصادي می باشد

و در پارلمان گروهی را تشکیل مـی دهنـد کـه بـه      به موجب قانون اساسی موجودیت آنها به رسمیت شناخته شده است،
  .حکومت ارتباط ندارد و از دولت حمایت نمی کند اما خود را به قانون اساسی وفادار می دانند

اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت و گوهاي مجلس و با شور قانونی، مطابق شرایطی که قـانون معـین کـرده    
مهمترین وظیفه اپوزیسـیون آن اسـت کـه بـه     . افکار عمومی را در جریان می گذارد .در کار حکومت نظارت مستقیم دارد

ل نظـام     . انتخاب کنندگان امکانات انتخاب دیگري می دهد اپوزیسیون مظهر حکومت احتمالی آینده اسـت، و جـزء مکمـ
ر آنهـا وجـود دارد کـه بـه     هاي پارلمانی در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و سوئد است که معموالً دو حزب اصـیل د 

اما در نظام هاي یک حزبی مانند آمریکا اپوزیسیون به صورت قانونی . نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند
 .وجود ندارد

  مائوئیسم
رهبر انقالب کمونیستی چین درباره استراتژي جنـگ انقالبـی و سـازگار     )1893-1976(به افکار مائوتسه تونگ 

مائو عالوه بر اندیشه کمونیستی در چین، کانون مبارزه را از شهرها بـه  . لنینیسم با اوضاع چین گویند - رکسیسمکردن ما
و مائو با ارتش دهقانی خـود و بـا جنـگ هـاي چریکـی در      . روستاها و از کارگران در شهر به دهقانان در روستا انتقال داد

 .پیروز شد 1949هدف خود در سال 

  سکوالریسم 
و از کلمه سـکولوم  . ر در زبان انگلیسی و فرانسوي به معناي دنیوي و آنچه که مربوط به دنیا است می باشدسکول

و آنچـه مربـوط بـه    . سکوالریسم به دنیاپرستی و امور مادي اصالت می دهد. به معناي امور دنیا مشتق و گرفته شده است
  و مرادف با کلمه سپ تیسم است. ی کندغیر دنیا باشد، مانند مسائل معنوي و دین و مذهب را رد م

ــیس تحــت نظــارت     ــد در انگل ــدا توســط جمعــی شــکاك و منکــرین خداون ــن اصــطالح ابت  هــولی اوك"ای
(Holyoake)"  ــد ــود آم ــه وج ــاگرد  . ب ــه ش ــولی اوك ک ــرت اوون"ه ــود   "راب ــر ب ــن فک ــس ای ــع مؤس ــود در واق  .ب

بتوانند با محو دین بـه اهدافشـان زودتـر برسـند، و شـعار       سکوالریسم توسط تاجران و دالالن اقتصادي اروپا ترویج شد تا
و بر اساس سکوالریسم دیـن از   .سکوالریسم حرف دین از صحنه زندگی اعم از سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و هنري است
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نـع  لذا میرزا حسین خان سپهساالر صدر اعظم ناصرالدین شاه، روحانیت را از دخالت در امور سیاسی م. سیاست جدا است
  . کرد می

  الئیسم
 .مسلکی است با دین و معنویت ضدیت دارد معادل معناي سکوالریسم می باشد

  پلورالیسم
پلورالیسم به معناي مسلک کثرت گرایی می باشد، که پلورالیسم دینی نجات و رستگاري انسان را در یک دین و 

و در نتیجـه پیـروان تمـام ادیـان اهـل      . است و معتقد است که حقیقت مطلق، مشترك میان همه ادیان. مذهب نمی داند
قائلین به پلورالیسم گویند دین داراي قرائت هاي مختلف است و برداشت هر فـردي از دیـن صـحیح    . ند نجات و رستگاري

  .می باشد
و ایـن اندیشـه بـه پلورالیسـم     . روشن است که سرانجام این افکار منجر به تعطیل شریعت و معنویت خواهد شـد 

پدید آورنده پلورالیسم در این قرن هاي اخیر مونتسیکو بوده، و بعد از . یاسی، اجتماعی و دینی تقسیم می شوداخالقی، س
طلبان آمریکا آن را پرورش داده اند و پلورالیسم در برابر مسلک مونیسم قرار دارد که معتقد است کلیـه جهـان    او استقالل

 .سفه اسالمی قائل هستندکه فال) وحدت وجودي(خلقت تابع یک اصل اند شبیه 

  لیبرالیسم
ایـن مسـلک زنـدگی    . این اصطالح از واژه لییرال مشتق شده و داراي ریشه فرانسوي لیبر بـه معنـاي آزاد اسـت   

آزادي انسان نامحدود است و هیچ نیرو و منبعی نمـی توانـد او را مقیـد    : و می گوید. انسان را فقط درهمین دنیا می داند
به عبارت دیگر چیزي به عنوان دین نمی تواند براي بشر تعیین سرنوشـت  . دهایی را براي او تعیین کندکندو بایدها و نبای

  .کند و براي او شی اي را حالل یا حرام نماید
در  18لیبرالیسم به دو قسمت اصلی، لیبرالیسم سیاسی و اقتصادي تقسیم می شود و این مسلک در اواخر قـرن  

. مـی باشـند   "جان استورات میل، توماس هیل گرین. جرمی بنتهام، جیمز میل"مؤسسین آن  انگلیس ظهور پیدا کرد و از
در واقـع  . و می توان لیبرالیسم را اُمانیسم عقل گرا یا خود مختاري امانیستی نامید کـه در آن انسـان خـود مختـار اسـت     

 .باشد لیبرالیسم اندیشه انسان محوري می

  :اباحی گري
حالل و حرام الهی و پایبند نبودن به دستور دیـن در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی مـی       اباحه گري به معناي نفی

و ایـن فکـر نتیجـه    . و این فکر در راستاي نشر بی دینی و ترویج بی بنـد و بـاري در بـین مـردم قـدم بـر مـی دارد       . باشد
 .لیبرالیسم است

  )انسان گرایی(اُمانیسم 
داوند می نشیند و تکیه گاه تشخیص ارزش هـا را خـود انسـان    انسان جاي خ) انسان مداري(در مسلک امانیسم 

می داند، و خداوند را براي برطرف شدن دردهاي روحی بشر و برآورده کردن نیازهاي بشر می باشد و حضرت حـق تعـالی   
 .از خود اصالتی ندارد

  اندیویدوالیسم 
  یی او باعث سعادت جامعه می گرددبه معناي اصالت دادن به فرد است و معتقدند که سعادت یک فرد و سودجو

  :اگزیستانسیالیسم
مکتبی که معیار کمال انسان را فقط در آزادي او می داند، و معتقد است که تنها موجودي که آزاد آفریـده شـده   

باشد و محکوم هیچ جبر و ضرورت و تحمیلی نیست و هر چیزي که بر ضد آزادي و منافات با آن داشـته باشـد،    انسان می
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. و اگر انسان خود را وابسته و متعلق و بنده چیزي نماید از انسانیت خارج شده اسـت . انسان را از انسانیت خارج می نماید
 و پیروان این اندیشه می گویند اعتقاد به خداوند نوعی اسارت و مانع رشد بشر است

  :رفرمیسم 
داند و دین را از صحنه اجتماعی و سیاسـی حـذف   تفکري است که قلمرو دین را تنها رابطه انسان و خداوند می 

 می کند، این مسلک و سکوالریسم هر دو در جهت حذف دین گام بر می دارند

  :پوزیتیویسم اخالقی
اگـر  . پیروان آن عقیده دارند که ارزش هاي اخالقی واقعیت عقالنی نـدارد و خـوب و بـد تـابع آراء مـردم اسـت      

طلب ارزش می شود، و اگر فردا همان مطلب را گفتند بد است، آن موضوع خـوب،  مطلبی را امروز گفتند خوب است آن م
 شود بد و ناپسند می

  :پوزیتیویسم
پیروان مسلک اعتقاد دارند انسان فقط از طریق حس، علم پیدا می کند و مادیات و امور طبیعی را درجـه بنـدي   

 شتر مورد توجه انسان استکرده اند و می گویند هر چیزي که بیشتر قابل لمس وحس باشد، بی

  :مدرنیسم
گرفتند، و در فارسـی بـه   ) به تازگی( Modo کلمه مدرن را رومیان نخستین بار در قرن ششم میالدي از ریشه

اما در اصطالح به معناي نو شدن ابزار می باشد و مبناي نهـائی بشـر و سـعادت او فقـط علـم اسـت، و       . باشد معناي نو می
وسایل جدید، شناخت و ذهنیت ها و روان شناسـی تـازه   . دند که باید علم را به جاي دین قرار دادپیروان این اندیشه معتق

 هاي قدیمی گردد انسان جایگزین روش
امروزه روش هاي جهانی دیگر با مردم دیگر که داراي روحیات دیگري بوده اند جوابگوي نسـل جدیـد نیسـت، و    

  .دیگر انداختباید به فرهنگ، تاریخ، فلسفه و زبان نگاهی 
  :پست مدرنیسم

این مسلک می گوید انسان به دلیل وابستگی به فرهنگ، زبان، آداب و رسومش نمی تواند به آنها از دیده برتـري  
 .نگاه کند و نمی توان داوري کرد که کدام فرهنگ غرب است

  :پروتستانتیسم لیبرال
ی اشخاص می داند، و در اینکه عقل می تواند در این دیدگاه متأثر از مدرنیسم است که اساس دین را تجربه دین

 مسائل الهیات اظهار نظر کند، شک دارند

  مونارشی
و معمـوالً بـه شـکل    . به معناي رژیم سلطنتی اي است که در آن پادشاه قواي سه گانه را شخصـاً در دسـت دارد  

 موروثی یا با زور به قدرت می رسد، و شاه خود را باالتر از قانون می داند

  :نستیتوسیونالک
به معناي سلطنت مشروطه است که قدرت پادشاه محدود است، و مجلس شاه را در انجـام وظـایفش یـاري مـی     

 مجلس قوانین را وضع می کند و پس از تأیید پادشاه براي اجراء در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد. کند

  :موبوکراسی
از عرصه هاي سیاسی و اقتصـادي و فرهنگـی دور هسـتند    به حکومتی که در دست مردمان ناالیق و خودسر که 

  می باشد، موبوکراسی گویند
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   :سمپوزیوم
به جلسه اي که براي بحث و تبادل نظر درباره موضوعی مشخص که مورد عالقه شـرکت کننـدگان اسـت گفتـه     

 .می شود

  :رومانتیسم
استمرار یافت و ایـن   19تا اواسط قرن  در اروپا شکل گرفت، و 18جنبش هنري، ادبی و فلسفی که از اواخر قرن 

حرکت در مقابل نهضت کالسیک جدید است که بر طبیعت تأکید دارد و به وجود عاطفه و احسـاس و خیـال تأکیـد مـی     
 .کند

  البیگري
از (اما در اصطالح سیاسی آمریکا به معناي نفوذ در قـوه قانوگـذاري   . در زبان انگلیسی به معناي سرسرا می باشد

 و نظر خود را از این طریق اعمال کردن است) س با دو مجلس و زیر نفوذ آوردن آنهاراه تما

 )زن ساالري(فیمینیسم 

 1837می باشد کـه اولـین بـار در سـال      ism به معناي مؤنث و زنانه با پسوند Feminine مرکب از دو کلمه
تحت عنوان جنبش زنان معـروف بـود گفتـه مـی     و در اصطالح به آنچه در قرن نوزدهم در آمریکا . وارد لغت فرانسوي شد

 و قبل از آن در قرن هفده در انگلیس نداهاي فمینیسی بوده است. شود
غرب با ترویج فرهنگ زن گرایی و با کشاندن زنان به کارخانه ها و کارگاه ها به تجارت بازار سـرمایه داري رونـق   

ــتن هویــت زن و ف      ــین رف ــه تبــاهی و از ب ــی داد، و در نتیج ــراه داشــت     خاص ــه هم ــانون خــانواده را ب ــی ک  .روپاش
مکتب هاي سیاسی، دانشنامه سیاسی، نفوذ و استحاله، تحلیـل و نقـد پلورالیسـم دینـی،     : این مطالب از کتاب هایی مانند

   گرفته شده است... تاریخ سیاسی معاصر ایران، فرهنگ حییم، فرهنگ عمید، فرهنگ دهخدا و 

  
  عطیل رسمی در چند کشوربررسی تطبیقی تعداد روزهاي ت

در خیلـی از کشــورهاي دنیــا عــالوه بــر یکشــنبه، روزهــاي شـنبه هــم تعطیــل اســت کــه ایــن موضــوع یعنــی   
ــا     دو روز تعطیلــی کــه در ایــران اتفــاق نمــی افتــد البتــه بعضــی از ادارات و شــرکت هــا روزهــاي پنجشــنبه تعطیــل ی

ــه ســاعات کــاري آن     ــن موضــوع بســتگی ب ــاري  . اداره داردنیمــه تعطیــل هســتند کــه ای بعضــی از ادارات، ســاعات ک
در نتیجــه روزهــاي پنجشــنبه تعطیــل هســتند امــا  . شــان طــی روزهــاي عــادي بیشــتر از شــرکت هــاي دیگــر اســت 

بعضی شرکت هاي دیگـر در روزهـاي عـادي سـاعات کـاري کمتـري دارنـد و در نتیجـه، کارمنـدان سـاعت هـاي بـاقی             
 .قت پر می کنندمانده را در روز پنجشنبه به صورت نیمه و

 کشور تعداد روزها

 ایران 25

 فرانسه 12
 روسیه 27

 مالزي 17
 امارات 8
 انگلیس 23
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 ترکیه 7
  

  
  

  این کشورها به تعطیالت خود اهمیت می دهند
  چین، هنگ کنگ

 براي کارگران چینی، عالوه بر تعطیالت آخر هفته، در طول سال روزهاي دیگري همچون روز سال نـو، جشـنواره  
در بـین کـارگران آنهـایی کـه در شـرکت هـاي       . بهار، روز کارگر و روز ملی نیز به عنوان روزهاي تعطیل محاسبه می شود

تعطـیالت سـالیانه   . چندملیتی مشغول به کار هستند عالوه بر روزهاي گفته شده از تعطیالت کریسمس نیز بهره می برند
اینگونـه تعطـیالت   . افقی میان کارگران و کارفرمایان تعیین می شـود نیز که بین یک تا دو هفته است معموال به صورت تو

  .روز هستند چین را به عنوان یکی از اولین کشورها با تع طیلی زیاد معرفی می کنند 16که جمعا 
  مصر

روز تعطیالت عمومی در طول سال و دو روز تعطـیالت آخـر هفتـه،     16روز تعطیلی براي شغل هاي رسمی،  21
در صورت همزمانی تعطیالت عمومی با تعطیالت آخر هفتـه،  . ت ثابت و متغیر را در مصر تشکیل می دهندمجموع تعطیال

شرکت هاي خصوصی نیـز تعطـیالت آخـر هفتـه را نیـز جـزو       . این روزها در هفته آتی کارمندان دولتی محاسبه می شود
ه تعطیالت سالیانه کارمندان قرار گرفتـه و باعـث   از این رو این روزها در زمر. روزهاي تعطیل عمومی خود در نظر می یرند

  .کاهش آن می شوند
  هند

شـلوغ تـرین   . روز است 20تا  15تعطیالت سالیانه به صورت میانگین براي کارمندان شرکت هاي خصوصی بین 
هـا بـه   فصل مسافرت براي شهروندان هندي، تعطیالت تابستانی مدارس در ماه ژوئن است که در آن بسـیاري از خـانواده   

  .سفرها و تفریح هاي متعدد می پردازند
  اندونزي

جشن عید فطر در آخرین روز ماه مبارك رمضان یکی از برجسته ترین اعیاد و تعطیالت اندونزي محسـوب مـی   
در اینر وز که در زبان محلی لباران نامیده می شود، بسیاري از کالن شهرنشینان به ویژه مسلمانان بـه زادگـاه هـاي    . شود
را بـراي بهـره   ) پـنج روزه (دولت نیز معموال تعطیالتی یک هفته اي . که اغلب مناطق روستایی هستند، بازمی گردند خود

  .گیري کامل شهروندان از عید درنظر می گیرد
  تایلند

روز را مرخصی هاي اسـتحقاقی و   10روز آن را تعطیالت  10روز است که  40مرخصی ساالنه کارمندان تایلندي 
روز نیز به هعنوان تعطیالت مـذهبی و   13عالوه بر مرخصی ساالنه، . مرخصی هاي استعالجی تشکیل می دهند روز را 20

  .ملی به جمع ایام غیرکاري شهروندان تایلندي اضافه می شود
  مراکش

بیشتر روزهاي تعطیل به دو یا سه هفته ماه اوت مربوط است که معموال صرف تفریح در کنار سـواحل اقیانوسـی   
در این بین شاید خانواده هایی با سطح درآمد متوسط به دیگر مناطق کشـور مسـافرت   . دیترانه اي این کشور می شودو م

  .کنند
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  مالزي

اکثـر  . روز مرخصی پزشکی بهره مـی برنـد   30روز مرخصی سالیانه و از  24تا  14کارمندان این کشور معموال از 
ن یا آغاز سال که مصادف با جشن ها و مراسـم سـنتی و تعطـیالت رسـمی     این تعطیلی ها یا به نوعی مرخصی ها، در پایا

فصل تعطیالت مالزي معموال از ماه نوامبر . همچون عید مبارك، کریمس، سال نو چینی و دیپاوالی است، گرفته می شوند
  . آغاز و تا فوریه سال بعد ادامه دارد

  شیلی
لت که در روزهاي کـاري قـرار مـی گیرنـد، معمـوال بـه       برخی از این تعطی. روز است 13تعطیالت عمومی شیلی 

اکثـر رویـدادهاي فرهنگـی و    . یکشنبه ها نزدیک می شوند تا به این وسیله کارمندان از سـه روز تعطیلـی اسـتفاده کننـد    
سنتی شیلی رابطه اهی نزدیک با جشن روز استقالل این کشور دارد؛ جشنی که هرساله در هجدهم مـاه سـپتامبر برگـزار    

  .شودمی 
  ترکیه

تعطیالت مذهبی نیز یکـی دیگـر از ایـام تعطیـل ترکیـه      . تابستان مهم ترین زمان براي تعطیالت در ترکیه است
دو جشنواره مذهبی و سه روز تعطیالت ملی ازجمله روزهاي غیرکاري این کشـور هسـتند کـه شـمار     . محسوب می شوند

  .روز می رسانند 13ایام تعطیل ترکیه را به 

  
  ها و تفاوت هاي فرهنگی ملل مختلف شباهت

کنـد و شـغلی بـراي خـود      شباهتهاي انسانها بسیار است چرا که آدمی در تمام نقاط دنیا براي زندگی تالش می
انسانها . کند نزدیکان و دوستان خود معاشرت میشود و با خویشان و  دار می دهد و بچه پا کرده و تشکیل زندگی می و دست

آنـان بـراي زنـدگی خـود خانـه،      . آورنـد  کنند و آداب و فرهنگ و سنن براي جامعه بوجود می قوانینی براي خود وضع می
 .کنند و بسیاري شباهتهاي دیگري نیز دارند سازند و از خانواده و کشورشان حفاظت و دفاع می روستا و شهر می

هـا،   تفاوت فرهنگی بین مردمـان قـاره  . انها تفاوتهایی هم دارند بخصوص تفاوت فرهنگی و آداب و رسومو اما انس
مثال مردمان قاره آسیا با قاره آمریکا متفاوت اسـت همچنـین بـا    . کشورها و مناطق مختلف و شهرها و روستاها وجود دارد

اضع، مودب و بـا حجـب و حیـا هسـتند و بـه دیگـران احتـرام        دان، متو ها بیشتر مردم آداب آسیایی. مردمان اروپا و آفریقا
دهنـد و تـا حـدودي پیچیـده      شوند و در بعضی مواقع هم ظاهرسازند و منویات درونی خـود را بـروز نمـی    زیادي قائل می

در این قاره کهن آداب و رسوم و سنتهاي زیادي وجود دارد که از هزاران سـال پـیش توسـط مردمـان ایـن قـاره       . هستند
سنتهایی که اصالت مردم هـر سـرزمین را از دیگـران متمـایز     . جود آمده است و در بیشتر موارد هنوز هم پابرجا هستندبو

نیـز  ... هـا و اعـراب و    اي هـا، کـره   هـا، ژاپنـی   ها سنتهاي مخصوص خـود را دارنـد و هنـدي    به عنوان مثال چینی. سازد می
  .همینطور

ها که مـردم   ها و اروپایی به طور مثال مردم برخالف آمریکایی. اوت دارندمردم ایران هم با مردم دیگر کشورها تف 
تفاوت و تا حدود زیادي منضبط هستند، مردمی خونگرم، زودجـوش و تـا حـدود زیـادي دلسـوز هسـتند و        خونسرد و بی

واقع به کمک دیگـران  دوست هستند و بیشتر م تفاوت باشند چرا که مردمی باعاطفه و مهربان و بسیار مهمان توانند بی نمی
ایرانیـان  . گذرند کنند و به راحتی از کنارش نمی درد و رنج همنوع خود را تحمل نمی. گذارند شتابند و آنان را تنها نمی می

کنند از این خصلت ایرانیـان بـه نیکـی یـاد      دوستی معروفند و مردمان دیگر کشورها که به ایران سفر می در دنیا به مهمان
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گذرنـد و مردمـان    کنند و از خطاهاي دیگـران مـی   گیري نیستند و به راحتی گذشت می یها انسانهاي سختایران. کنند می
ایران بخشنده و سخاوتمند هستند و تا حدودي هم به دست و دلبازي معروفند هرچند در مواردي هم خصوصیات منفـی  

دوسـت هسـتند و از تنهـایی     ایرانیهـا جمـع   پوشاند و قابل اغمـاض اسـت،   هم دارند که البته خصوصیات مثبتشان آنرا می
شان خوب باشـد دوسـت دارنـد رفـت و آمـد زیـاد        پسندند و اگر اوضاع اقتصادي گیري و انزواطلبی را نمی گریزان و گوشه

  .برند داشته باشند و از معاشرت با دیگران لذت می
هی از مردمـان در یـک بخـش    هاست که به مرور زمان گرو ها و روش ارزش -فرهنگ یک سیستم مشترك باورها 

توان راه زندگی دانست، راهی که افراد یک ملّت در برابـر یکـدیگر و    به سخن دیگر فرهنگ را می. کنند از جهان اختیار می
ــد و از نســلی بــه نســل دیگــر از راه یــادگیري منتقــل مــی  در مقابلــه بــا محــیط بــراي بهتــر زیســتن برگزیــده    .شــود ان

هسـته ي  . شـود  افتد و فرهنگ نیز در پرتو عقل و اندیشه به جلو رانـده مـی   فرهنگ به کار میعقل و اندیشه در مواجهه با 
فرهنـگ بـا مغـز    . کنـد  زند، اما در دل فرهنگ رشـد مـی   اولیه ي شخصیت انسان اگرچه در ابتدا در آغوش مادر جوانه می

. نشـیند  اي دانست که روي مغز می فرهنگ را الیه از این رو نباید. انسان یا به عبارتی با عقل و اندیشه برخورد متقابل دارد
شود الیاف ظریف ابریشم و طال به دقت و ظرافـت در هـم بافتـه     اگر یک پرده ي حریر زربفت را به نظر آوریم، مشاهده می

ر تفاوت در آن است کـه پـردهء حریـر تغییـ    . شود آمیختگی فرهنگ با مغز ساخته و تافته می  شخصیت نیز از بهم. اند شده
هـاي آن از زمـان    هاي سـلولی و مـواد شـیمیایی داخـل و خـارج سـلول       هاي مغز و دنباله دهد، اما چین و شکن شکل نمی

کند و سیري به کمال دارد و همزمان، با فرهنگی در تماس و تـأثیر متقابـل اسـت کـه آن      کودکی تا بلوغ پیوسته رشد می
  .هم در حال تبلور و تجدد است

هاي گسترده در رشتهء علوم انسـانی   اولین دانشمندي است که با پژوهش) William Caudill(ویلیام کاودیل 
هـا، کودکـان    در یکـی از ایـن پـژوهش   . نقش برخورد فرهنگ شرق با غرب را در رشد شخصیت انسان مطالعه کرده اسـت 

که کودکان امریکـایی نسـبت بـه     از جمله نشان داده است. اند امریکایی با کودکان ژاپنی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته
دلیـل آن را فرهنـگ امریکـایی    . نماینـد  کودکان ژاپنی زودتر حرکات بدنی و بازي کردن و صحبت نمـودن را شـروع مـی   

نمایند، در حالیکـه در   داند که مادران فرزند خود را هرچه زودتر به تحرك و تکلّم و آزادي و مستقل زیستن تشویق می می
  .نمایـد  دك را پیوسته به آرامش و مؤدب بودن و سر و صدا نکردن و به خود وابسته بودن تشویق مـی فرهنگ ژاپن مادر کو

دهد که کودکان امریکایی نسبت به سـایر کودکـان در جهـان زودتـر شـروع بـه حـرف زدن         هاي مستند نشان می پژوهش
وشـیدن و بنـد کفـش بسـتن را زودتـر انجـام       افتند و کارهاي خود را مانند غذا خورن، لباس پ نمایند، زودتر به راه می می
  .دهند می

ا در فرهنـگ شـرق و از     فرهنگ غرب جوان را فردگرا و فارغ از هر مسئولیتی نسبت به خانواده بـار مـی   آورد، امـ
جمله در فرهنگ کشور عزیزمان ایران، اطاعت از پدر و مادر واجـب اسـت و جـوان احسـاس مسـئولیت در قبـال خـانواده        

  .کند می
  :توان چنین شمرد مله تفاوت فرهنگ شرق و غرب را میاز ج

همکاري در شرق و رقابت در غرب، ادامه ي رابطه ي جوانان پس از ازدواج با خانوادهء خود در شـرق، و جـدایی   
اي در غرب، عالقه و اشتیاق به گذشته در شرق و توجه بیشتر به آینده در غـرب، اعتقـاد بـه     آنها و تشکیل خانوادهء هسته

رنوشت در شرق و سرنوشت سازي در غرب، کنار آمدن با طبیعت در شرق و غلبه بر طبیعت در غرب، سـنتی بـودن در   س
  .اعتنــایی بــه شــؤون و آداب در غــرب    شــرق و نــو آوري و ابتکــار در غــرب، رعایــت ادب و آداب در شــرق و بــی      

فرهنـگ اولیـه جـدا شـده و در نقطـهء       بزرگترین فشار روحی در برخورد دو فرهنگ براي کسانی اسـت کـه بـه اجبـار از    
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بدون اسـتثناء  . اند هاي اجتماعی و روابط دوستانه و فامیلی خود محروم شده جغرافیایی دیگري ساکن گردیده و از حمایت
  .کند این فشار هر گروه سنی مانند نوزادان، کودکان، جوانان، و بزرگساالن را متأثر می

ا ایـن آغـوش مـادر در      ت کودك، در آغوش مادر به وجود میاز پیش گفته شد که هسته ي اولیه شخصی آید، امـ
غرب به لحظه ي تولد محدود شده است، زیرا بزودي نوزاد شیشه ي شیرخوري را از دستان دیگـر گرفتـه و در گهـواره ي    

به حضور فعـال   ساختار اقتصادي غرب همراه با نهضت زنان و فمینیسم مادران را. خود بدون حضور مادر باید آن را بنوشد
مهاجرینی کـه از شـرق   . دانند ها می داري را دون شأن خانم داري کردن و بچه در منزل نشستن و خانه. خواند در جامعه می

اگـر در چـین پـدر    . براي ادامه ي حیات، پیر و جوان باید کار کنند. بینند ها را دگرگون می آیند، ناگهان میزان به غرب می
ش کودك را بر عهده دارند و اگر در افریقا به خواهر بزرگتـر و بـرادر بزرگتـر ایـن وظیفـه محـول       بزرگ و مادر بزرگ پرور

بـراي  . ها در پایان ماه پرداخت شـود  همه باید کار کنند تا صورت حساب. ها باید زیر و رو شود شود، در غرب این میزان می
ها بسـر برنـد، تـا     ها و یا کودکستان والنی در شیرخوارگاهآنها باید براي ساعات ط. ریزي شده است نوزاد و کودك هم برنامه
ترنـد، بـه    تر و پدر بزرگ درمانده و مادر بزرگ از دست رفته، کودکان را که از همه ي آنها کوفتـه  مادرِ خسته و پدرِ خسته

  .اي در عالم خود فرو رود خانه آورده هر یک بتواند در گوشه
آیند، پسران نوجـوان بـه    هایی که به امریکا می آسیاي جنوب شرقی خانوادهدر مورد نوجوانان گفتنی است که از 

بـه  . شـوند  آور خـانواده مـی   شوند و در ابتدا تنها نـان  علت یادگیري سریع زبان و پذیرش فرهنگ جدید، به کار گمارده می
ند و در همان حال در کنـار خـود،   سخن دیگر این نوجوان بدون آن که دوران بلوغ را بگذراند، باید نقش فرد بالغ را ایفا ک

گذراند تا بـالغ شـود و    کند که براي چند سال دوره ي بلوغ خود را با کیفیات ویژه ي آن می جوان امریکایی را مشاهده می
. شـود  در این راستا جوان ایرانی تدریجاً با دو فشار مقابـل مـی  . آماده ي کار و قبول مسئولیت و آن هم براي خودش بشود

شود، و در داخل خانه از گرایش بـه فرهنـگ غـرب و تمـایالت فردگرایـی       از خانه از وابستگی به خانه تحقیر می در خارج
ا  . گیرد، و این در زمانی است که باید با تمرکز فکر و خیالی آسوده هویـت خـود را کسـب نمایـد     مورد سرزنش قرار می امـ

کنـد و قضـاوت نادرسـت     دهـد، تجزیـه و تحلیـل را مشـکل مـی      میبرخورد با فرهنگ بیگانه به او اجازه ي تفکر و تعمق ن
  .ماند در نتیجه هویتی متزلزل و نااستوار برایش بجا می. شود می

از برخورد با افراد پرهیـز دارد و در  . کند زمانی که هویت پابرجا و قوي نیست، جوان در ابهام و تیرگی زندگی می
. شـود  تدریجاً مـأیوس و ناامیـد و مـآالً افسـرده مـی     . رسه ناموفق استدر مد. کند هر حرکتی احساس تشویش و ضعف می

عدم موفقیت از یکسو و سرزنش و تحقیر از سـوي دیگـر   . ماند کاهد و از توفیق باز می افسردگی انرژي و انگیزه ي او را می
ــده مــی ــد او را خســته و درمان ــه   . کن ــن نمون ــا ای ــد ب ــا فرهنــگ غــرب را نبای ــی ب ــان ایران ــرد برخــورد جوان   .محــدود ک

اي  آنها ژن ویـژه . اند اول گروه بیشمار جوانان موفق. اند دو گروه دیگر از جوانان ایرانی در مقابله با فرهنگ غرب سر برآورده
به ارث برده و از تعلیم و تربیت مناسبی در خانه و مدرسه برخوردار بوده و از برکت هـوش و اسـتعدادي کـه بـه درسـتی      

هاي فنی و علمی و اقتصادي و اجتماعی، در غـرب پیشـرفت شایسـته نمـوده و احتـرام همگـان را        پرورش یافته، در رشته
  .اند جلب کرده

آنهـا مجـذوب و فریفتـه ي    . اند اند و نه موفق اما گروه دومی که تعدادشان زیاد نیست، نه به افسردگی مبتال شده
  .اند شده "پست مدرنیسم"هاي  شیوه
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  اقوام ایرانی به رویکردها و سبک هاي مدیریت جدول مقایسه گرایش
  مشخصات رویکرد عقالیی و

 )5/2- 4نمره (سبک کنترلی مدیریتی 
جایگاه اقوام 

ایرانی و نمرات 
 آنان

  مشخصات رویکرد شهودي و
 )1-49/2نمره (سبک سازگاري مدیریتی 

 براي پیگیري امور باید براي جزئیات اهمیت
 .زیادي قائل شد

  857/2= ها  فارس
  774/2= ها آذري

  745/2= کردها
  775/2= ها بلوچ
  787/2= ها ترکی

  918/2= لرها
  017/3= ها عرب

= میانگین نمره اقوام ایرانی 
842/2  

مشاهده : توضیح
کردها  شود می

داراي کمترین 
گرایش به مدل 

ها و  کنترلی و عرب
لرها داراي 

بیشترین گرایش 
به مدل کنترلی 

 .هستند

 براي پیگیري امور تاکید بر جزئیات اهمیت ندارد. 

هاي منظم و متمرکز موثرترند پیگیري.  هاي گسترده و متفرقه موثرتر از منظم و  پیگیري
 .متمرکزند

 آمیزتر است ریزي رسمی موفقیت برنامه.  ریزي غیررسمی موفقیت آمیزتر  است برنامه. 

 آمیزتر است ریزي متمرکز موفقیت برنامه.  آمیزتر است ریزي غیرمتمرکز موفقیت برنامه. 

 اطالعات کمی و عینی مهمتراند.   اطالعات کیفی و ذهنی مهمتر از اطالعات کمی و
 .عینی هستند

  منابع اطالعات مفید منابع رسمی سازمان
 .هستند

  منابع شخصی و غیر رسمی مفیدتر از منابع رسمی
 .سازمان هستند

 تجزیه و تحلیل اطالعات بیشتر باید کمی و با
 .بینی دقیق باشد پیش

 هاي غیر رسمی مثل  ها به روش تجزیه و تحلیل داده
 .هاي کمی است تر از روش گفتگو مناسب

  پیگیري امور برنامه ریزي بیشتر باید توسط
 .کارشناسان ارشد صورت گیرد

 ریزي باید با مشارکت کلیه  پیگیري امور برنامه
 .کارشناسان درکلیه سطوح انجام شود

 ها باید در سطح عالی سازمانی  گیري تصمیم
 .اتخاذ شود

 ها نباید فقط در سطح عالی سازمان انجام  گیري تصمیم
 .شود

 ها باید به صورت واضح تعریف  اهداف سازمان
 شوند

ها کافی است ها تعیین کلیات و شاخص گذاري در هدف. 

 ها باید به طور واضح ارزیابی و  اهداف سازمان
  .در قبال تحقق آن پاداش داده شود

 

  
 نظارت کلی برتحقق اهداف کافی است و نیازي ندارد

  .ارزیابی شونداهداف بصورت واضح و شفاف 
 

   تاکید بر افق زمانی بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت
 است

 ریزي باید در افق زمانی کوتاه مدت  برنامه
 .طراحی و به صورت آنی اجرا شود
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  ، چاپ اول1379سید محمد اعرابی و داود ایزدي، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگی، : مدیریت در پهنه فرهنگ ها، مترجمین .شنایدر، سوزان و بارسو، لوئی

  
 

 مقایسه نظام هاي آموزشی در پنج قاره جهان

  قاره آسیا
  

نظـام هـاي آموزشـی مواجـه مـی باشـیم کـه از یـک سـو برخـی           در قاره پهناور آسـیا بـا مجموعـه متنـوعی از     
ــزات و      ــات، تجهی ــا اهــداف از پــیش تعیــین شــده و برخــورداري از امکان ــر وضــعیت نظــام ب ــیش ت ــه دلیــل تطــابق ب ب
نیروي انسانی آموزش دیـده از وضـعیت مطلـوب تـري برخـوردار بـوده و از سـوي دیگـر برخـی نیـز بـا ادامـه حاکمیـت              

آموزشــی مــدارس از بــازدهی الزم برخــوردار نبــوده و بــه دالیــل عــدم تــأمین منــابع مــالی  روش هــاي ســنتی برنظــام 
در . مورد نیاز، عـدم برخـوداري از امکانـات، فرصـت هـا، تجهیـزات و شـرایط الزم از آموزشـی پویـا محـروم مـی باشـند            

وصــیفی بــه ایــن پــیش گفتــار تجزیــه و تحلیــل نظــام آموزشــی کشــورهاي جهــان مــد نظــر نبــوده بلکــه بــه نگــاهی ت 
  .اطالعات موجود اکتفا می گردد

  : مقطع آموزش پایه 
براساس قـوانین مصـوب هـر یـک از کشـورهاي جهـان بخشـی از مقطـع تحصـیلی بـه عنـوان مقطـع آمـوزش              
ــن      ــانونی ای ــانونی ازآمــوزش ق ــه پــس از احــراز شــرایط الزم و ق ــه شــهروندان مؤظــف اندک ــده و کلی ــی گردی ــه تلق پای

لـت هـا نیـز بـه نوبـه خـود مؤظـف انـد در جهـت برخـورداري هرچـه بیشـتر شـهروندان از              دو. مقطع برخـوردار گردنـد  
مقطــع آمــوزش .ایــن مقطــع تســهیالت الزم را فــراهم نمــوده و بــه ارائــه خــدمات بــه صــورت رایگــان مبــادرت نماینــد 

امـارات  مـن جملـه کشـورهاي ترکیـه، سـوریه، ویتنـام، ایـران،        ) درصـد  26(اجباري در برخـی از کشـورهاي قـاره آسـیا     
ایــن مقطــع دو مقطــع ) درصــد 48(تنهــا شــامل مقطــع آمــوزش ابتــدایی و در ســایر کشــورها نیــز ..... متحــده عربــی و

ــردد     ــی گ ــامل م ــطه را ش ــدماتی متوس ــدایی و مق ــوزش ابت ــع    .آم ــرین مقط ــوالنی ت ــیایی ط ــورهاي آس ــان کش در می
ن، ارمنســتان، قزاقســتان بــه مــدت ســال و کشــورهاي آذربایجــا 12آمــوزش پایــه بــه کشــورهاي برونئــی دارالســالم بــا 

کوتــاه تــرین مقطــع آمــوزش پایــه نیـز بــه کشــورهایی اختصــاص دارد کــه آمــوزش در آن مقطــع  . سـال تعلــق دارد  11
از جملـه کشـورهاي فــوق   . سـال بــه طـول مـی انجامــد    5تنهـا مخـتص مقطــع ابتـدایی بـوده و حــداقل دوره آموزشـی      

  .اشاره نمود.....نام ویت.می توان به کشورهاي میانمار، مغولستان، و
  : سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 

در ( ســالگی  2در میــان کشــورهاي آســیایی کمتــرین ســن ورود بــه آمــوزش پــیش دبســتانیی ســن          
سـالگی اسـت کـه در     5و بـیش تـرین سـن ورود بـه ایـن مقطـع سـن       ) فلسـطین اشـغالی  (کشورهاي قبـرس و اسـرائیل  

در اکثریـت قریــب بــه اتفـاق کشــورهاي قـاره آســیا ســن    . مشــاهده مـی گــردد .... وکشـورهاي تایلنــد، انـدونزي، ایــران   
ــیش دبســتانیی   ــه مقطــع آمــوزش پ ــا ) درصــد 48(ســال  3ورود ب ــه ذکــر .مــی باشــد) درصــد 34(ســال  4و ی الزم ب

  .است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام هاي آموزشی کشورهاي دنیا اجباري نیست
  : مقطع آموزش ابتدایی 
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ــن     ــدایی س ــوزش ابت ــه مقطــع آم ــرین ســن ورود ب ــایین ت ــریالنکا،  (ســالگی  5پ در کشــورهاي، پاکســتان، س
و مســن تــرین دانــش آمـوزان شــاغل بــه تحصــیل در مقطــع ابتـدایی نیــز در کشــورهاي فلســطین و اردن بــه   ) میانمـار 

طـوالنی تـرین   . سـال سـن مشـاهده مـی گـردد      14سـال سـن و کشـور یمـن بـا       15دلیل طوالنی بـودن آن مقطـع بـا    
  .در کشورهاي فلسطین و اردن مشاهده می گردد) سال 10(مقطع آموزش ابتدایی 

  
  

  : مقطع آموزش متوسطه 
ــه دو مقطــع      ــاطع در نظــام آموزشــی کشــورهاي جهــان ب ــه اهمیــت مق ــا توجــه ب ــاطع آمــوزش رســمی ب مق

نظـام آموزشـی   ) درصـد  14(اصلی آمـوزش ابتـدایی و متوسـطه تقسـیم مـی گـردد در برخـی از کشـورهاي قـاره آسـیا           
ــه دو مقطــع مــذکور تقســیم شــده و از انشــعابات بیشــتري برخــوردار نمــی باشــد   ــه عنــوان مثــال درکشــور  . تنهــا ب ب

ســال  3ســال و مقطــع متوســطه  9دوره ابتــدایی (، یمــن )ســال 4ســال و مقطــع متوســطه 10دوره ابتــدایی (آنگــوئیال 
مقطـع آمـوزش متوسـطه    ) درصـد   86(شـورهاي ایـن قـاره    به طول می انجامـد و ایـن درحـالی اسـت کـه در اکثـر ک      ) 

ــی           ــکل م ــطه متش ــی متوس ــع تکمیل ــطه و مقط ــدماتی متوس ــع مق ــاوین مقط ــا عن ــر ب ــاه ت ــع کوت ــود از دو مقط خ
سـال   2کوتاه ترین طـول مـدت متوسـطه در مجمـوع کشـورهاي قـاره آمریکـا در کشـور ونـزوئال بـا طـول مـدت             .گردد

ســال نیــز در کشــورهاي  8ســال و طــوالنی تــرین مقطــع متوســطه  3ل مــدت و در کشــور الســالوادور و برزیــل بــا طــو
مشــاهده مــی ) ســال7(ســریالنکا،کویت ودر کشــورهاي آذربایجــان، بــنگالدش، ترکمنســتان، ســنگاپور، هنــد بــه مــدت 

سـال طـول مـدت مقطـع و کوتـاه تـرین آن        6طـوالنی تـرین مقطـع مقـدماتی متوسـطه در کشـور سـریالنکا بـا         . گردد
سـال   4طـوالنی تـرین مقطـع تکمیلـی متوسـطه      . ول مـدت مقطـع در کشـور بوتـان مشـاهده مـی گـردد       سـال طـ   2با 
و کوتــاه تــرین مقطــع در کشــورهاي چــین، گرجســتان، مغولســتان، مالــدیو ) در کشــور هــاي پاکســتان، کویــت، ایــران(
  .مشاهده می گردد....و

  
  قاره آفریقا

  
. تنـوع زیـادي در نظـام هـاي آموزشـی مـی باشـیم       در قاره آفریقـا بـه دلیـل وجـود کشـورهاي متعـدد شـاهد        

بــه طــور مســلم اکثریــت کشــورهاي قــاره آفریقــا در زمــره کشــورهاي توســعه نیافتــه قــرار گرفتــه و برخــی در زمــره    
تبعـات چنـین وضـعیتی در مجمـوع شـرایطی را پدیـد مـی آورد کـه         . کشورهاي درحـال توسـعه محسـوب مـی گردنـد     

موزشــی ایـن قــاره بــه دلیــل عــدم برخــورداري از امکانــات و تجهیــزات الزم،  بـه جــز در مــواردي معــدود، نظــام هــاي آ 
ــل تــوجهی برخــوردار     نیــروي انســانی متخصــص و عــدم ســرمایه گــذاري و پشــتیبانی هــاي مــالی الزم از کیفیــت قاب

بــا ایــن وجــود کلیــه ایــن مــوارد مــانع از ایــن نمــی گــردد کــه جنبــه هــاي مثبــت بــه صــورت مــوردي وجــود  . نباشــد
ب ه . یــا در برخــی نمونــه هــاي معــدود نظــام هــاي موفــق، تجــارب قابــل اســتفاده اي وجــود نداشــته باشــد نداشــته و 

طور کلی از نکات برجسته در مطالعات نظـام هـاي آموزشـی قـاره آسـیا مـی تـوان بـه اجـراي طـرح هـا و برنامـه هـاي              
... کیفیـت آموزشــی و جهـانی آمـوزش اشـاره نمــود کـه در جهـت رفــع محرومیـت، افـزایش پوشـش تحصــیلی، ارتقـاي          

طی تحقیقـات بـه عمـل آمـده مشـخص گردیـده اسـت کـه مطالعـه و بررسـی راه بردهـاي فـوق             . به اجرا در آمده است
  .تا حدود زیادي راه گشا و اثر بخش بوده است

  : مقطع آموزش پایه 
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براسـاس قــوانین مصـوب کشــور بخشـی از مقطــع تحصـیلی بــه عنـوان مقطــع آمـوزش پایــه تلقـی گردیــده و        
. لیـه شــهروندان مؤظـف اندکــه پــس از احـراز شــرایط الزم و قــانونی از آمـوزش قــانونی ایــن مقطـع برخــوردار گردنــد     ک

دولت ها نیز بـه نوبـه خـود مؤظـف انـد در جهـت برخـورداري هرچـه بیشـتر شـهروندان از ایـن مقطـع تسـهیالت الزم              
  .را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند

ــا     مق ــاره آفریق ــورهاي ق ــیاري از کش ــه در بس ــوزش پای ــع آم ــد 50(ط ــوزش   ) درص ــع آم ــامل مقط ــا ش تنه
و ایـن درحـالی اسـت کـه در برخـی کشـورها نیـز        ) کشـورهاي اتیـوپی، چـاد، کـامرون، گینـه     (ابتدایی می گردد ماننـد  

ر کشــورهاي ایــن وضــعیت د. ایــن مقطــع از دو مقطــع ابتــدایی و مقــدماتی متوســطه متشــکل مــی گــردد) درصــد 41(
  .مشاهده می گردد.... الجزایر، کنگو، تونس، نامبیا، نیجر و

در . اطالعـات مربـوط بـه ایـن مقطـع را گـزارش نکـرده انـد        ) درصـد  9( الزم به ذکـر اسـت برخـی از کشـورها    
بــا ... میـان کشــورهایی آفریقـایی طــوالنی تـرین مقطــع آمـوزش پایــه بـه کشــورهاي ري یونیـون، ســنت هلنـا، گــابن و       

  .ل مقطع آموزش تعلق داردسا 10
ــا         ــع تنه ــوزش در آن مقط ــه آم ــاص دارد ک ــورهایی اختص ــه کش ــز ب ــه نی ــوزش پای ــع آم ــرین مقط ــاه ت کوت

ــی    ــداقل دوره آموزش ــا ح ــدایی ب ــع ابت ــورهاي     4مخــتص مقط ــه کش ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــی باش ــاله م س
  .سائوتومه و پرنسیپه اشاره نمود

  : سن ورود به آموزش پیش دبستانیی
در (ســالگی   2درمیــان کشــورهاي آفریقــایی کمتــرین ســن ورود بــه آمــوزش پــیش دبســتانیی ســن          

سـالگی اسـت کـه در کشـور نامیبیـا مشـاهده        6و بـیش تـرین سـن ورود بـه ایـن مقطـع سـن        ) کشورهاي ري یونیون 
 4یـا   و) درصـد  38(سـال   3در اکثر کشـورهاي ایـن قـاره سـن ورود بـه مقطـع پـیش دبسـتانیی در سـنین          . می گردد

ــر نظــام هــاي آموزشــی    . مــی باشــد) درصــد 36(ســال  ــه ذکــر اســت مقطــع آمــوزش پــیش دبســتانیی در اکث الزم ب
  .کشورهاي دنیا اجباري نیست

  : مقطع آموزش ابتدایی 
در کشـورهاي، سـنت هلنـا، ســیرالئون و    (ســالگی  5پـایین تـرین سـن ورود بـه مقطــع آمـوزش ابتـدایی سـن        

انــش آمــوزان شــاغل بــه تحصــیل در مقطــع ابتــدایی نیــز در کشــور لیبــی بــه  موریتــوس دیــده شــده و مســن تــرین د
سـال طـول    9طـوالنی تـرین مقطـع ابتـدایی بـا      . سـال سـن مشـاهده مـی شـود      14دلیل طوالنی بـودن آن مقطـع بـا    

کوتـاه تـرین طـول    . سـال مشـاهده مـی گـردد     8مدت مقطـع در کشـورلیبی پـس از آن هـا کشـورمالوي و سـودان بـا        
  .مشاهده می گردد. بوده که در کشورهایی مثل سائوتومه و پرنسیپه و آنگوال سال 4مقطع نیز

  : مقطع آموزش متوسطه 
به طورکلی مقـاطع آمـوزش رسـمی بـا توجـه بـه اهمیـت مقـاطع در نظـام آموزشـی کشـورهاي جهـان بـه دو              

ــدایی و متوســطه تقســیم مــی گــردد   ــا  . مقطــع اصــلی آمــوزش ابت ــاره آفریق ) درصــد 12/5(در برخــی از کشــورهاي ق
بـه عنـوان مثـال    . نظام آموزشـی تنهـا بـه دو مقطـع مـذکور تقسـیم شـده و از تفکیـک بیشـتري برخـوردار نمـی باشـد            

 4ســال و مقطــع متوســطه  8دوره ابتــدایی (، کنیــا )ســال 6ســال و مقطــع متوســطه 7دوره ابتــدایی (درکشــور روآنــدا 
) درصــد  87/5(امــا در اکثــر کشــورهاي ایــن قــاره ، )ســال 3ســال و مقطــع متوســطه  9دوره ابتــدایی (و لیبــی ) سـال  

ــدماتی متوســطه و مقطــع       ــوان دوره مق ــا عن ــه ب ــی شــود ک ــر تقســیم م ــاه ت مقطــع متوســطه خــود از دو مقطــع کوت
  .تکمیلی متوسطه شناخته می گردد
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ــا     ــاره افریقــا در کشــور هــاي لیبــی و ســودان ب ــرین طــول مــدت متوســطه در مجمــوع کشــورهاي ق کوتــاه ت
موزامبیــک، چــاد . ســال در کشــورهاي گینــه 7مشــاهده شــده و طــوالنی تــرین مقطــع متوســطه  ســال 3طــول مــدت 

ســال اســت کــه درکشــور موزامبیــک دیــده شــده و   5طــوالنی تــرین مقطــع تکمیلــی متوســطه . دیــده مــی شــود.... و
  .مشاهده می گردد....کوتاه ترین مقطع در کشورهایی لسوتو، مالوي آفریقاي جنوبی و

  
  قاره آمریکا

  
قاره آمریکا خود از دو بخـش آمریکـاي شـمالی و جنـوبی تشـکیل شـده اسـت کـه بـه طـور نسـبی مـی تـوان              
چنـین تقســیم بنــدي را بــه نــوعی بــه بعــد آموزشــی آن قــاره نیــز تعمــیم داد، چــرا کــه در آمریکــاي شــمالی کیفیــت  

یـن قـاره را تشـکیل داده    آموزشی دو کشور بـزرگ و توسـعه یافتـه کانـادا و ایـاالت متحـده آمریکـا کـه قسـمت اعظـم ا          
اند، در مقایسه با دیگـر کشـورها از مطلوبیـت چشـم گیـري برخـوردار مـی باشـد و دالیـل ایـن مطلوبیـت را مـی تـوان              
ــه عنــوان یکــی از     در بســیاري از عوامــل از جملــه توجــه ســرمایه گــذاري همــه جانبــه در حــوزه آمــوزش و پــرورش ب

مسـتمر بـراي بهبـود رونـد کیفـی و کمـی آمـوزش، برخـورداري         مهـم تـرین عوامـل توسـعه جامعـه، مطالعـه و تحقیـق        
. جســتجو کــرد... از وسـایل کمــک آموزشــی و فــن آوري روز، شــیوه هــاي نــوین تربیــت معلــم و روش هــاي آموزشــی و 

ــام          ــذکور از نظ ــورهاي م ــورداري کش ــی دارد برخ ــت آموزش ــر کیفی ــذیر ب ــی انکارناپ ــه نقش ــري ک ــوثر دیگ ــل م عام
مجـزا بــوده و آن  » وزارت آمـوزش و پــرورش «نحـوي کــه هـر یــک از ایالـت هــا داراي     آموزشـی غیرمتمرکــز اسـت، بــه  

. وزارت مـی توانــد در محـدوده ایالــت خــود از اسـتقالل و قــدرت تصـمیم گیــري الزم بــراي اداره امـور برخــوردار باشــد     
قایسـه بـا   همین موضوع سبب رقابتی سـازنده بـین ایالـت هـاي مختلـف شـده و در نهایـت بـه مـدد دیگـر عوامـل در م           

ــد    ــی نمای ــوبتري از نظــام آموزشــی را ترســیم م ــره مطل ــوبی چه ــاي جن ــه  . کشــورهاي آمریک ــن نکت ــه توضــیح ای البت
ــودن وضــعیت آمــوزش در کشــورهاي آمریکــاي     ــه نامناســب ب ــه منزل ضــرورت دارد کــه بــر شــمردن امتیــازات فــوق ب

خـی از کشـورها تحـوالت فراوانـی     جنوبی نیست، چرا کـه اصـالحات آموزشـی انجـام شـده یکـی و دو دهـه اخیـر در بر        
مطالعــه و بررســی هــر کــدام از آن مــوارد مــی توانــد راه . در ارتقــاء ســطح آمــوزش آن کشــورها بــه وجــود آورده اســت

  .گشاي کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی گردد
  : مقطع آموزش پایه 

پایـه تلقـی شـده    براساس قـوانین مصـوب در هرکشـور بخشـی از مقطـع تحصـیلی بـه عنـوان مقطـع آمـوزش           
ــوردار       ــن مقطــع برخ ــوزش ای ــانونی از آم ــس از احــراز شــرایط الزم و ق ــه پ ــند ک ــی باش ــه شــهروندان مؤظــف م و هم

دولـت نیــز بـه نوبـه خــود مؤظـف اســت بـراي برخـورداري هرچــه بیشـتر شـهروندان از ایــن مقطـع تســهیالت          . گردنـد 
  .یدالزم را فراهم نموده و این خدمات را به صورت رایگان ارائه نما

تنهــا مقطــع ابتــدایی را در برمــی گیــرد  )درصــد 31(مقطــع آمــوزش پایــه در برخــی از کشــورهاي ایــن قــاره 
ــه و   ــرو، پاراگوئ ــک، پ ــا، مکزی ــال کشــورهاي، پانام ــراي مث ــز کشــورهایی ) درصــد 69(و در برخــی از کشــورهاي ..... ب نی

  .می گردد مشاهده..... مانند، آرژانتین ایاالت متحده، آمریکا، دومتیکن گرانادا و
درمیــان کشــورهاي آمریکــایی طــوالنی تــرین مقطــع آمــوزش پایــه مربــوط بــه کشــورهاي آنگــوئیال و ســنت   

ــا  ــتوفرونویس ب ــت   12کریس ــع اس ــدت مقط ــول م ــال ط ــورهایی    . س ــه کش ــز ب ــه نی ــوزش پای ــع آم ــرین مقط ــاه ت کوت
طـول مـی انجامـد    سـال بـه    5اختصاص دارد کـه آمـوزش در آن مقطـع تنهـا مخـتص مقطـع ابتـدایی بـوده و حـداقل          

  .مانند کشور کلمبیا 
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  : سن ورود به آموزش پیش دبستانی
ســالگی بــوده کــه در  2درمیـان کشــورهاي آمریکــایی کمتـرین ســن ورود بــه آمـوزش پــیش دبســتانیی سـن     

ــوپ، مــارتینی گویــان فرانســه و  ــه ایــن مقطــع   .... کشــورهاي، گوادل ــیش تــرین ســن ورود ب  5مشــاهده مــی گــردد و ب
در اکثـر کشـورهاي ایـن قـاره سـن ورود      . ورهاي، پانامـا، گواتمـاال، کوبـا، شـیلی از آن جملـه انـد      سالگی اسـت کـه کشـ   

  .است) درصد 47(سال  3به مقطع پیش دبستانیی 
  : مقطع آموزش ابتدایی 

ســالگی اســت کــه در کشــورهاي، باهامــا بلیــز و  5پــایین تــرین ســن ورود بــه مقطــع آمــوزش ابتــدایی ســن  
ی شـود و مسـن تـرین دانـش آمـوزان شـاغل بـه تحصـیل در مقطـع ابتـدایی نیـز در کشــور            دیـده مـ  .... سـنت لوسـیا و  

ســال  14ســال ســن و ســپس کشــورهاي برزیــل و ونــزوئال بــا  15الســالوادور و بــه دلیــل طــوالنی بــودن آن مقطــع بــا 
ز آن ســال در کشــورهاي الســالوادور و ونــزوئال و پــس ا 9طــوالنی تــرین مقطــع ابتــدایی بــا . ســن مشــاهده مــی گــردد

کوتــاه تــرین طــول .ســال طــول مــدت مقطــع مشــاهده مــی گــردد 8بــا ..... هــا کشــورهاي دومینــیکن، شــیلی برزیــل و
  .به اجرا درمی آید.... سال بوده که در کشورهایی مثل، کلمبیا گویان، فرانسه گودالوپ و 5مقطع 

  : مقطع آموزش متوسطه 
طــع هــا در نظــام آموزشــی کشــورهاي بــه طــور کلــی مقطــع هــاي آمــوزش رســمی بــا توجــه بــه اهمیــت مق 

) درصــد 35(جهــان بــه دو بخــش اصــلی ابتــدایی و متوســطه تقســیم مــی گــردد در برخــی از کشــورها قــاره آمریکــا   
ســال ومقطــع  8دوره ابتــدایی (، بلیــز )ســال 5ســال ومقطــع متوســطه  7دوره ابتــدایی (بــراي مثــال کشــور آنگــوئیال 

ــل )ســال  4متوســطه  ــه دو گــروه  ) ســال  3ســال ومقطــع متوســطه  8دوره ابتــدایی ( ، و برزی ــا ب نظــام آموزشــی تنه
درصـد   65(امـا در اکثـر کشـورهاي ایـن قـاره      . مورد اشاره تقسـیم گردیـده و از تفکیـک بیشـتري برخـودار نمـی باشـد       

مقطع متوسطه بـه دو مقطـع کوتـاه تـر تقسـیم گردیـده کـه بـا عنـوان مقطـع مقـدماتی متوسـطه و مقطـع تکمیلـی               ) 
کوتـاه تـرین طـول مـدت متوسـطه در مجمـوع کشـورهاي قـاره امریکـا در کشـور ونـزوئال            .ته مـی شـوند  متوسطه شناخ

ســال مشـاهده شــده و طـوالنی تــرین مقطــع    3ســال و در کشــور السـالوادور و برزیــل بـاطول مــدت    2بـا طــول مـدت   
ــطه  ــوپ و   7متوس ــورینام، گودال ــا، س ــورهاي جامائیک ــال در کش ــد  ..... س ــی آی ــرا در م ــه اج ــوالن. ب ــع  ط ــرین مقط ی ت

ســال طــول مقطــع و ســپس کشــورهاي پــرو و شــیلی   5مقــدماتی متوســطه در کشــور ســنت ویســنت و گرنــادین بــا  
سـال اسـت کــه در کشـور جامائیکـا دیــده شـده و کوتــاه       4طـوالنی تـرین مقطــع تکمیلـی متوســطه    . دیـده مـی شــود  

  .به اجرا در می آید.... و  سال طول مدت مقطع مانند هندوراس، نیکاراگوا و آرژانتین 2ترین مقطع با 
  

  قاره اروپا
  

ــه عنــوان جایگــاهی قلمــداد کــرد کــه مجموعــه اي از     ــوان ب ــاره اروپــا را مــی ت ــاره هــاي جهــان ق درمیــان ق
دالیــل پیشــرفت ایــن نظــام هــا را . پیشــرفته تــرین و متنــوع تــرین نظــام هــاي آموزشــی را در خــود جــاي داده اســت 

  :می توان در عواملی ذیل جستجو نمود
  
  استقرار و اجتماع اکثر کشورهاي توسعه یافته در این قاره، -1
  قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طوالنی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها، -2
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ــن        -3 ــاي الزم در ای ــذاري ه ــرمایه گ ــه و س ــعه جامع ــرورش در توس ــوزش و پ ــش آم ــت و نق ــوف براهمی وق
  زمینه،

  ز منابع، ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود خود،شناسایی و بهره برداري مفید کشورها ا -4
  برنامه ریزي و آینده نگري ها الزم، -5
  ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی، -6
  بهره گیري از مشارکت هاي مؤثر مردمی، -7
  برخورداري و به کارگیري فن آوري پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی -8
  

ارآیی نظــام هــاي آموزشــی و برخــوداري از عوامــل فــوق در کشــورهاي ایــن  الزم بــه توضــیح اســت میــزان کــ
امـا  . قاره یک سـان نبـوده و مـی تـوان کشـورهاي مختلـف را از ایـن نظـر بـه سـطوحی مختلفـی تقسـیم بنـدي نمـود              

همــان گونــه . مشــاهده کــرد... شــاخص تــرین نمونــه هــا را مــی تــوان در کشــورهاي آلمــان، انگلــیس، اســکاندیناوي و 
بتدا نیـز در ایـن نوشـتار نگـاهی توصـیفی بـه سـاختار نظـام آموزشـی مـدنظر بـوده و طـرح مطالـب فـوق تنهـا                که در ا

بــه منظورجلــب توجــه پــژوهش گــران و عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه بــراي بررســی و مطالعــه در زمینــه شــیوه هــاي  
ر کــار و اشــتغال، حضــور مختلــف مــدیریت و اداره آمــوزش و پــرورش، نــوآوري هــاي آموزشــی، پیونــد آمــوزش بــا بــازا 

مـؤثر مـردم و مشـارکت هــاي مردمـی در آمـوزش و غیـره اســت کـه در گـام هـاي بعــدي مـی توانـد حـوزه مطالعــاتی             
  .مناسبی را پیش روي عالقه مندان امر آموزش قرار دهد

  : مقطع آموزش پایه 
نی، مقدونیــه، بــراي مثــال کشــورهاي آلبــا) درصــد 7(آمــوزش پایــه در تعــداد کمــی از کشــورهاي ایــن قــاره 

ایــن مقطــع شــامل مقطــع ) درصــد 88(در اکثــر کشــورها نیــز . تنهــا مقطــع ابتــدایی را در برمــی گیــرد..... لهســتان و
ــد و  . ابتــدایی و مقــدماتی متوســطه مــی گــردد  ــیس، هلن ــک، انگل ــد آلمــان، بلژی ــن وضــعیت در کشــورهایی مانن ..... ای

ــود  ــی ش ــاهده م ــدودي از ک  . مش ــداد مع ــت تع ــیح اس ــه توض ــورها الزم ب ــد5(ش ــع را  ) درص ــن مقط ــژه ای ــات وی اطالع
  .گزارش نکرده اند

سـال و بعــد   13درمیـان کشـورهاي اروپـایی طـوالنی تــرین مقطـع آمـوزش پایـه مربـوط بــه کشـور هلنـد بـا            
ــرین . ســال بــه طــول مــی انجامــد  12بــه میــزان ... از آن کشــورهایی ماننــد آلمــان، جبــل الطــارق، بلژیــک و  ــاه ت کوت

ــ  ــه نی ــوزش پای ــع آم ــارینو و     8ز مقط ــن م ــانی، س ــتان، روم ــلوانی، بلغارس ــد اس ــورهایی مانن ــه در کش ــوده ک ــال ب ... س
  .مشاهده می گردد

درمیــان کشــورهاي اروپــایی کمتــرین ســن ورود بــه آمــوزش پــیش : سـن ورود بــه آمــوزش پــیش دبســتانیی  
و بــیش تــرین ســن  مشــاهده شــده.... ســالگی بــوده کــه در کشــورهاي، اســپانیا، ایســلند، فرانســه و  2دبســتانیی ســن 

در اکثـر کشـورهاي ایـن قـاره     . سـالگی اسـت کـه تنهـا در کشـور سـوئیس بـه اجـرا در مـی آیـد           5ورود به این مقطـع  
  .سال است 3سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 

  : مقطع آموزش ابتدایی 
ه سـالگی اسـت کـه در کشـور جبـل الطـارق دیـد        4پایین تـرین سـن ورود بـه مقطـع آمـوزش ابتـدایی سـن        

شده و در عین حال پـایین تـرین سـن ورود بـه ایـن مقطـع در جهـان مـی باشـد و مسـن تـرین دانـش آمـوزان شـاغل               
سـال   14به تحصیل در مقطـع ابتـدایی نیـز در کشـورهاي لهسـتان و مقدونیـه بـه دلیـل طـوالنی بـودن آن مقطـع بـا             

یـز در کشـورهاي آلبـانی، جبـل     سـال طـول مـدت مقطـع ن     8طوالنی تـرین مقطـع ابتـدایی بـا     . سن مشاهده می گردد
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ســال بــوده کــه متعلــق بــه کشورروســیه  3کوتــاه تــرین طــول مقطــع نیــز . الطــارق و مقدونیــه، بــه اجــرا در مــی آیــد
فدرال می باشد و در عـین حـال ایـن مـدت زمـان رکـورد کوتـاه تـرین مقطـع ابتـدایی در جهـان نیـز بـه حسـاب مـی                

  .آید
  :مقطع آموزش متوسطه 

اي آمـوزش رسـمی بـا توجـه بـه اهمیـت آن هـا در نظـام آموزشـی کشـورهاي جهـان            به طور کلی مقطـع هـ   
بــراي مثــال ) درصــد 7(بــه دو بخــش اصــلی ابتــدایی و متوســطه تقســیم مــی شــوند در برخــی از کشــورها قــاره اروپــا 

نظــام آموزشـی تنهـا بــه دو   ) سـال  4سـال و مقطــع متوسـطه    8دوره ابتـدایی  (کشـورهاي آلبـانی، مقدونیـه و لهســتان    
 86(گــروه مــورد اشــاره تقســیم شــده و از تفکیــک بیشــتري برخــودار نمــی باشــد ، امــا در اکثــر کشــورهاي ایــن قــاره  

مقطـع متوسـطه بـه دو مقطـع کوتـاه تـر تقسـیم گردیـده کـه بـا عنـاوین مقطـع مقـدماتی متوسـطه و مقطـع                ) درصد 
ــی متوســطه شــناخته مــی شــوند  ــدت متوســطه در مجمــوع کشــو  . تکمیل ــرین طــول م ــاه ت ــا در کوت ــاره اوروپ رهاي ق

ســال  9ســال مشــاهده گردیـده و طــوالنی تــرین مقطـع متوســطه    4کشـورآلبانی، مقدونیــه و لهسـتان بــا طــول مـدت    
ــه     ــرین دوره متوســطه در جهــان ب ــه اجــرا در مــی آیــد و در عــین حــال طــوالنی ت مــی باشــد کــه در کشــور آلمــان ب

ــد  ــی آی ــاب م ــور     . حس ــطه در کش ــدماتی متوس ــع مق ــرین مقط ــوالنی ت ــا  ط ــان ب ــپس   6آلم ــال و س ــال در  5س س
ــدرال و  ــوانی، روســیه ف ــونی، لیت ــی شــود ....کشــورهاي لت ــا  . مشــاهده م ــز ب ــرین آن نی ــاه ت ــدت  2و کوت ســال طــول م

 5طــوالنی تــرین مقطــع تکمیلــی متوســطه  . بــه اجــرا در مــی آیــد... درکشــورهاي اســپانیا، اســتونی، بلژیــک، مالــت و
ســال طــول مــدت مقطــع در  2و مالــت، و کوتــاه تــرین مقطــع بــا  ســال اســت کــه در کشــورهایی ماننــد ســن مــارینو

  .کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود
  

  قاره اقیانوسیه
  

  : مقطع آموزش پایه 
ــی       ــه تلق ــوزش پای ــع آم ــوان مقط ــه عن ــیلی ب ــع تحص ــی از مقط ــور بخش ــوب در هرکش ــوانین مص براســاس ق

. پــس از احــراز شــرایط الزم و قــانونی ، آمــوزش ایــن مقطــع را ســپري نماینــد  گردیــده و شــهروندان مؤظــف انــد کــه
دولت نیـز بـه نوبـه خـود موظـف اسـت بـراي شـهروندان واجـد شـرایط ایـن مقطـع تسـهیالت الزم را فـراهم نمـوده و                

  .این خدمات را به صورت رایگان ارائه نماید
ــاره       ــن ق ــی از کشــورهاي ای ــوزش پایــه در برخ ــع آم ــ) درصــد 20(مقط ــورهاي تووالــو،   ب راي مثــال کش

ایـن مقطـع   ) درصـد  65(تنهـا مقطـع ابتـدایی، را دربرمـی گیـرد و در اکثـر کشـورها نیـز         ..... جمهوري وانواتـو، سـاموآ و  
ایــن روال آموزشــی در کشــورهایی ماننــد اســترالیا، توکلــو، . شــامل دو مقطــع ابتــدایی و مقــدماتی متوســطه مــی شــود

از دادن اطالعــات مربــوط ) درصــد 15(الزم بــه توضــیح اســت برخــی از کشــورها . زالنــدنو، گــوام بــه اجــرا در مــی آیــد
ــد  ــه   . بــه ایــن مقطــع امتنــاع ورزیــده ان ــوط ب ــرین مقطــع آمــوزش پایــه مرب درمیــان کشــورهاي اقیانوســیه طــوالنی ت

ــا   ــو و ســانوآي آمریکــا ب ــدت مقطــع اســت  12کشــورهاي توکل ــاري  . ســال طــول م ــرین مقطــع آمــوزش اجب ــاه ت کوت
  .سال به طول می انجامد 6جمهوري وانواتو می باشد که در آن مقطع، آموزش حداقل متعلق به 

ــتانیی    ــیش دبس ــوزش پ ــه آم ــن ورود ب ــوزش    : س ــه آم ــن ورود ب ــرین س ــایی کمت ــورهاي آمریک ــان کش درمی
 5سـالگی بـوده کـه در کشـور زالنـدنو مشـاهده شـده و بـیش تـرین سـن ورود بـه ایـن مقطـع               2پیش دبستانیی سـن  

  که در سالگی است 
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در نیمــی از کشــورهاي ایــن قــاره ســن ورود بــه . کشــورهاي گــوام، نــائورو و پاپواگینــه نــو دیــده شــده اســت 
سـالگی متغیـر    5سـالگی تـا    2سـالگی بـوده و در بقیـه کشـورها ایسـن میـزان، از سـن         3مقطع پیش دبسـتانیی سـن   

  .می باشد
  : مقطع آموزش ابتدایی 

سـالگی اسـت کـه در کشـورهاي اسـترالیا، توکلـو،        5پایین تـرین سـن ورود بـه مقطـع آمـوزش ابتـدایی سـن        
دیــده مــی شــود و مســن تــرین دانــش آمــوزان شــاغل بــه تحصــیل در مقطــع ابتــدایی نیــز در کشــورهاي  .... زالنــدنو و

طــوالنی تــرین . مــی شــودســال ســن مشــاهده  13بــه دلیــل طــوالنی بــودن آن مقطــع بــا  .... توکلــوو، توالــو و گــوام و
سـال طـول مـدت     8سـال در توکلـوو و پـس از آن کشـورهاي سـاموآي آمریکـا، گـوام و سـاموآ بـا           9مقطع ابتـدایی بـا   

ســال بــوده کــه در کشــورهایی مثــل کالــدونیاي جدیــد و پولنســیا   5طــول مقطــع نیــز . مقطــع مشــاهده شــده اســت
  .فرانسه دیده می شود

  : مقطع آموزش متوسطه 
مقـاطع آمـوزش رسـمی بـا توجـه بـه اهمیـت مقـاطع در نظـام آموزشـی کشـورهاي جهـان بـه               به طـور کلـی  

) درصــد 45(در برخــی از کشــورها قــاره اقیانوســیه . دو بخــش اصــلی آمــوزش ابتــدایی و متوســطه تقســیم مــی گــردد 
مثـال   نظام آموزشی تنهـا بـه دو گـروه مـورد اشـاره تقسـیم گردیـده و از تفکیـک بیشـتري برخـودار نمـی باشـد بـراي             

ــو  ــور توکل ــدایی (کش ــطه   9دوره ابت ــع متوس ــال ومقط ــال 2س ــو )س ــدایی (، نیئ ــطه   6دوره ابت ــع متوس ــال ومقط  6س
ــورك )ســال  ــره نورف ــدایی ( ، و جزی ــاره  ). ســال  4ســال ومقطــع متوســطه  7دوره ابت ــن ق ــه کشــورهاي ای ــا در بقی ام

یـده کـه بـا عنـاوین مقطـع مقـدماتی       مقطع متوسـطه خـود بـه خـود بـه دو مقطـع کوتـاه تـر تقسـیم گرد         ) درصد  55(
کوتــاه تــرین طــول مــدت متوســطه در مجمــوع کشــورهاي . متوســطه و مقطــع تکمیلــی متوســطه شــناخته مــی شــوند

سـال مشـاهده    3سـال و در کشـورهاي تووالـو، گـوام، نـائورو بـا طـول مـدت          2قاره اقیانوسیه در کشور توکلو بـا مـدت   
دیـده مـی   ..... کشـورهایی ماننـد تونگـا، جمهـوري وانواتـو، زالنـدنو و      سـال در   7شده و طـوالنی تـرین مقطـع متوسـطه     

ــدونیاي جدیــد و  . شــود ــدنو، کال ــرین مقطــع مقــدماتی متوســطه در کشــورهاي پولنسیافرانســه، زالن ــا .... طــوالنی ت  4ب
ســال طــول مــدت مقطــع در کشــورهاي جزایــر اقیــانوس آرا م و ســاموآي   2ســال طــول مقطــع و کوتــاه تــرین آن بــا  

سـال اسـت کـه در کشـورها ماننـد جزایـر کـوك،         3طـوالنی تـرین مقطـع تکمیلـی متوسـطه      . دیـده مـی شـود    آمریکـا 
سـال طـول مــدت مقطـع در کشـورهایی ماننــد      2دیــده شـده و کوتـاه تـرین مقطــع بـا     .... جمهـوري وانواتـو، زالنـدنو و   

  استرالیا، جزایر سلیمان، ساموآ و مشاهده می شود
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  و پاسخهاي آنانسواالت تشریحی 
   ؟ مدیریت تطبیقی را تعریف کرده و اهمیت و ضرورت مطالعه این درس را بیان کنید  - 1

تجزیه و تحلیل شباهتها و تفاوتها بین سیستم هاي متنوع مدیریت و عبارت است از تئوري مدیریت تطبیقی
مثل تطبیق سازمانهاي کوچک با این مطالعات می تواند در حوزه هاي . بازرگانی یک کشور باکشورهاي مختلف 

تطبیق انواع سازمانهاي   اساساً.سازمانهاي بزرگ و صنایع تولیدي باسازمانهاي خدماتی و غیره صورت پذیرد 
ین اینکه چرا آنها داراي روشهاي مختلفی هستند و یا چرا آنها یمشابه دردو یا چند کشور متفاوت و همچنین تب

  . ت تطبیقی می گویندهمانند هم عمل می کنند را مدیری
هدف مدیریت تطبیقی طراحی موثرترین استراتژي و ساختار سازمانی و موثرترین استراتژي و ساختار سازمانی و 
موثرترین استفاده از منابع انسانی است سازمانها باید بدانند چگونه و چرا فرهنگها بر فعالیت آنها تاثیر می گذارد 

لف فعالیت می کند و هیچ سازمانی نمی تواند بدون درك محیطش عملکرد چرا که سازمانها در فرهنگها مخت
تطبیق تنها چاره اي و در علوم اجتماعی و انسانی امکان انجام کار آزمایشگاهی وجود ندارد . موثري داشته باشد

  است که پیش روي ما گذاشته شده است
  د ؟یربانواع مطالعات مدیریت تطبیقی نام ب - 2
 -5   مدیریت تطبیقی -4    تحقیقات تعدد گرایان  -3     تحقیقات قوم گرا -2    نگرتحقیقات جزئی -1

  تحقیقات هم افزا -6     تحقیقات جهان مدار
  .مورد شرح دهید  مدلها و الگوهاي مدیریت تطبیقی را نام برده و یک -3
  مدل توسعه اقتصادي       -1
  مدل محیطی       -2
  مدل رفتاري       -3
  مدل سیستم هاي باز       -4
       مدل انطباقی ماین چن       -5
  مدل اصالح شده راگونات       -6
  مدل اصالح شده کونتز       -7

اقتصادي اساساً مدلی کالن است که بر اساس روندها در مدیریت به جاي عملیات مدیریت در سطح  توسعه  مدل
  رایند صنعتی شدن همه کشورها است خود توجه دارد که فرض بر منطق عام جهانشمول پشتوانه ف
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اگر تعدادي از عوامل فرهنگی به دقت انتخاب شوند و به طور نظام یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار :مدل محیطی 
گیرند تاثیرات آنها بر اثر بخشی مدیریت قابل تشخیص است همچنین این مدل با بهبود بخشیدن به آگاهی 

  لکرد کارکنان و گروهها در سطح فرد قابل کاربرد است سازمانها از اثرات فرهنگی بر عم
  توضیح دهید  در خصوص چالشها و مشکالت مدیریت تطبیقی -4
  داده ها و ارقام تفضیلی مربوط به بسیاري از کشورها کمتر در دسترس است : فقدان داده هاي اولیه )1
  اطالعات موجود در کشورهاي صنعتی به صورت مقایسه اي وجود ندارد ) 2
آمارها و داده هاي مشابه به شدت سیاسی بوده و خطاها و اشتباهات زیادي دارد و دستکاري صورت می ) 3

  .گیرد 
  .یافتن یک سري اشکال و طرح ها که قدرت سازگاري و هماهنگ سازي داشته باشد ) 4
  .للی ممکن است تأخر زمانی داشته باشد آمارهاي بین الم) 5
  تفاوت و تعدد زبان و معانی ) 6
  .برخی از اقتصادهاي ملی بر برخی از عملکردهاي اقتصادي تاکید دارند ) 7
  .تفاوتهاي فرهنگی موجب ایجاد نگرش متفاوت به اطالعات و داده هاي مشابه شود ) 8
  .است اما منجر به رقیق شدن و تضعیف دیدگاه می شود  تعلیم گرایی یا جهان شمولی گرایی امري ضروري) 9
   هیدرویکردهاي مدیریت تطبیقی بر اساس دیدگاه رابینسون به اختصار شرح د- 5

  .طبق نظریه را بینسون سه رویکرد اساسی در مدیریت تطبیق وجود دارد 
این رویکرد استدالل می شود که تفاوتهاي ناچیزي میان مدیران در زمینه هاي در رویکرد عام گرا  – 1 

اجتماعی و فرهنگی مختلف وجود دارد و تئوري ها و عملیات به سادگی از یک فرهنگ به فرهنگ هاي دیگر 
  . این رویکرد بر شباهتهاي کلی به جاي تفاوتها در میان فرهنگ ها تاکید دارد . قابل انتقال است 

این رویکرد استدالل می شود که شباهتها و تفاونتهاي اقتصادي میان کشورها و در رویکرد خوشه اقتصادي  -2
  . وظایف مدیریت است  یا در بین گروههایی از کشورها مهمترین شالوده 

 در اینجا در مقابل با رویکرد قبلی بر این نکته تاکید می شود که چطور تفاوتهاي رویکرد خوشه فرهنگی  -3
  .رفتاري و نگرشی در میان فرهنگها تعیین کننده وظایف مدیریت است 

  منظور از رویکرد اثر جهانی سازي و رویکرد اثر سازمانی در مطالعات تطبیقی چیست ؟.  6
مقوالتی مثل تکنولوژي ، توسعه اقتصادي و خط    دیدگاه همگرایی کشورها باتوجه به: رویکرد اثر جهانی سازي

واخیراً سبک مدیریت مورد توجه قرارداده است که در راستاي مدرنیزاسیون ، تئوري  مشی ها ي صنعتی
همگرایی استدالل می کنند تفاوتهاي نهادي و خصیصه هاي فردي به تدریج در حال محوشدن هستند و از آن 

  .طرف گسترش تکنولوژي بر افزایش همگرایی تاٌکید دارد 
سازمانها در فرآیند تکاملی خود شروع به انتقال تکنولوژي و انتقال عملیات مدیریت از :  اثر سازمانی   رویکرد

شرکتهاي چند ملیتی و شرکتهاي سا یر کشورها می کنند و از طریق استراتژي الگوبرداري و محک زنی روشها و 
سازمانی و مدیریتی مؤفق می بنابراین الگوهاي . سبکهاي مدیریتی سایر سازمانها را مورد استفاده قرار می دهند 

شرکتهاي چند ملیتی مکانیز مهاي .تواند در درون یک جامعه و همچنین در جوامع دیگر مورد استفاده قرارگیرد 
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انتقال دانش بین کشورهاي مختلف هستند و مالحظه می گردد اثر سازمانی باعث کمرنگ شدن   مؤثري براي
ولی در عین حال رویکرد اثراجتماعی و فرهنگی . کار می گردد  اثر اجتماعی بر رویه هاي مدیریتی و کسب و

هرچند که این . داراي یکسري محدودیتهایی هستند و شواهدي براي اثرات جهانی سازي و سازمانی وجود دارد 
  .دو رویکرد در بعضی موارد مکمل یکدیگرند ولی در برخی موارد بایکدیگر متناقض هستند

یشـمندان رویکـرد فرهنگـی رویکـرد قالـب در مـدیریت تطبیقـی        به اعتقاد برخی از اند- 7
  توضیح دهیداست دراین خصوص 
رویکرد غالب در مدیریت تطبیقی در سه دهه گذشته مباحث فراوانی در خصوص نقش : رویکرد هاي فرهنگی 

فرهنگ ملی در شکل دهی عملیات سازمانها در بین صاحب نظران دانشگاهی و اهل فن صورت گرفته است 
برخی دیگر برمنحصر بودن سازمانها در . برخی معتقد هستند بر عام گرایی و تشابهات بین سازمانها تاکید دارند 

  . زمینه هاي فرهنگی خودشان تاکید دارند ولی این دو دسته مقابل هم نیستند بلکه تکمیل کننده یکد یگرند 
مرتبط با ارزشها و عقاید که در طول دوره فرهنگ به سادگی قابل تعریف نیست آن بعنوان الگوهاي رفتاري 

  زمانی شکل گرفته است باید توجه داشت فرهنگ داخل کشورها بسیار متنوع است 
  : توضیح دهیددر خصوص تحقیق هافستددر مورد ابعاد فرهنگی  - 8

او پنج بعد را به شرح . تحقیقات وي بر این پایه بود که مردم چرا و چطور در فرهنگهاي مختلف عمل می کنند 
  : ذیل در نظر گرفت 

  .فاصله قدرت درجه اي از نابرابري در میان افراد که مردم یک کشور آن را عادي می دانند  -1
دهند به جاي عضویت در گروه بصورت فردي عمل  از افراد در یک کشور که ترجیح می  فردگرایی درجه اي -2

  . نمایند 
مرد خوبی درجه اي از ارزشهاي مردانه مثل قاطعیت ، رقابت ، موقعیت مورد تاکید هستند و در مقابل آن  -3

  زندگی ، خدمت رسانی قرار دارد    ارزشهاي زنانه مثل کیفیت
قعیت هاي ساختار یافته را بر شرایط ساختار نیافته اجتناب از عدم اطمینان درجه اي که افراد یک کشور مو -4

  .ترجیح می دهند 
نیا با د     جهت گیري بلند مدت مفهوم ضمنی جهت گیري ضمنی تاکید بر زندگی شرا فتمندانه در این - 5 

  .و پشتکار بعنوان فصلیت اساسی است ) صرفه جویی ( عقل معاش 
  اجزاءان را توضیح دهیدعمومی را تعریف نموده و  امور اداره -9

  آید می وجود به سیاسی عرصه دریک که است امور ازاداره بخش آن عمومی، امور اداره
  :اجزاء ان عبارتند از

مخصوصا ً .امور می باشد ادارة درفرآیند موثر اعضاي اقدام شامل که دولتی کارگزاران ورفتار ها ویژگی -1
  ویژه مقامات

 گستردة اقدام سازماندهی جهت دولت به مربوطه امور هدایت براي نهادهایی سازي وفعال تشکیل -2
   اداري
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 به اداره با محیط و محیط با اداره فرعی سیستم رابطه شامل که اداري شناسی بوم یا شناسی محیط-3

   .باشد می سیاسی سیستم از بخشی عنوان
  درکشورها را توضیح دهید گرایی وظیفه رویکرد-10
 .دهد می انجام تخصصی نهاد رایک کارتخصصی یک :یافته توسعه کشورهاي-1
   .دهد می انجام تخصصی نهاد راچند کارتخصصی یک :منشوري کشورهاي-2
   تخصصی نه ولی دهد می انجام را کار چند نهاد یک  :نیافته توسعه کشورهاي-3

آنـرا ذکـر   ادبیات سنتی در  مطالعات تطبیقـی را تعریـف نمـوده و گـروه هـاي فرعـی        -11
  نمایید

ادبیات سنتی که باهدف مطالعۀ تطبیقی تعدیل شده بود، عمدتاً ادامه ادبیات محدود اندیش  :ادبیات سنتی -ا
  .آنها با یکدیگر تبدیل شد مقایسهموردي سیستم هاي اداري  عمال به  مطالعهوبخشی نگر بود و در آن 

  کنندادبیات سنتی تعدیل شده را به دوگروه فرعی تقسیم می:  
اداره امور از منظر تطبیفی نگریسته اند موضوعات فرعی شامل مطالعاتی است که به  :گروه اول

   :مباحثی مانند
سازمان اداري، مدیریت امورکارکنان ، اداره امور مالی ، روابط بین حوزه ها اداره امور شرکت هاي 

   دولتی
براي تطبیق مد سیستم هاي اداره امور را به عنوان یک کل شامل مطالعاتی است که  :گروه دوم 

  .نظرقرار می دهند
  سیرگسترش مطالعات تطبیقی ، دراداره امورعمومی را توضیح دهید-12

یعنی دوري جستن از تالش براي توصیف شکل هاي  :حرکت از رویکرد هنجاري به تجربی  :روند اول -1
 به طرف توجه بیشتر به اطالعات توصیفی وتحلیل مربوطه به آن بهتر وآرمانی تر براي اداره امور وحرکت

یعنی بین مطالعاتی که بریک مورد خاص حرکت ا زرویکرد هاي شهودي به قانون مند  :روند دوم  -2
تاکید می کند ومطالعاتی که درجستجوي نتایج قابل تعمیم ، قوانین وفرضیاتی که بیان کننده نظم رفتاري 

  ین متغییرها می باشد ، تفکیک قائل است وهمچنین همبستگی ب
مطالعاتی واقعاً تطبیقی  :حرکت ازمطالعات تطبیقی غیر مرتبط  به سمت مرتبط بامحیط  :روند سوم-3

  .هستند که تجربی ، ضابطه مند ومرتبط بامحیط باشد
 به چند گروه تقسیم میشوند؟دید گاههاي دانشمندان در زمینه رفتار بوروکراتیک - 13

  .رفتار کمتر بوروکراتیک  -1
  .رفتار هاي غیر بوروکراتیک  -2
  .رفتارهاي بوروکراتیک  -3
  رفتار کمتر بوروکراتیک:   

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

48 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

به رفتار معمولی ،وظیفه اي ، و مورد نیاز که در عملیات بوروکراتیک بدیهی بوده و طبیعی تلقی می شوند ، 
  .تاکید دارند 

  رفتار غیر بوروکراتیک:  
ناشی از گرایش بوروکراسی به عقالیی بودن  می باشد و نوع ساختاري که به ” که احتماال بر رفتارهاي ناقص

  .منظور حفظ این گرایش طراحی شده است تاکید دارند
  رفتارهاي بوروکراتیک:  

به متناسب بودن رفتار بوروکراسی با محیط ، که نتیجه آن نیز ایجاد استاندارد قابل انعطاف ، به منظور تعیین 
 . ر بوروکراتیک می باشد اعتقاد دارند رفتا

  ویژگی هاي بوروکراسی عمومی کدامند؟- 14
 ویژگیهاي ساختاري اصلی را می توان در سه مورد به شرح ذیل محدود کرد 

  سلسله مراتب  -1
  تقسیم کار با تخصص گرائی  -2
  توانائی یا شایستگی  -3

  . آنها است  در میان سه ویژگی باال سلسله  مراتب مهمترین
  :را ذکر نمایید آمریکاییچهارویژگی مدیریت  -15

 استخدام کوتاه مدت       )1
  پیشرفت سریع ومسیر شغلی تخصصی       )2
  ارزیابی فردي و رسمی و کوتاه مدت وپیوسته       )3
  توجه به کارکنان بعنوان جزئی از ماشین)     4
  مدیریت سلسله مراتبی       )5
 .سوگیري کوتاه مدت داردبرنامه ریزي        )6
  تصمیم گیري بصورت فردي صورت میگیرد       )7
  مسئولیت وپاسخگویی فردي است       )8
  روند تصمیم گیري سریع اما اجراي آن کند است       )9

  ساختار سازمانی رسمی)10
  جابجایی افراد بین سازمانها راحت است)11
  وفاداري کارکنان به سازمان در حد پایینی است)12
  آموزش کارکنان مورد تردید است وسازمانها مایلند از کارکنان آموزش دیده استفاده کنند)13
  مدیریت از باال به پایین است)14
  نظارت بر عملکرد فرد صورت میگیرد نه گروه)15
  امنیت شغلی پایین است)16
  مالك ارشدیت شغل سازمانی است)17

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

49 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

  دارد؟توضیح دهیددر مدیریت ژاپنی چند نوع خالقیت وجود -16
 خالقیت در فناوري       )1
  خالقیت در بازاریابی       )2
  خالقیت دربرنامه ریزي تولید        )3

یک مشخصه . داشتن یکی از سه نوع خالقیت بدون دو نوع دیگر نابودي در کسب و کار را بهمراه دارد
در بازار مصرف ونه در صنعت دفاعی ژاپن . منحصربفرد توسعه فناوري ژاپن استقالل آن از فناوري دفاعی است

در ژاپن سود هرگز در اولویت نیست اما در آمریکا همیشه سود سالیانه در . تغییرات دائمی ایجاد کرده است 
در آمریکا رفتار مدیران نسبت به نیروي کار وحتی مدیران رده هاي پایین تر شدید ومبتنی بر . اولویت است

در آمریکا . چندان اهمیتی ندارد   ی که محیط مطبوع براي مدیران ژاپنیدر حال. سلسله مراتب اداري است
. اما ژاپنیها اعتقادي به دفتر خصوصی ندارند. داشتن یک دفتر شیک و مدرن با مبلمان و بزرگ در اولویت است

اثیر و دلپذیر است زیرا معتقدند ت   مدیریت ژاپنی عالقمند به بهبود کیفیت کارخانه ها و محیط راحت ساده
  . مستقیمی بر بهره وري دارد

  تعهد به مشتریان و منابع انسانی را در شرکتهاي ژاپنی و امریکایی مقایسه نمایید-17
نحوه . در ژاپن تعهد به مشتریان در سطح جهانی است اما این خصوصیت در شرکتهاي آمریکایی وجود ندارد

ت یعنی هزینه ها وقیمتها تواما کاهش می یابد قیمت گذاري در ژاپن بر اساس کاهش مداوم هزینه وقیمت اس
در حالی که در شرکتهاي آمریکایی قیمت گذاري بر اساس هزینه بعالوه مقداري سود است وبه هزینه هاي تولید 

در ژاپن نقش مدیریت منابع انسانی کلیدي است اما شرکتهاي آمریکایی اهمیت .در بلند مدت توجه نمی شود
در ژاپن استخدام بلند مدت و براي تمام عمر استولی در آمریکا استخدام کوتاه مدت . کمتري به آن می دهند

در ژاپن کنترل ضمنی و غیر . در ژاپن ترفیع شغلی آهسته ولی در آمریکا ترفیع به سرعت صورت میگیرد. است
ا در تصمیم گیري ومسئولیت در ژاپن گروهی است ام. رسمی است ولی در آمریکا کنترل سریع واضح است

  .آمریکا بصورت فردي صورت می گیرد
  نظام رینگی در مدیریت ژاپنی را توصیف نمایید-18

» کی» «و«پیشنهاد دادن به باالدست و جلب نظر وي با آن «به معنی » رین«واژه رینگی در اصل از دو بخش  
هر دو بخش را در درنتیجه نظام رینگی مفاهیم . تشکیل شده است» اندیشه کردن و تصمیم گرفتن«به معنی 

مدیران رده : بدین صورت که. برگرفته است و به معنی تصمیم گرفتن از راه نوشته و سند به کار گرفته می شود
هاي پایین سازمان روزانه با شماري از تصمیم ها روبرو هستند، آنان در سند یا برگه تصمیم گیري موضوع 

سازند و سپس آن  را نیز براي گشودن آن مشکل عنوان میموردنظر را به روشنی توصیف می کنند و توصیه خود 
را به تمام بخشها و دفاتر گوناگون می فرستند که این تصمیم با کار آنها پیوستگی پیدا خواهدکرد و مدیران این 

 این برگه آرام آرام. بخشها پس از بررسی، چنانچه با آن موافق باشند، مهر خود را در کنار آن برگه نقش می زنند
با گذشتن از مسیر گوناگون به میز ریاست می رسد، هنگامی که ریاست شرکت هم مهر خود را بر برگه تصمیم 
گیري نهاد، آن برگه به صورت یک تصمیم درمی آید و براي اجرا به مدیري که آن را در تمام آغاز تهیه کرده 

  .بود، بازگردانده می شود
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  نماییدرا توصیف وار مقایسه Z و J و Aنظریه -19
 Aتعریف نظریه 

نوع مدیریت آمریکایی است که بیشتر ویژگیهاي بوروکراسی را دارد که در آن برنامه ریزي سوگیري کوتاه مدت 
دارد تصمیم گیري و مسئولیت فردي و روند تصمیم گیري تند ولی بکازگیري آن کند است ساختار سازمان 

  .رسمی و دیوانساالري است
    Jتعریف نظریه  

را میتوان نقطه مقابل  Jنوع مدیریت ژاپنی است که بیشتر ویژگیهاي سازمان ادهوکراسی را داراست نظریه 
دانست برنامه ریزي بیشتر بلند مدت تصمیم گیري و مسئولیت گروهی روند تصمیم گیري کند ولی  Aنظریه 

  .اجراي آن به سرعت انجام می شود
  Zتعریف نظریه 

از مدیریت ژاپنی است اما با فرهنگ آمریکایی تطبیق پیدا کرده است که بیشتر نوع مدیریتی که برگرفته  
ویژگیهاي مدیریت ژاپنی را دارد چون بعضی ویژگیهاي مدیریت ژاپنی مانند تبعیض علیه زنان در فرهنگ آمریکا 

  ویلیام اوچی است Zبنیانگذار نظریه . جایی ندارد 
  کر نماییدپنج ویژگی مدیریت ژاپنی را بدلخواه ذ - 20

 :بطور کلی میتوان ویژگیهاي مدیریت ژاپنی را به این صورت بیان کرد 
  استخدام مادام العمر       )1
یعنی اندیشه کردن و تصمیم “ گی”یعنی پیشنهاد دادن به باال دست وجلب نظر وي و “ رین”:نظام رینگی        )2

  .گرفتن
  ترفیع و پیشرفت بطئی وکند       )3
  جمعی و ضمنی دراز مدت و مقطعی و غیر رسمی استارزیابی        )4
  توجه به تمام جنبه هاي زندگی کارکنان       )5
یعنی رابطه عاطفی کارمندان و مدیران ژاپنی بقدري قوي است که هیچ مدیري پشت در : مدیریت در محل   )6

  .ردازدهاي بسته نمیماند بلکه همراه کارکنان در قسمت هاي مختلف کارخانه به مدیریت میپ
  .برنامه ریزي سوگیري بلند مدت دارد       )7
  .تصمیم گیري بصورت گروهی و از راه همگرایی انجام می شود       )8
  .مسئولیت و پاسخ گویی گروهی است       )9

  .روند تصمیم گیري کند اما اجراي آن تند است)10
   را تعریف نمایید؟)مدیریت ژاپنی (مدیریت در محل -21

رابطه عاطفی میان مدیران ژاپنی و کارمندان به قدري وسیع است که هیچ مدیري در :مدیریت در محل
بلکه همراه با کارمندان . موسسات ژاپنی در یک مجموعه دفتري دورافتاده و پشت درهاي بسته مخفی نمی گردد

. ، آگاه می گرددخود در قسمتهاي مختلف کارخانه به فعالیت می پردازد و از انجام امور و مشکالت و نواقص کار
  .نامیده می شود» مدیریت در محل«این شیوه رهبري، 
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  سه تفاوت شاخص مدیریت و رهبري درسازمان را ذکر نمایید-22
  .و رهبري، انجام کارهاي صحیح مدیریت، انجام صحیح کارها است-1
  .ها رهبري موثر، اولویت بندي صحیح کارها است ومدیریت مؤثر، نظم و انضباط در انجام آن-2
نردبان به درستی به ) این(مدیریت، کارآیی در باال رفتن از نردبان موفقیت است؛رهبري تعیین می کند که آیا -3

  ).یا نه؟(دیوار تکیه داده شده است 
  عناصر مشترك در سازمانها را نام برده ونحوه اثر گذاري آنها بر سازمان را شرح دهید-23

 :عناصر مشترك در سازمانها 
کارکنانی که در ارتباط با تولید محصوالت ویا ارائه : The operating coreبدنه اصلی عملیات       -1

  .دهند خدمات مؤسسه کارهاي اصلی انجام می
مدیران عالی سازمان ، کسانی که مسئولیت کل سازمان : The stratejic apeyبخش عالی سازمان       -2

  .را به عهده دارند
  مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می دهند :  The Middle lineنی بخش میا      -3
تحلیلگران ، کسانی که مسئولیت اجراي شکل هاي خاص استاندارد ) : فنی ساالران ( متخصصین فنی       -4

  ....... )مهندسین ، زمان سنجی و حرکت سنجی و .( سازي را در سازمان به عهده دارند 
کنند ، کسانی که خدمات پشتیبانی افرادي که واحد هاي ستادي را تصدي می: بخش ستاد پشتیبانی       -5

  .غیر مستقیم به سازمان ارائه می دهند 
 :هریک از این بخش ها ، می توانند سازمان را تحت سلطه خود در آورند 

ي بوجود می آید که جزو ساختار هاي اگرکنترل توسط هسته عملیاتی صورت گیرد بورو کراسی حرفه ا      -1
  .ماشینی است 

آید که جزو ساختارهاي ارگانیک اگرکنترل توسط مدیریت عالی صورت گیرد ساختار ساده بوجود می      -2
  .است 

آید که جزو اگرکنترل توسط مدیریت میانی صورت گیرد بوروکراسی بخشی و شعبه اي بوجود می      -3
  .ساختارهاي ماشینی است

آید که جزو اگر کنترل توسط متخصصان فن ساالر بر سازمان صورت گیرد بروکراسی ماشینی بوجود می      -4
  .ساختارهاي ماشینی است

بوجود ) موقت  –سازمان ویژه (اگر کنترل توسط نیروهاي ستادي و پشتیبانی صورت گیرد ادهوکراسی       -5
  .آید که جزو ساختارهاي ماشینی است می

  اییدساختارساده درسازمان را تعریف نم-24
یک خرده ( باشد ، ساده و پویا سازمان هاي کوچک یا مراحل اولیه می) تسلط مدیریت عالی : ( ساختار ساده 

 )یک شرکت الکترونیک که کار آفرینانی مبتکر دارد ) (فروشی کوچک
  پیچیدگی کم     
  رسمیت کم     
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  )شخص خاص متمرکز مبتکر دارد اختیارات در دست یک ( متمرکز      
مناسب حال سازمان هاي تخت بوده که یک هسته عملیاتی ارگانیک داشته و تقریباً همه افراد گزارش          ·

  .دهند خود را به یک مدیر عالی سازمان ارائه می
  راتوضیح دهیدویژگی بوروکراسی ماشینی در سازمان -25

 تسلط متخصصین فنی:  Machine bureaucracyروکراسی ماشینی بو
  وظایف عملیاتی بسیار تکراري بوده و قوانین و مقررات بسیار رسمی است

 اختیارات متمرکز می باشد و تصمیم گیري از سلسله مراتب تبعیت می کند
 قوانین و مقررات بر کل ساختار حاکمیت دارد

  بوروکراسی حرفه اي را بنویسیدي ویژگی ها -26
 )تسلط هسته عملیاتی ( : بوروکراسی حرفه اي 

  ترکیبی از استاندارد سازي با پدیده عدم تمرکز است
تخصص گرایی بر مبناي مالکیت ( به جاي تخصص گرایی وظیفه اي به تخصص گرایی اجتماعی متکی است 

 )مهارت هاي فردي است نه بر تقسیم کار
مهم نیاز سازمان در اختیار آنهاست و در در این ساختار ،قدرت در هسته عملیاتی متمرکز است زیرا مهارت هاي 

 ) عدم تمرکز( بکارگیري آن استقالل دارد 

  را بنویسید) شعبه اي ( ساختاربخشی  ي ویژگی ها  -27
 ) تسلط بخش میانی مدیریت ) : ( شعبه اي ( ساختاربخشی 

  بخش ها خود را نوعی شرکت به حساب می آورند که بوروکراسی ماشینی بر آنها کمتر است
تقسیم کار در سطح باال ، رسمیت زیاد، اختیار متمرکز در دست مدیران   بخش ها در گروههاي وظیفه اي با

 .شوندسازماندهی می

  را بنویسید)تسلط بر پشتیبانی ( ادهوکراسی  ي ویژگی ها  -28
  )تسلط بر پشتیبانی ( ادهوکراسی 

  تفکیک افقی زیاد ، عمودي کم      -1
  رسمیت کم      -2
  عدم تمرکز      -3
  حساسیت و انعطاف پذیري      -4

  عملکرد وجنبه هاي مثبت و منفی بوروکراسی را ذکر نمایید-29
 عملکرد و جنبه هاي مثبت بوروکراسی

  ) تقسیم کار ( اصل تخصص 
  ساختار 

  قابلیت پیشگویی و ثبات 
  عقالیی بودن 
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  ) مردم ساالري ( دموکراسی 
  بوروکراسیعملکرد و جنبه هاي منفی 

  خشکی مقررات 
به انسان به عنوان یک شیئی بی روح و عامل تولید نگریسته می شود و نه به عنوان انسانی با (  جمود شخصی

  ) احساس 
  جا به جایی اهداف 

  محدودیتهاي موجود در طبقه بندي 
  خودمحوري و ایجاد امپراتوري 

  هزینه کنترل ها و نظارت ها 
 نگرانی و اضطراب

  ع بوروکراسی را نام برده و توضیح دهیدانوا-30
 :انواع بروکراسی

هنري مینزبرگ نظام بوروکراسی را با توجه به درجه یادگیري نیروي انسانی با مهارت اداري : بوروکراسی ماشینی
. و عادي ومهارتهاي تخصصی و حرفه اي به دو دسته تقسیم کرده و به ارائه این دو مفهوم پرداخته است

و مفهوم کلیدي این نوع بوروکراسی  بوروکراسی ماشینی در مورد بکار گیري استاندارها در نظام اداري است
بوروکراسی ماشینی اگر خوب اجرا شود از لحاظ ). سازمان ثبت احوال و وزارت دارایی ( استاندارد کردن است 

در این نظام به خالقیت نیاز چندانی نیست و نقاط ضعف آن عبارتند . اقتصادي و با صرفه بودن قابل توجه است
چوب مقررات و تجربیات امور محوله را انجام دهد و در صورت مواجه شدن با مسئله کارکنان باید در چا    - 1از

  . احساس پوچی و از خود بیگانگی درکارکنان وجود دارد – 2اي نا آشنا از حل آن باز خواهند ماند 
ن پدیده بوروکراسی حرفه اي ظرف چهل سال گذشته ظاهر شده است و به سازمانها امکا: بوروکراسی حرفه اي

در سازمانهاي بوروکراتیک حرفه اي، . می دهد تا به استخدام متخصصانی توانا و کامال آموزش دیده اقدام کنند
بسیاري از مشاغل تخصصی هستند و در نتیجه به افرادي با معلومات دانشگاهی و داراي تجربه و مهارت نیاز 

  . است تا به عنوان هسته عملیاتی سازمانی کار کنند

  به چند دسته تقسیم میشود؟توضیح دهید قدرت در بوروکراسی پایگاه - 31
 .قدرت منطقی قانونی -3. قدرت کاریزما -2. قدرت سنتی -1: پایگاههاي قدرت عبارتند از

قدرت سنتی باوري است که اعضا سازمان نسبت به مدیر دارند و از طریق سنتها و آداب و : قدرت سنتی
تخصص الزمه احراز مقام نیست، , در این نوع قدرت، شایستگی درجه مشخصی ندارد. رسوم بوجود می آید

  انتصاب و ترفیع نظم و ترتیبی ندارد و سلسله مراتب بر پایه منطق استوار نیست 
. ازدیدگاه وبر قدرت کاریزما قدرتی است که توانایی و نفوز خاص رهبر ناشی می شود: رت کاریزماقد

رهبر کاریزماتیک کسی است . کاریزما با همه رویه هاي موسسات در مورد مدیریت سنتی و منطقی مخالف است
  . که نبوغ و توانایی خارق العاده اي دارد که او را از دیگران ممتاز می کند
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ازآنجایی که مردم وجود مقررات را قانونی می دانند و از آن اطاعت می کنند، : قانونی -رت منطقیقد
در واقع مدیریت متکی بر قدرت قانونی زمانی وجود دارد که کارکنان بر .قانونی بوجود می آید  -قدرت منطقی

برسند که این خود موجب اساس توانایی و شایستگی و سلسله مراتب سازمانی به پست هاي باالي سازمان 
  .مشروعیت می شود 

  ویژگی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در سازمان را بررسی نمایید-32

  
  :دسته بندي استانداردها را نام برده و توضیح دهید-33

  استانداردهاي ملی: دسته اول
این استانداردها در یک کشور تهیه می شود و براي حمایت از مصرف کنندگان داخلی، تصویب قوانین مشخص 

  بعنوان مثال در ایران سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی . استفاده می شود... براي تولید و 
  استانداردهاي منطقه اي:دسته دوم 

 ویژگی هاي کنترل کیفیت

 .کیفیت محصوالت را با استانداردهاي تعیین شده مقایسه می کند و منابع خطا را تشخیص می دهد

 .استانداردهاي از پیش تعیین شده بررسی می کندفعالیت هایی است که کیفیت محصول را با 

 .تمام افراد تیم کیفیت در قبال تضمین کیفیت مسئولند. فرد کنترل کننده مسئول کنترل کیفیت است

فعالیت هاي کنترل کیفیت را ارزیابی می کند که آیا دستیابی به هدف تعیین شده میسر است یا در فرایند 
 ضعف و نقص وجود دارد؟

 .ا را تشخیص ،گزارش و مرتفع می کندخطاه
 کارکنان بخش کنترل کیفیت در صورت نیاز می توانند کار گروه تضمین کیفیت را انجام دهند

 ویژگی هاي تضمین کیفیت

مجموعه اي از فعالیت هاي سیستماتیک و برنامه ریزي شده که کیفیت و مطابقت محصوالت و خدمات را با 
 .تعیین شده تضمین می کنداستانداردهاي از پیش 

 .فعالیت هایی که فرایند تولید محصول را ایجاد و یا ارزیابی می کند

 برنامه در حال اجرا براي دستیابی به هدف اصلی را ارزیابی می کند که آیا نقصی وجود دارد یا نه؟

میسر است یا در فرایند فعالیت هاي کنترل کیفیت را ارزیابی می کند که آیا دستیابی به هدف تعیین شده 
 ضعف و نقص وجود دارد؟

 .از ایجاد خطا جلوگیري می کند
 کارکنان تضمین کیفین نباید کار وظایف اعضاي کنترل کیفیت را انجام دهند
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براي بهتر شدن مراودات آنها تهیه می شود، مثال استاندارد مرتبط این استانداردهاي توسط گروهی از کشورها و 
  با اتحادیه اروپا یا استاندارد کشورهاي افریقایی

  استانداردهاي شرکتی: دسته سوم 
شرکت هاي بزرگ معموال استانداردهایی را براي پیمانکارهاي خود تعریف می کنند تا پیمانکارها براي همکاري 

بعنوان مثال سازه گستر سایپا استانداردي با . ن سازمان ها استانداردهاي آنها را رعایت کنندو ارائه محصول به ای
براي تامین کنندکان خود تهیه کرده است که هر سازمانی که بخواهد با سایپا همکاري کند و  AR8202نام 

  براي ان قطعه تولید کند باید این استاندارد را اجرایی کند
  ارد هاي بین المللیاستاند: دسته چهارم 

این استانداردها با هدف راحت تر کردن ارتباط بین کشورها و مبادالت آنها تدوین شده است و مورد تایید تمام 
باشد که از  میایزو یکی از بزرگترین نهادهاي تدوین استانداردهاي بین المللی سازمان . کشورهاي دنیا می باشد

  .کشورهاي مختلف عضو آن بوده و براي مسائل مختلف استانداردهاي گوناگون تدوین می کنند
  را در کشورهاي ژاپن و آمریکا و چین مقایسه نمایید مدیریت مولفه هاي مختلف برنامه ریزي-34

 مدیریت چینی مدیریت آمریکایی مدیریت ژاپنی مؤلفه

جدول زمان برنامه 
 ریزي

اصوالً نگرش کوتاه  -1 طوالنی مدت نگرش -1
 مدت

نگرش کوتاه مدت و طوالنی  -1
ساله، برنامه 1برنامه (مدت 

  )ساله5
 

 نوع تصمیم گیري

تصمیم گیري جمعی با  -2
 اجماع

تصمیم گیري توسط کمیته  -2 تصمیم گیري فردي -2
اما در رده باالتر به صورت (ها 

 )فردي می باشد

تعداد افراد در تصمیم 
 گیري

مشارکت تعداد زیادي از  -3
 افراد در تصمیم گیري

مشارکت تعداد کمی  -3
از افراد در تصمیم گیري و 

 سعی در قبوالندن آن

باال، پایین، مشارکت در  -3
 سطوح پایین تر

جریان سطوح تصمیم 
 گیري

جریان تصمیمات از باال  -4
 به پایین و پایین به باال

تصمیمات از باال به  -4
 می یابد پایین جریان

 از باال به پایین -4

زمان مورد نیاز براي 
 تصمیم گیري

تصمیم گیري زمان بر و  -5
 کند اما اجراي سریع

تصمیم گیري سریع  -5
 اما اجراي کند و زمان بر

تصمیم گیري زمان بر و کند  -5
 و اجراي کند

  مولفه هاي مختلف سازماندهی مدیریت را در کشورهاي ژاپن و آمریکا و چین مقایسه نمایید -35
 مدیریت چینی مدیریت آمریکایی مدیریت ژاپنی مؤلفه

مسئولیت و حسابرسی  -1 مسئولیت پذیري
 جمعی

مسئولیت فردي و  -1 مسئولیت و حسابرسی فردي -1
 جمعی

تالش براي ایجاد  -2دقت و صراحت در مسئولیت  -2 مسئولیت تصمیمابهام در  -2صراحت و شناخت 
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سیستم مسئولیت پذیري  تصمیم تصمیم
 کارخانه

ساختار سازمان رسمی و  -3 ساختار سازمانی غیر رسمی -3 نوع ساختار
 بوروکراتیک

ساختار سازمان رسمی  -3
 و بوروکراتیک

فرهنگ و فلسفه سازمانی  -4 فرهنگ
ا دیگر مشترك با روحیه رقابت ب

 شرکت ها

فقدان فرهنگ سازمانی  -4
مشترك؛ ایجاد از طرق حرفه و 

 نه شرکت

ایجاد هویت ازطریق  -4
شرکت، اما فاقد روحیه 

 رقابتی

  مولفه هاي مختلف کنترل مدیریت را در کشورهاي ژاپن و آمریکا و چین مقایسه نمایید-36
 مدیریت در چین مدیریت در آمریکا مدیریت در ژاپن مؤلفه

کنترل به وسیله  -1 کنترل کننده
 همکاران

کنترل به وسیله مدیر  -1
 مافوق

کنترل به وسیله گروه و  -1
 مافوق

کنترل بر عملکرد  -2 تمرکز کنترل
 گروهی متمرکز است

کنترل بر عملکرد فردي  -2
 متمرکز است

کنترل اولیه متمرکز بر  -2
عملکرد گروهی است اگرچه 

کنترل فردي نیز متداول 
 است

سعی در شناسایی  -3 حفظ وجهه کارکنان -3 هدف کنترل
 خالفکار دارند

براي حفظ وجهه  -3
 کارکنان تالش می کنند

به طور گسترده از حلقه  -4 شیوه هاي کنترل
هاي کنترل کیفیت استفاده 

 می شود

از حلقه هاي کنترل  -4
کیفیت کمتر استفاده می 

 شود

استفاده از حلقه هاي  -4
 حدود استکنترل کیفیت م

  مولفه هاي مختلف رهبري مدیریت را در کشورهاي ژاپن و آمریکا و چین مقایسه نمایید- 37
 مدیریت چین مدیریت آمریکا مدیریت ژاپن مؤلفه

رهبر به عنوان تسهیل کننده  -1 نقش رهبر
 اجتماعی و عضو گروه عمل می کند

رهبر به عنوان تصمیم  -1
گیرنده و عضو گروه عمل 

 می کند

رهبر به عنوان رئیس  -1
عمل می ) کمیته(گروه 

 کند

سبک دستوري  -2 سبک دستوري -2 سبک قیم مآبانه -2 سبک رهبر
 )فرزند -والد(

ارزش هاي مشترك ارتباطات را  -3 ارزش هاي رهبري
 تسهیل می کند

ارزش هاي متنوع و  -3
 فردگرایی

ارزش هاي مشترك،  -3
 تأکید بر هماهنگی

اجتناب از مواجهه، گاهی اوقات  -4 صراحت رهبري
 رهبري ابهامات، تأکید بر هماهنگی

مواجهه و برخورد  -4
چهره به چهره متداول 

تأکید بر شفاف . است

اجتناب از مواجهه  -4
 چهره به چهره
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 سازي می شود

ارتباطات مهم و اصلی از باال به  -5 ارتباطات
پاین و پایین به باالست و ارتباطات 

 پایین به باالستغیررسمی از 

ارتباطات اصلی از باال  -5
 به پایین است

ارتباطات از باال به  -5
 پایین

مولفه هاي مختلف مدیریت منابع انسانی را در کشورهاي ژاپن و آمریکا و چین مقایسه - 38
  نمایید

 مدیریت چینی مدیریت آمریکایی مدیریت ژاپنی مؤلفه

افراد جوان از مراکز  -1 استخدام
. آموزشی استخدام می شوند
تغییرپذیري و جابجایی 
افراد بین سازمان ها به 
 سختی صورت می گیرد

افراد جوان از مراکز  -1
آموزشی و دیگر سازمان ها 
جذب می شوند و به طور 
مکرر بین سازمان ها در 

 حال جابجایی هستند

استخدام بیشتر از مراکز  -1
گیرد و  آموزش صورت می

استخدام از سایر سازمان ها 
 .کم است

ارتقاء آهسته از طریق  -2 روند ارتقاء
 ارشدیت

پیشرفت سریع مطلوب  -2
 و مورد انتظار است

ارتقاء آهسته اما افزایش  -2
 حقوق منظم است

فقدان وفاداري به  -3 وفاداري به حرفه -3 وفاداري به سازمان -3 وفاداري کارکنان
  سازمان و حرفه

 
ارزیابی عملکرد یک یا  -4 ارزیابی عملکرد کارکنان

 دو بار در سال

ارزیابی جامع به طور  -4
 معمول سالی دو بار

ارزیابی عملکرد به طور  -4
 معمول سالی یک بار

ارتقاء براساس عملکرد  -5 معیار ارتقاء
 بلندمدت و سایر معیارها

ارتقاء برساس عملکرد  -5
به اولیه فرد و اغلب باتوجه 

 عملکرد کوتاه مدت

ارتقاء براساس عملکرد  -5
تحصالت و توانایی بالقوه 

ضمن توجه به روابط (
 .است) خانوادگی و فامیلی

آموزش و توسعه به  -6 برنامه هاي آموزشی
صورت سرمایه گذاري 

 بلندمدت

به (به اموزش و توسعه  -6
دلیل جابجایی و خروج 

به دیده ) افراد از سازمان
 می شودتردید نگاه 

برنامه هاي آموزشی در  -6
برگزاري آزمون  -دسترس

 اداري براي مدیران

زندگی شخصی و شغلی  -7 امنیت شغلی
 به طور مشترك

امنیت شغلی، زندگی  -7 فقدان امنیت شغلی -7
 استخدامی واقعی است

  چیست ؟ "تراست-39
یا ارائه خدمات یکسان باشد به گونه اي  از اتحاد چند شرکت با اهداف یکسان که می تواند تولید کاالي یکسان

می گویند با این فرض که در اینگونه شرکتها سهام شرکتهاي  "تراست "که سهم عمده بازار را تامین می کنند 
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عضو را به صورت امانت نگاه می دارند و البته مالکیت سهام هر شرکت مربوط به خود همان شرکت است و 
ل فنی و مالی و بازرگانی خود را از دست می دهند و زمام امور آنها در استقال "تراست"شرکتهاي عضو یک 

قرار می گیرد ، وظیفه اصلی تراست کنترل شرکتهاي عضو از طریق آراي سهامداران آن شرکتها و  "تراست"
حاصل شود و در  "تراست"انتصاب مدیران و اعمال نظارت بر امور آنهاست به گونه اي که بیشترین سود براي 

  .نهایت سود حاصله بین اعضاء تقسیم می شود 
که اصوال در کشورهاي . گفته می شود    "کنسرن "اتحادیه تشکیل دهند به آن  "تراست"اگر چندین شرکت  

داراي قدرت و تسلط زیادي هستند با توضیحات مختصر ارائه شده مشخص گردید که  "کنسرنها "صنعتی این
اري شدن تولید یا خدمات خاص خود می شوند که شاید از نظر مصرف قدري باعث انحص "تراست "شرکتهاي 

  .کننده چندان مطلوب نباشد 
  کارتل را تعریف نمایید-40

دیگـر   کنند و با حفظ استقالل مالی و حقوقی خود با یـک  هایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می شرکت
هـدف  .رسـند  دیگر به توافق می لید و قیمت کاال با یکشوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تو متحد می

ها تسلط بر بازار یک کاالي خاص از طریق تضعیف یا از بین بـردن رقابـت در بـازار آن کـاال توسـط ایجـاد        کارتل
بـه خـاطر تـاثیر منفـی     . و کشورهاي اروپاي غربی است آلماندر  1933ها از سال  نمونه بارز کارتل. انحصار است

  .کارتل در از بین بردن رقابت، قوانین ضد ایجاد کارتل در آلمان و برخی کشورهاي دیگر بوجود آمد
  شرکتهاي هلدینگ را توضیح دهید- 41

که در باال در خصوص آنها مختصري  "تراست "یا شرکتهاي مادر برخالف شرکتهاي  "هلدینگ "شرکتهاي 
توضیح ارائه شد ، مالک سهام شرکتهاي تولیدي و یا خدماتی زیر گروه خود هستند و معموال این سهام را تا 

طور که می دانید سهام داران حدي خریداري می نمایند که بتوانند براي آن شرکتها تصمیم گیري کنند ، همان
ممتاز یک موسسه حق تصمیم گیري براي آن موسسه را ندارند و از این رو شرکت مادر با خرید نیمی از سهام 

  . عادي شرکت می تواند تصمیم گیري آن را بر عهره گیرد 
ا استقالل مالی در شرکتهاي هلدینگ ، شرکتهاي تابعه استقالل حقوقی خود را تا حد زیادي حفظ می کنند ام

آنها به کلی از بین می رود و ممکن است بنا بر صالح دید مالک آنها سیاستهاي داخلی آنها نیز دستخوش 
  . تغییراتی گردد 

  .اشاره نمود ... از جمله سرشناس ترین شرکتهاي هلدینگ می توان به شرکت نوکیا ، سامسونگ ، ال جی و 
  دهید مزیت مطلق در تجارت جهانی را توضیح-42

چنانچه کشوري بتواند کاالیی را ارزانتر از کشور دیگري تولید کند و کشور مقابل نیز کاالي دیگري را ارزانتر از 
بنابراین . دارندمطلق اند، مزیت  کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کاالیی که ارزانتر تولید کرده

زیت دارد و به ورود کاالیی که در آن مزیت ندارد، مبادرت ورزد، چنانچه هر کشور به صدور کاالیی که در آن م
  .هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد

  مزیت نسبی در تجارت جهانی را توضیح دهید -43
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براساس مفهوم مزیت نسبی؛ چنانچه کشوري یک کاال را نسبت به دیگر کاالها ارزانتر تولید کند، این کشور در 
بعالوه ، اگر کشور مذکور بتواند کاالي موردنظر را در مقایسه با سایر . الیی مزیت نسبی داردتولید چنین کا

تري صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد  کشورها با هزینه پایین
  .بود

 انواع روشهاي پرداخت بین المللی را نام برده و مختصرا توضیح دهید -44

  :انواع روشهاي پرداخت
  )Open Account) (حساب دفتري ـ نسیه یا امانی(روش حساب باز . 1

با انتخاب این روش بیشترین ریسک متوجه . این روش بر پایه اعتماد کامل فروشنده به خریدار استوار است
ا به فروشنده پرداخت فروشنده کاال می باشد و بر اساس توافق خریدار می بایست پس از دریافت کاال وجه آن ر

  .کند
می نماید و آن را براي خریدار ارسال می ) تولید(فروشنده مطابق با پروفرماي اولیه، کاالي مورد معامله را تأمین 

هم زمان با ارسال کاال اسناد حمل نیز توسط فروشنده و به نام خریدار تنظیم و مستقیماً براي خریدار . کند
    .ز دریافت کاال اقدام به پرداخت وجه کاال می نمایدخریدار پس ا. ارسال می شوند

این روش سرعت و سهولت باالیی دارد . فروشنده در این روش در معرض ریسک عدم دریافت وجه کاال قرار دارد 
  .و به دلیل حذف واسطه ها در تجارت خارجی، عمدتاً فی مابین کشورهاي اروپایی مورد استفاده است

  )Clean Collection(روش وصولی ساده . 2 
می نماید و آن را براي خریدار ارسال می ) تولید(فروشنده مطابق با پروفرماي اولیه، کاالي مورد معامله را تأمین 

هم زمان با ارسال کاال اسناد حمل نیز توسط فروشنده و به نام خریدار تنظیم و مستقیماً براي خریدار . کند
    .ارسال می شوند

اسناد حمل، برات ساده اي را بر عهده خریدار کشیده و از طریق بانک خود و یا مستقیماً براي فروشنده بر مبناي 
در صورت قبولی برات از سوي خریدار، وي مطابق با شرایط برات نسبت به پرداخت وجه . خریدار ارسال می کند

   .م می نمایداقدا) بر اساس شرایط پرداخت برات(به صورت دیداري و یا مدت دار  ) برات(کاال 
این روش نسبت به روش قبلی براي فروشنده ریسک کمتري دارد و در صورت قبولی برات توسط خریدار، 
فروشنده می تواند وجه آن را از طریق بانک خود پیگیري کند و چون در برات زمان پرداخت تعیین می شود 

  .زمان انتظار فروشنده براي دریافت وجه مشخص است
  .تبدیل می شود Open Accountدر صورت عدم قبولی برات توسط خریدار این روش به 

  )Documentary Collection) (وصولی اسنادي(برات اسنادي . 3
صورت می پذیرد و به همین دلیل ) Remitting Bank(کلیه مراحل ارسال اسناد از طریق بانک فروشنده 

در این روش، فروشنده پس از تهیه و تولید کاال، به همراه . ستنسبت به دو روش قبل ریسک فروشنده کمتر ا
) Instruction(فروشنده به همراه اسناد یک دستورالعمل . اسناد حمل، دستورالعمل خود را نیز ارسال می کند

) Collecting Bank(به بانک خود می دهد و بانک فروشنده، اسناد را به همراه دستورالعمل براي بانک خریدار 
هر دو بانک فروشنده و خریدار می بایست بر اساس دستورالعمل فروشنده، متناسب با وظایف . رسال می کندا
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این روش از نظر خریدار مطلوبیت کمتري دارد زیرا باید دقیقاً بر اساس دستورالعمل فروشنده . خود عمل نمایند
  .عمل کند

  )Documentary Letter Of Credit(اعتبار اسنادي . 4
ین روش ارسال کاال از سوي فروشنده تنها پس از ابالغ اعتبار اسنادي مورد قبول وي انجام خواهد شد و در ا

وقتی پرداخت از . دریافت وجه توسط فروشنده، تنها در ازاي ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار امکان پذیر است
عمل می کند و از آنجا که بانکها با اسناد  طریق سیستم بانکی صورت گیرد، بانک در این حالت به عنوان واسطه

سروکار دارند و تنها اصالت اسناد را تا حدي معقول بررسی می کنند اصل کاال معموالً کنترل نمی شود مگر 
در صورت ارائه اسناد، مطابق . اینکه بازرسیهاي مختلف قبل و بعد از حمل از سوي خریدار درخواست شده باشد

   .خص شده بود، بانکها پرداخت را انجام خواهند دادبا آنچه که از قبل مش
این شیوه بیشتر به نفع فروشنده است زیرا خریدار هیچ کنترلی بر کاال ندارد و حتی امکان دارد فروشنده قبل از 

البته راههاي بسیاري براي جلوگیري از این . ارسال کاال اسناد حمل را به بانک ارائه و وجه اسناد را دریافت نماید
شرایطی را در اعتبار اسنادي بگنجاند و حتی المقدور  موضوع وجود دارند و خریدار این امکان را دارد که

در این حالت ریسک عدم دریافت وجه براي فروشنده حذف می شود و خریدار با . ریسکهاي موجود را کمتر کند
در اعتبار . در نظر گرفتن شرایط سختگیرانه در اعتبار، از دریافت کاالي مورد نظر، اطمینان حاصل می کند

  .ه حتماً باید شرایط مندرج در اعتبار را براي تنظیم و ارسال اسناد و حمل کاال رعایت کنداسنادي، فروشند
با توجه به استقبال خریداران و فروشندگان از اعتبار اسنادي و استفاده روزافزون از آن، در ادامه، توضیحات 

    ...)ادامه مطلب (. مفصل تر و کاربردي تري را براي آن ارائه خواهیم داد
  )Full Advanced Payment(صددرصد پیش پرداخت. 5

استوار است، زیرا  این روش مطلوب ترین روش براي فروشنده می باشد و بر پایه اعتماد کامل خریدار به فروشنده
این روش . براي خریدار به همراه دارد قبل از ارسال کاال، کل وجه کاال را دریافت می نماید و بیشترین ریسک را 

که فقط درصدي از (جهت تأمین مالی و ایجاد اطمینان خاطر براي فروشنده می تواند به همراه اعتبار اسنادي 
  .مورد استفاده قرار گیرد) است مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت 

  :تقسیم بندي روشهاي پرداخت بر اساس حداقل ریسک براي خریدار و فروشنده
   

  ترتیب مطلوبیت روش پرداخت براي فروشنده ترتیب مطلوبیت روش پرداخت براي خریدار

 صددرصد پیش پرداخت .1 روش حساب باز .1

 اعتبار اسنادي .2 روش وصولی ساده .2

 )وصولی اسنادي(برات اسنادي  .3 )وصولی اسنادي(اسنادي برات  .3

 روش وصولی ساده .4 اعتبار اسنادي .4
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 روش حساب باز .5 صددرصد پیش پرداخت .5

    کدامند چرخه هاي تجارت براساس یک دوره چهار مرحله اي-45 
 یک روند آهسته در فعالیتهاي اقتصادي:رکود اقتصادي 

 نقطه عطف در یک تجارت چرخشی ، جایی که رکود اقتصادي دچار تغییر پائین ترین : افت اقتصادي
  .شده و به سمت توسعه و رشد می رود

 سرعت فعالیت اقتصادي افزایش می یابد:رونق اقتصادي.  
 به اوج رسیدن فعالیت هاي اقتصادي:توسعه اقتصادي   

  را ذکر نمایید چرخه هاي اقتصادي بر اساس زمان -46
  سال میباشد  5تا  3چرخه اقتصادي بین:نظریه جوزف کیچین.  

 سال می باشد 11تا  7سرمایه گذاري ثابت در چرخه هاي اقتصادي  از : نظریه کلمنت جاگلر.  
 سال می باشد 25تا 15چرخه سرمایه گذاري بین : نظریه بنیادي سیمون             .  
 سال می باشد60تا 45ز موج طوالنی چرخه  تکنولوژي  ا: نظریه نیکولیا.   

  را ذکر نمایید از رکود اقتصادي ده نشانه - 47
 تعداد بیکاران جامعه زیاد شود. 

 کمپانیهاي بزرگ دچار ورشکستگی شوند.  
 بانکها به تعهد وام دادن عمل نکنند.  
 قیمت وسایل مورد نیاز افزایش یابد.  
 آمار استخدام کاهش یابد.  
  خریداري وجود نداشته باشدقیمت اوراق بهادار کاهش یابد ولی.  
 تولید سرانه داخلی کاهش یابد.  
 پس انداز کردن افزایش یابد.  
  و زمانی که شما موارد باال را در زندگی خود حس  

  .کرده و نگران اوضاع خواهید شد
  چیست؟ تعریف ایستایی اقتصادي- 48
  رشد ي آهسته و یا اصال ً رشد در اصطالح تورم ایستایی اقتصاد به معناي یک  دوره از اقتصاد است  که

یا کمتر  از آن در هر سال دلیل ایستایی اقتصادي است، % 3بر طبق آمار افزایش تولید ناخالص ملی رشد . ندارد
  .آمریکا دچار ایستاي اقتصاد شد 1970در سال 

  را ذکر نمایید تعریف عام بحران اقتصادي-49
 دارایی هاي خود را به پول نقد و سرمایه تبدیل می  در یک دوره زمانی مردم دچار نگرانی می شوند و

  .آلمان و آمریکا دچار بحران اقتصادي  شدند 1970کنند،در سال 

  را ذکر نمایید ویژگی هاي دوران رکود اقتصادي- 50
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 قیمتها میل به کاهش پیدا می کند. 

 ودسطح موجودي ها در انبار ها افزایش پیدا می کند زیرا خریدار کمتر پیدا می ش.  
  سطح در آمد مردم به دلیل درآمد پایین تر کاهش می یابد،بنابراین سطح عمومی تقاضا در اقتصاد

  .پایین می یابد
 بدلیل کاهش تولیدات ،سطح بیکاري باال می رود و به همین دلیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد.  
 ندو به همین جهت در سطح چون شرکتها تولید نمی کنند بنابراین بدنبال سرمایه گذار جدید نیست

  .عمومی  اقتصادسطح سرمایه گذاري پایین می آید
  از آنجا که رکود اقتصادي منجر به مشکالت اقتصادي و فقر عمومی می شود بانکهاي مرکزي تالش می

به همین جهت نرخ هره نیز در شرایط رکود .کنند که با پایین آوردن نرخ بهره جان تازه اي به اقتصاد بدهند
   .صادي کاهش می یابداقت

  راذکر نماییدویژگی هاي دوران بحران اقتصادي   -51
  قیمتها میل به کاهش شدید پیدا می کنند. 

 سطح موجودي ها در انبار ها افزایش بی رویه پیدا می کند  زیرا خریدار کمتر پیدا می شود.  
  عمومی تقاضا در اقتصاد سطح درآمد مردم به دلیل بحران به شدت کاهش می یابد و بنابراین سطح

  .افت شدید پیدا می کند
  به دلیل کاهش تولیدات سطح بیکاري باال میرود و به همین دلیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد

  .این وضعیت به طوري شدید می شود که بخشی از مردم پول حتی پول غذا را هم ندارند
 گذاري جدید نیستند و به همین جهت در  چون شرکتها تولید نمی کنند بنابراین به دنبال سرمایه

به عبارتی .سطح سرمایه گذاري جدید نیستند و به همین جهت در سطح عمومی  سرمایه گذاري پایین می آید
  .سرمایه گذاري متوقف می شود

  دولتها براي مقابله با بحران مجبورند مخارج بیشتر کنند و از طرف دیکر به دلیل کاهش تولید نمی
آمدهاي خود را بیشتر کننداز این رو کسري بودجه در شرایط رکود اقتصادي بشدت بوجودمی آیدو توانند در 

  .توسعه می یابد
 از آنجاکه رکود اقتصادي منجر به مشکالت اقتصادي و فقر عمومی می شود بانکهاي   

  . مرکزي تالش می کنند که با پایین آوردن نرخ بهره جان تازه به اقتصاد بدهند
  هت نرخ بهره نیز در شرایط رکود اقتصادي کاهش می یابد به همین ج

  .و عمدتا ٌ به صفر می رسد
  را ذکر نمایید ویژ گیهاي دوران رونق اقتصادي-52
  زیرا تقاضا در سطح عمومی اقتصاد افزایش پیدا می کند.قیمتها میل به افزایش پیدا می کنند. 

 دار بیشتري پیدا می کندسطح موجودي ها در انبار ها کاهش می یابد زیرا خری.  
  سطح در آمد مردم به دلیل در آمدهاي بیشتري که به دست می آورند افزایش می یابد بنابر این سطح

  .عمومی تقاضا  در اقتصادباال می رود
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  به دلیل افزایش تولیدات سطح بیکاري کاهش می یابد به همین دلیل قدرت خرید مردم افزایش می
  .یابد
  بیشتر می شود آنها به دنبال سرمایه کذاري جدید می روند و به همین جهت در چون تولید شرکتها

  .سطح عمومی اقتصاد سطح سرمایه کذاري باال می رود
 اقتصادي منجر به افزایش تولید و تقاضا و رفاه عمومی می شود و در عین حال نرخ بهره  از آنجا که رونق

به همین .کنند که با باال بردن نرخ بهره نرخ تورم را کنترل نمایندبانکهاي مرکزي تالش  می ,نیز افزایش می یابد
  .جهت نرخ بهره نیز در شرایط رونق اقتصادي افزایش میابد

  را ذکر نمایید ویژگیهاي دوران ایستایی اقتصادي-53
  شرایط ممکن است در اقتصاد به وجود می آیدکه نه نرخ رشد اقتصادي باال می رود نه پایین می آید در

در این شرایط نرخ رشد اقتصاد بسیار کند و در سطح .این شرایط نرخ رشد اقتصادي نه  باال رود نه پایین بیاید
قتصاد تعبیر شده است نام بهتر براي آن پایینی قرار می کیرد این شرایط به رکود وبه تعبیر بهتر به کسادي ا

ایستایی اقتصادي است در این شرایط تحرك در اقتصا دیده نمی شود و دلمردکی بین فعاالن اقتصادي رایج 
تولید ملی نرخ رشد قابل توجهی ندارد و سطح بیکاري و سرمایه گذاري تغییر چندانی نمی کند این .است 

مه یابداقتصاد به شرایطی می رسد که ایستایی اقتصادي نامیده شده وضعیت اگربراي مدتی قابل توجه ادا
مفهوم ایستهیی اقتصادي در جامعه سرمایه داري کاربرد محدودي دارد زیرا اقتصاد این جامعه ها یا در حال .است

هاي یکی دیگر از کاربرد.ایستایی اقتصادي در اقتصاد این کشورها دیده  می شود .رشد است ویا در حال نزول 
بسیار گسترده آن هم در اقتصاد هاي قبل از سرمایه داري است که رکود و ایستایی قابل توجهی در این دوره 

 دیده می شود 

  مدیریت تحول سازمانی چیست؟-54
بهسازي سازمان است که اساس آن بر بینش ها و آگاهی هاي حاصله از پویایی  استراتژیتحول سازمانی نوعی 

حوزه تحول سازمان در راه تکاملی . شده، استوار است هاي گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزي
خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاري از مسائل مهم انسانی موجود 

 .در سازمان را حل و فصل کند

. آنها بحث می کندتحول سازمانی از سازمانها و همچنین افرادي که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد 
همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزي شده اي که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکرد بهتر 

  .می شود، سخن به میان می آورد
  ؟توضیخاتی ارائه فرماییدتغییرات سازمانی  درمورد-55

تغییر در همه جا متداول است؛ . فرق کند بدین معناست که وضعیت جدید امور با وضعیت سابق آنها» تغییر «
مد نظر قرار دهند و آن را » تغییر نوعی فرصت است«تغییر به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این منظر که 

  .تحقق بخشند
عواملی نظیر مؤسسات دولتی، رقبا، فناوریهاي جدید، . بیشتر عوامل مسبب تغییر، در خارج از سازمان قرار دارند

گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشأت . ریان، نیروهاي بازار و به طور کلی جامعه، از این جمله اندمشت
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به عنوان مثال، روي کار آمدن مدیر جدید، منسوخ شدن کاالها یا خدمات، جهت گیري هاي . می گیرند
براي . وامل درونی مسبب تغییرنداستراتژیک جدید، کاهش سودآوري و یا افزایش در نیروهاي کاري مختلف از ع

  .ریزي روشن شود فهم شود و سپس ضرورت تغییر برنامه» تغییر« درك تحول سازمان، ضروري است در ابتدا 
  گامهاي موثر بر تغییر را نام برده و مختصرا توضیح دهید-56

 پنج گامی که روي مدیریت تغییر تاثیر می گذارد

  دارددرك آنچه نیاز به تغییر :  1گام
  شفاف کردن فرایندهاي تغییر: 2گام
  تخصیص بهینه منابع:  3گام
   .به کارکنان توجه کنید: 4گام
   .از باال رهبري کنید:  5گام

 در سازمانها توضیح دهید عامالن تغییر و مقاومت در برابر تغییردر خصوص -57

حضور پیشگامان تغییر ، . در سازمان وجود داشته باشد "عامل تغییر"فرایند تغییر زمانی موثر تر است که یک 
عامل تغییر فرد یا گروهی از . براي رسیدن به اهداف و کسب و کار تشویق می کنند فرایند و انجام فعالیت ها را 

به عبارت دیگر ، عوامل تغییر، . زمان کار می کننددرون سا کارکنان هستند که به عنوان شتاب دهنده تغییر در 
مدیران و یا کارکنان باشند و  مسئول اداره کردن فرایند تغییر می باشند که ممکن است از درون سازمان مانند 

   .یا ممکن است خارج از سازمان به شکل مشاوران باشند
  را نام ببریدغلبه بر مقاومت در برابر تغییر  تاکتیکهاي-58

   :تاکتیک وجود دارد که شامل 6طور کلی براي غلبه بر مقاومت در برابر تغییر ، به
  .آموزش و توسعه نیروي کار عالقه مند و انتقال اطالعات درباره تغییراتی که قرار است رخ دهد  - 
  درگیر کردن ذینفعان در تغییر از طریق مشارکت  - 
  حمایت در قالب مشاوره  - 
  تغییر با پاداش و جبران خدمتپیوند دادن   - 
  اجراي تغییر از طریق همکاري  - 
  و باالخره اقدامات قهري مانند از دست دادن ترفیع یا تهدید به انتقال  - 

  نقش تحول فکري مدیریت در تحوالت سازمانی را تشریح نمایید -59
طور طبیعی،  آنجایی که بهاز . نگرش فکري حاکم بر یک مجموعه، تحت تاثیر فلسفه فکري مدیران آن است

مسئولیتها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاستگذاریهاي خود، سازمان را به سمتی 
بدیهی است این . سوق می دهند که منطبق بر رویکرد فکري خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل انکار است

بایستی مدیران از نظر نگرش فکري، مخصوصاً در  قاعدتاً می. ر دادسیر طبیعی را به هیچ وجه نمی توان تغیی
به عبارت بهتر، انتظار می رود که رویکرد فکري مدیران، . اي باشند حوزه فرهنگ کار، داراي تفکرات سالم و بهینه

  .هاي انسانی، اجتماعی و علمی منطبق شوند ال هرچه بیشتر بر ایده
  ناصرکلیدي انرا ذکر نماییدتحول اداري را توضیح داده و -60
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هدف از تحول اداري عبارت است از تقویت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ایفاي کارآمد وظائف و نقش      
ولت و یا به تعبیري دیگر هدف از تحول اداري، انطباق نقش ها، توانمندي ها و قابلبتهاي دفعــــــــــــلی 

موضوع نوین سازي و ایجاد تحول در نظام . براي توسعه ضروري می باشدنظام اداري است که امري حیاتی و 
  .اداري متناسب با پیشرفت هاي تـــــــــکنولوژي در راستاي تحقق خواسته هاي جامعه می باشد

تحول اداري فرایندهاي متعددي همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصالح ساختارهاي اداري، تناسب وظایـــف 
وانمندسازي کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نــــــظام و اختیارات، ت

  . را دنبال می کند... اداري و تــــوسعه شیو ه هاي اطالعاتی و 
  عناصر کلیدي در تحول اداري

مرتبط ساختن که الگویی از تعامالت و هماهنگی طراحی شده از طرف مدیریت براي : ساختار سازمانی) الف 
  . هاي سازمانی است  وظایف افراد و گروهها به منظور نائل شدن به هدف

شامل دانش ، ابزار و وسایل روشهاي انجام کار است که یک سازمان براي تولید محصوالت و توزیع : فناوري ) ب 
  . خدمات خود به کارمی گیرد 

کار، اصالح مهارتها ، ادراکها ، برداشت ها و رفتار مورد  منظور ایجاد دگرگونی افراد در محیط: نیروي انسانی ) ج 
به منظور افزایش میزان تاثیر دگرگونیهاي صورت گرفته در دیگر عناصر . لزوم براي انجام وظایف کاري است

  .ساختار سازمانی و فناوري ، دگرگونی در بخش نیروي انسانی الزم است : سازمانی، از قبیل
باشد که  ظور از فرهنگ سازمانی ، مجموعه اي از ارزشها، تعهدها و باورهاي مشترك میمن: فرهنگ سازمانی ) د 

  اعضاي یک سازمان را به هم پیوند می دهد 
  دري را تعریف نماییفساد ادا-61

فساد در قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردي، «  
داً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري، جمعی یا سازمانی که عم

با نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد؛ یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت 
فاده از مقام یا موقعیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تبانی، سوءاست

اداري، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت هاي غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به 
  سمت تخصیص هاي غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالی

  انواع فساد چیست؟ -62
البته در بسیاري از مواقع این . انواع فساد را به شرح زیر بیان نمود بر اساس حوزه هاي وقوع فساد، می توان
به طور مثال وقتی شاهد فساد اقتصادي هستیم، به طور هم زمان . موارد به صورت ترکیبی مالحظه می شود
  .فساد اخالقی یا سیاسی هم بروز کرده است

 فساد اقتصادي  
 فساد سیاسی  
 فساد اعتقادي  
 فساد اخالقی  
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 اعیفساد اجتم  
 فساد اداري  

  راهکاري هاي عملی مقابله با فساد اداري را توضیح دهید-63
  )نظام سازي(سیستم سازي   

  تعیین فرآیندهاي کاري مستند، معقول و منطقی؛ بدان معنا که با تعیین فعالیت هاي کلیدي و ترسیم
  مسیر اجراي آن

  عقالیی را در اجراي امور پایه گذاري کرده، ها بر اساس مدل هاي علمی رایج بتوانیم مبنایی استاندارد و
  .تا از اعمال سلیقه ها و یا فساد جلوگیري نماید

  اصالح ساختار و سازمان؛ به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی و حذف نقاط کور سیستمی براي
  .جلوگیري از امکان نفوذ غیر مجاز به سیستم

  کادر سازي
  

 بر اساس (ب براي هر یک از جایگاه هاي شغلی اولویت دار در کشور تربیت منابع انسانیمورد نیاز و مناس
  )شاخص هاي تعریف شده براي هر شغل

 بر اساس شاخص هاي تعریف شده (مورد نیاز و مناسب براي هر یک از مناصب  تربیت منابع انسانی
  )براي هر منصب

  ند؟ توضیح دهیدرویکردهاي اصلی در پیشگیري از فساد اداري به چند گروه تقشسم میشو-64
  رویکردهاي تحقیقـاتی متـداول در پیشـگیري از فسـاد اداري بـه چهـار گـروه اشـاره مـی کننـد          

برمبناي این رویکرد، به مدد شاخه هاي علوم رایج، بویژه علوم انسـانی، بـه شـناخت چیسـتی     : رویکرد علمی - 1
  پرداخته می شود) براساس یافته هاي علمی(پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیري یا مبارزه با آن 

اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صـــــــورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضـعفها  : رویکرد تجربی - 2
  و قوتهاي حرکتهاي قبلی است تا با بهره گیري از تجربه هاي آنها درجهت پیشگیري از وقوع فساد گام بردارد؛

این رویکرد با مراجعه به منابع اسالمی و ملی، مبانی و مصداقهاي پیشـگیري و مبـارزه بـا     در: رویکرد ارزشی - 3
  پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداري می گردد؛

این رویکرد، استفاده از تجربیـات دیگـر کشـورها، سـازمانهاي فراملـی و منطقـه اي و بـین        : رویکرد تطبیقی - 4
  .ر می دهدالمللــــی را موردتوجه قرا

  جرائم اقتصادي را تعریف کرده ،پنج نمونه از مصادیق انرا نام ببرید-65
یابند، یا به این جرایم اقتصادي در اصطالح عبارت است آن دسته از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می

دي جرمی نیست که جرم اقتصا .شوندشوند ،یا در عمل موجب اختالل در نظام اقتصادي کشور میقصد انجام می
  است که آثار و تبعات سوء اقتصادي داشته باشد ویژگی اقتصادي داشته باشد، بلکه جرمی

 :ترین جرایم اقتصادي عبارت اندازاما مهم

  اخالل در نظام پولی یا ارزي کشور؛.6رشا و ارتشا؛.5ربا و رباخواري؛.4احتکار؛.3پول شویی؛.2قاچاق کاال و ارز؛.1
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  قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛.9اخالل در نظام تولیدي کشور؛.8وزیع مایحتاج عمومی؛اخالل در امر ت.7
  هاي هرمی؛تشکیل شرکت.12اخالل در نظام صادراتی کشور؛.11اي صوري؛هاي مضاربهتشکیل شرکت.10
  ).8) (بورس(جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار .14جرایم مالیاتی؛.13

را نام برده و سه تاي آنرا بدلخواه  نیافتگی مالك ها و جلوه هاي توسعه یافتگی و توسعه-66
  توضیح دهید

 :مهمترین معیارها براي این منظور عبارتند از

  : سطح تولید و درامد ملی یا درامد سرانه     .1
گرچه کشور . یکی از معیارهاي کمی اندازه گیري توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی، درامد سرانه یک کشور است

با درامد سرانه باال را نمی توان لزوماً توسعه یافته تلقی کرد اما هر کشور توسعه یافته داراي درامد سرانه نسبتاً 
د که سطح درامد سرانه ان پایین و مثالً مشابه کشورهاي تقریباً کشور توسعه یافته اي وجود ندار. باالیی است

 . افریقایی باشد

  :تداوم رشد معقول اقتصادي     .2
گرچه ممکن است کشورهاي توسعه یافته داراي نرخ رشد خیلی باالیی نباشد اما کشورهاي توسعه یافته    

صادي ان ها به دلیلی دچار کاهش شود معموالً در رشد اقتصادي خود داراي ثبات هستند و اگر گاه گاه رشد اقت
این در حالی است که یک کشور توسعه نیافته چنان چه به . مجددا تمایل به بازگشت به وضعیت عادي را دارند

دلیلی موقتاً صاحب رشد قابل توجهی شود با تغییر جزئی در شرایط رشد اقتصادي ان دچار کاهش شدید شده و 
  .  را نداردتمایل به بازگشت به ان رشد باال

  : نرخ رشد جمعیت      .3
در حالی که . به طور کلی در کشورهاي توسعه یافته نرخ رشد جمعیت بسیار پایین و در برخی موارد صفر است

رشد اندك جمعیت در کشورهاي توسعه یافته . در اغلب کشورهاي توسعه نیافته نرخ رشد جمعیت نسبتاً باالست
ولد است در حالی که رشد باالي جمعیت در کشورهاي توسعه نیافته بیشتر  عمدتاً ناشی از کاهش نرخ زاد و

ناشی از باال بودن نرخ زاد و ولد است، گرچه نرخ مرگ و میر در کشورهاي توسعه نیافته نیز تا حد قابل توجهی 
 . اما هنوز در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته نرخ مرگ و میر باالست. کاهش یافته است

  :خ باسوادي و بیسوادينر     .4
در حالی که نرخ . به طور معمول نرخ بیسوادي در کشورهاي توسعه یافته بسیار پایین و تقریباً صفر است 

در ضمن باید توجه داشت که کیفیت باسوادي در . بیسوادي در کشورهاي توسعه نیافته بسیار باال است
ي توسعه یافته افراد باسواد در کشورها. کشورهاي توسعه یافته بسیار متفاوت از کشورهاي توسعه نیافته است

عالوه بر این که سواد خواندن و نوشتن دارند، داراي یک فن و مهارت شغلی مرتبط با سواد خود می باشند و 
به عالوه درصد . حال انکه امار باسوادر در کشورهاي توسعه نیافته عمدتاً بر سواد خواندن و نوشتن تاکید دارند

 . وسعه یافته بسیار باالتر از کشوراي توسعه نیافته استجمعیت اهل مطالعه در کشورهاي ت

  :توزیع درامد و امکانات     .5
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اما در . شاید در ابتدا فرض شود که در کشورهاي غربی و توسعه یافته نابرابري توزیع درامد و امکانات وجود دارد 
در واقع . اي توسعه نیافته استهر حال توزیع درامد و امکانات در کشورهاي توسعه یافته مناسب تر از کشوره

. بدترین وضع توزیع درامد مربوط امریکا نیست بلکه مربوط به کشورهاي امریکاي التین و اسیاي جنوبی است
نکته مهم تر ان است که نابرابري توزیع درامد در کشورهاي توسعه نیافته سبب پدید امدن موقعیت ممتاز و شان 

در حالی که در . وتمندان ان ها می شود که انواع تبعیض ها را به همراه داردو منزلت اجتماعی ویژه اي براي ثر
کشورهاي توسعه یافته اوالً ، وجود نظام تامین اجتماعی کارامد تا حد زیادي مشکالت نابرابري توزیع درامد را 

نسبتاً مناسبی کمرنگ کرده است و ثانیاً افراد جامعه بدون توجه به سطح درامد از مقام و منزلت اجتماعی 
 . برخوردارند که از پدید امدن تبعیض جلوگیري می نماید

  : ترکیب تولید و مصرف     .6
در کشورهاي توسعه یافته طی فرایندي توسعه هم از جهت تولید و هم از جهت مصرف به تدریج از سهم 

صوالت صنعتی افزوده ادامه روند به این صورت بود که ابتدا بر سهم مح. محصوالت کشاورزي کاسته می شد
به عبارت . شده، بعد به همراه کاهش ان از سهم محصوالت کشاورزي و صنعتی بر سهم خدمات افزوده می شد

دیگر امروزه درصد باالیی از تولید و مصرف کشورهاي توسعه یافته از نوع خاصی خدمات مانند تحصیل، تفریح، 
در کشورهاي در حال توسعه به طور معمول . بیل می باشدورزش، هنر، مراقبت هاي درمانی و مواردي از این ق

. سهم تولید و مصرف محصوالت کشاورزي و برخی اقالم نسبتاً ضروري صنعتی از کل تولید و مصرف باالتر است
در برخی از کشورهاي . زیرا در سطوح پایین درامد معموالً درصد باالیی از درامد، صرف کاالهاي ضروري می شود

عه رشد سریع جمعیت و عدم قابلیت جذب نیروي کار توسط بخش کشاورزي و عدم امنیت کافی و در حال توس
سایر موانع بازدارنده، سبب شده است تا سهم خدمات از کل تولید ملی بسیار باال باشد، اما اگر هم سهم خدمات 

دماتی چون تجارت و داللی و باالست نه ناشی از باال بودن اقالمی چون تفریح و هنر، بلکه ناشی از مشاغل و خ
 . هم چنین خدمات تقریباً غیرضروري دولتی است

  : سرانه تسهیالت اموزشی و بهداشتی     .7
، تعداد معلم نسبت )از مکتب تا عالی( در کشورهاي توسعه یافته تسهیالت اموزشی از قبیل هزینه سرانه اموزش

دانش اموز و دانشجو، سرانه کتاب دانش اموز و دانشجو اموز و دانشجو، مساحت فضاي اموزشی نسبت به به دانش
هم چنین تحصیالت همراه با ازمایش و عمل یا به . و مواردي از این قبیل باالتر از کشورهاي در حال توسعه است

هم چنین در کشورهاي توسعه . هاي تکنولوژیکی می شودصورت کاربردي است که سبب ایجاد ابداعات و نواوري
الت بهداشتی و درمانی از قبیل تعداد پزشک به ازاي یک جمعیت مشخص، سرانه بستر بیمارستانی، یافته تسهی

 . هزینه سرانه بهداشتی بسیار باالتر از کشورهاي در حال توسعه است

  : بیکاري و کم کاري.8
بـا  . استبی کاري از مشکالت بزرگ اقتصادي در بسیاري از کشورهاي جهان سوم و حتی در کشورهاي پیشرفته 

این حال اوالً، درصد بیکاري در کشورهاي توسعه نیافته بسیار باالست و ثانیاً، با احتساب بیکـاري پنهـان در ایـن    
همچنـین کـم کـاري گسـترده در بخـش      . کشورها که درصد قابل توجهی از نیروي کار را در خود جا داده اسـت 

نکته دیگر ان اسـت کـه جمعیـت بیکـار در     . رده استدولتی، ابعاد بیکاري در کشورهاي توسعه نیافته بسیار گست
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کشورهاي توسعه یافته تحت پوشش سیستم هاي تامین اجتماعی است و حال انکه در کشورهاي توسـعه نیافتـه   
 . مند نیستجمعیت بیکار از پوشش حمایتی مناسبی بهره

  اییداتحادیه هاي کارگري را تعریف نم-67
نظر از صرف داوطلبانه و مستقل، متشکل از کارگران یک حرفه یا یک صنعت،سازمانی است،  ي کارگري،اتحادیه
منظور تامین و حمایت از منافع گروهی و اعتالي به هاي عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و نژادي کهتفاوت

عناوین  هاي کارگري در کشورهاي مختلفسازمان. شودو اقتصادي آنان ایجاد می موقعیت فرهنگی، اجتماعی
اتحادیه، فدراسیون، کنفدراسیون؛ در فرانسه، : از ها عبارتندگوناگون دارند؛ مثال در انگلستان عناوین این سازمان

  .کنفدراسیون؛ و در ایران انجمن صنفی، کانون و کانون عالی سندیکا، فدراسیون و
  را نام برده و انواع انرا توضیح دهید الگوهاي فرهنگی در جوامع مختلف -68

انـد و بـر حسـب میـزان صـراحت و آشـکار بودنشـان بـه دو دسـته تقســیم           بسـیار متنـوع   : اي فرهنگـی  الگوهـ 
ــوند ــی ش ــاموش   :م ــاي خ ــیم  (الگوه ــاهده و تعم ــل مش ــانی قاب ــه آس ــه ب ــاس   ک ــوردن، لب ــذا خ ــل غ ــد، مث ان

  )پوشیدن، خانه ساختن، همچنین آداب و رسوم، تشریفات، مراسم و اعیاد و غیره
بـه آسـانی قابـل مشـاهده و کشـف نیسـتند، یـا بهتـر بگـوییم بـه آسـانی قابـل درك و             کـه  : (الگوهاي آشـکار  

تواننــد آنهــا را در  باشــند و افــراد جامعــه بــراي بیــان ایـن قبیــل الگوهــا واژه خاصــی ندارنــد و نمــی  بیـان نمــی 
  .)ها عاجزند قالب کلمات بیان کنند و از اظهار صریح آن

الگوهـاي  .نامنـد  و جامعیـت آنهـا رسـمی و یـا غیـر رسـمی مـی       را بر حسب درجـه قاطعیـت   : الگوهاي خاموش 
بــراي مثــال، خاصــیت .شــوند رســمی الگوهــایی هســتند کــه توســط افــراد جامعــه جهــانی و مطلــق تلقــی مــی

  .سوزان بودن آتش و سوختن به مثابه باالترین درد
و شـرط تلقـی   قیـد   شـوند و بـه منزلـه حقـایق بـی      نگرشهایی از این قبیل کـه هرگـز زیـر سـؤال کشـیده نمـی      

  .آیند گردند جزو الگوهاي خاموش رسمی بشمار می می
امـا آنهـا نیـز اغلـب ناگفتـه مانـده و چـه بسـا         .از قاطعیـت کمتـري برخوردارنـد   : الگوهاي خاموش غیر رسـمی  

بـراي مثـال، بعضـیها دوسـت دارنـد دوسـتان و آشـنایان خـود را پنـد و انـدرز           .که افراد از وجود آنهـا ناآگاهنـد  
دهنـد امـا آگـاه نیسـتند کـه پنـد و انـدرز دادن بـه          آنان این کـار را از روي خیرخـواهی انجـام مـی     ظاهرا.دهند

  .دیگران خود نوعی اثبات برتري در روابط اجتماعی است
 .تطبیق را تعریف نموده و کاربرد آن را در سازمانها ذکر کنید-69

بمنظور مشاهده و کشف همانندي و تفاوتهاي میان آنهاست و مدیریت تطبیقی  ،تطبیق بمعناي بررسی عوامل
در سازمانها بمعناي بررسی مسائل مدیریت و کاربرد و همانندي آنها در سازمانهاي دولتی و غیر دولتی، بازرگانی 

می ...... و  و تولیدي و خدماتی، بلوغ سازمانی، فرهنگ سازمانی و تجارب و تخصص تیم مدیریتی، فرهنگی ملل
 .باشد

 .اهداف مطالعات تطبیقی را ذکر نمائید- 70

  دستیابی به یک سلسله اصول و نظریه هاي علمی که داراي اعتبار جهانی است: اهداف نظري -1

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

70 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

تناسب بین تئوریها، ابزار و شیوه هاي مدیریت با شرایط محیط سیاسی و اقتصادي و : اهداف کاربردي -2
 اجتماعی و فرهنگی

  ظرات و اصول مدیریت در هر موقعیت، و هر زمان ممکن چه نام دارد؟کاربرد ن-71
  مدیریت تطبیقی

  اهمیت مدیریت تطبیقی چیست؟-72
 افزایش حمایت از تئوري بوسیله افزایش دامنه متغیرها -

  پیدا کردن متغیرهاي اثر گذار تئوریهاي مدیریت با هر کشور یا سازمان -
  لمللی و تعامل با کشورهاي دیگرجهانی شدن و لزوم فعالیت در صحنه بین ا -
  هاي بین المللیالعمل بهتر در همکاريدرك بیشتر از فرهنگهاي دیگر کشورها و عکس -
  ایجاد یک سازمان یادگیرنده و تجربه نکردن مجدد تجربه هاي بد دیگران -

  .دالیل مطالعات تطبیقی را به اختصار ذکر کنید- 73
رشد تکنولوژي هم تبعات . تابعی از پیشرفت تکنولوژي هستند سازمانهاي اداري، تولیدي و تجاري امروزه -

 .مثبت و هم تبعات منفی در روابط بین کارکنان سازمان در مدیریت دارند

همواره روز در برابر شب، فرهنگ پویا در مقابل فرهنگ . علوم انسانی همواره با مقایسه با هم رشد می کند -
 )ابزار رشد است(منزوي، سبکهاي مدیریتی در مقایسه با هم 

کاري کند و به اصطالح  نیاز به چکشهمه نظریات مدیریت و قوانین اصلی مدیریت در هر کجا صدق نمی -
 .دارد

  )نگرش 5(در مورد انواع نگرشهاي مدیریت تطبیقی توضیح دهید - 74
:توسعه اقتصادي نگرش-1

    
  .شدن استدر این نوع مطالعات تطبیقی تاکید بر رفتن سازمانها بسمت صنعتی 

  :    مراحل توسعه صنعتی

  ابزار تولید ساده و صرفا انجام کار توسط انسانها  :قبل از انقالب صنعتی-1
  جایگزینی ماشین بجاي کارهاي ساده انسانی  :بعد از انقالب صنعتی-2  
 تر شدن ها در کنار پیچیدهباال رفتن مهارت انسان  :انقالب علمی-3  

  ماشینها
سپردن  -کاهش ضایعات -ارتقاء کیفیت محصوالت  :صنعتیتوسعه  -4  

    آالتهوشمند سازي ماشین -هاامور تفکر به ماشین

در این نوع مطالعات تطبیقی به عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی،  -1  :نگرش محیطی-2
  )عوامل غیر اقتصادي.( آموزشی توجه می شودسیاسی،  قانونی، 

  اعتقادات، گرایشها، سیستمهاي ارزشی به الگوهاي رفتاري، معیارهاي ارزشیتاثیر     :نگرش رفتاري-3
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 :تقسیم بندي هاي مختلف سازمان -2    :نگرش سیستمی-4

 )وظیفه اي، اطالعاتی، اجتماعی، سیاسی(  )باز و بسته( -

  )ارزشهاي مشترك، استراتژي، ساختار، نظامها، ستاد، سبک و مهارتها( -

تطبیق سبکهاي مدیریت بر فرهنگ کشورها، مدیریت ژاپنی، آمریکایی،  -3    :نگرش فرهنگی-5
 اکولوژیکی  بحث  چینی 

  

  :دو روش بررسی تحلیلی و سیستمی را بررسی و پنج ویژگی هر کدام را ذکر نمائید-75
  :روش تحلیلی

  از محیط جدا شده و فقط اجزاء و عوامل آن بررسی می شود) سازمان(در این روش سیستم  -الف
  .هدف اصلی و اساسی روشن ساختن جزئیات است -ب
  عموما فقط یک متغیر تغییر داده می شود -ج
  دهد که روابط متقابل اجزاء و عوامل، ساده و خطی هستندبیشتر در مواردي نتیجه می -د
بحالت اول ) نتایج(کند و معتقد است که پدیدارها را مستقل از زمان بررسی می) سازمان(این روش، سیستم  -و

  .گردندباز می
  :روش سیستمی

  روابط بین سازمان و محیط. با توجه به پیرامونش بررسی می شود) سازمان(سیستم  -الف
  آثار ناشی از روابط متقابل اجزاء و عوامل بررسی می شوند -ب
  است) سازمان(هدف درك کلی سیستم  -ج
  .گروههاي مختلف متغیرها با هم تغییر داده می شوند-د
  .وابسته به زمان بررسی می شوند و در نتیجه نتایج در زمانهاي مختلف ممکن است اندکی تغییر یابند -و
  .روابط بین اجزاء غیر خطی و پیچیده است -ر

 

در خصوص هفت عامل فرهنگ سازمان اثر بخش و تاکید آن در مدیریت آمریکایی و ژاپنی -76
  .توضیح دهید

  :عبارتند ازهفت عامل فرهنگ سازمان اثر بخش 
  استراتژي، ساختار سازمان، سیستمهاي رایج، شیوه مدیریت، مهارت، کارکنان و هدفهاي حاکم

سه تاي اول با نام عامل سخت می باشند که مورد تاکید مدیریت آمریکایی هستند و چهارتاي دوم عامل نرم 
  .هستند که مورد تاکید مدیریت ژاپنی هستند

 گیرد و رشد و تغییرات اساسی بمنظور بهبود چشمایجا: استراتژي عبارت است از 

 ایجاد یک استخوان بندي قابل تغییر و سازشگر با کارهاي استراتژیک: ساختار 

 هماهنگی رویه هاي رسمی و غیر رسمی، بودجه بندي هاي الزم متناسب با طراحی محصوالت : سیستم
 .جدید

 ت مدیران با کارکنانشیوه مدیریت متناسب با استراتژي، مشارک: شیوه مدیریت 
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 انجام وظایف سازمانی به بهترین شکل ممکنه، مهارتها هم دستخوش تغییرات تکنولوژي هستند : مهارت
 و باید متحول شوند

 میزان اختصاص منابع جهت رشد و پیشرفت کارکنان، قراردادن کارکنان در مسیرهاي شغلی : کارکنان
 .که عمال به مسیر پیشرفت سازمان کمک کند

 ماموریت سازمان، آنچه که موجب ثبات و پایداري سازمان می شود: اهداف عالی سازمان. 
  

این دانشمند T.P.Cنظریه نظریه تیچی در خصوص ابعاد مختلف سیستم در سازمان چیست؟ -77
  :داندمی فرهنگی و سیاسیو  فنی داراي سه بعد سیستم را

- سیستم فنی براي حل مسائل تولید طراحی شده و چگونگی منابع فنی و مالی را براي تولید مطلوب ترتیب می 
  .دهد و استراتژي و طرح سازمانی براي حل مشکالت تولید را در بر می گیرد

 تصمیم گیریهاي میسر شغلی و. سیستم سیاسی در پی حل مسئله توزیع منابع و مراجع قدرت در سازمان است
  .کندساختار قدرت را دنبال می

 .سیستم فرهنگی براي حل مشکل ارزش و باورهاي طراحی شده مشترك در کارکنان تشکیل میشود 

  .در خصوص تنظیم تئوریهاي بومی مدیریت با توجه به تفکر سیستمی توضیح دهید- 78
سعه یافته، بدنبال راههاي گیري موثر از امکانات و رسیدن به جوامع توجوامع در حال توسعه بمنظور بهره

چنانچه قالب هاي حقوقی، اخالقی و فلسفی این راهها شناخته نشود، موفقیتی . رسیدن بموفقیت آنان هستند
حاصل نخواهد شد، لذا الزم است اصول جهانی مدیریت و تئوریهاي کشورهاي مختلف موفق، ابتدا با فرهنگ و 

  .ایج به اجرا گذارده شودچارچوبهاي هر کشور تطبیق داده شود و سپس نت
  )مدل پنج مرحله اي: ( مدل اول تطبیق تئوریها با شرایط بومی را توضیح دهید-79

  شوددر مدل اول چارچوب نظام مدیریت بومی بر پنج عنصر پایه ریزي می
باورهاي اساسی روشن شود و . ابتدا باید ارزشهاي بنیادي تعیین شود  نظام ارزشها: مرحله اول

  .بنا شود) خط قرمزها(ئولوژیک و واقعیتهاي حاکم بر جامعه مبانی اید
تنظیم قالبهاي : مرحله دوم

  ذهنی
تنظیم تئوریهاي مدیریتی باید به موازات تحوالت در سایر رشته هاي 
موازي مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی صورت 

  .پیکربندي باید بصورت مجموع صورت پذیرد گیرد و سپس
    

باید  2و 1با توجه به نتایج مرحله . اقتباس نباید کورکورانه صورت پذیرد    الگوها و مدل ها: مرحله سوم
تئوري کشورهاي موفق بصورت الگو و مدل درآمده و در چند نوع ارائه 

  . گردد
الگو بصورت کاربردي به کارکنان آموزش داده قبل از بکارگیري حتما باید     آموزش: مرحله چهارم

  .شود
بعد از آموزش و توجیه کارکنان، الگوها بصورت فنون و تکنیک بکار برده   کاربرد: مرحله پنجم

  .شود
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  .در مورد مدل هفت مرحله اي تطبیق تئوریهاي مدیریت با شرایط بومی توضیح دهید-80
  .ارزشی کشور دریافت کننده باشدایده مدیریتی باید در چارچوب نظام : قدم اول
  .ابتدا شرایط فرهنگی، سیاسی و سایر عوامل مربوط به کشور انتقال دهنده را باید شناخت: قدم دوم
  .خود ایده را تجزیه و تحلیل کرد و هدف از ایده را شناخت: قدم سوم

  .کردایعاد مختلف کشور دریافت کننده ایده از لحاظ تاریخی را بررسی : قدم چهارم
  آیا ایده جدید رفع نیاز می کند؟. رابطه میان ایده و نیاز جامعه را بررسی کرد: قدم پنجم
  .در صورت وجود نیاز، سازش و توافق ایجاد کرد: قدم ششم
  .بعد از اجراء سیستم، به منظور تشخیص نقاط ضعف و قدرت، اصالحات را بصورت دوره اي تکرار کرد: قدم هفتم

  .تعریف کرده، اجزاء آنرا ذکر کنیدآینده نگري را -81
آینده نگري یعنی قدرت دیدن همه چیز قبل از وقوع آنها و ایجاد قدرت حل مسئله بهنگام وقوع و پیشگیري از 

  :وقوع است، شامل مراحل و اجزاء زیر است
  توانایی درك آینده: درك تاثیرات -الف
  کشف بیش از یک راه حل: تفکر واگرا -ب
  تمرکز روي داده ها و اولویت بندي گزینه ها: تفکر همگرا -ج
  ترسیم راه از حال به آینده: نقشه برداري -د
  آل در آیندهتوصیف وضعیت ایده: مدل سازي -و
  

  :آینده نگري محتوایی و آینده نگري فرایند را توضیح دهید-82
اما . ن اطالعات مهم نیستدر آینده نگري محتوایی آنچه اهمیت دارد اطالعات مربوط به آینده است و نوع ای

  .آینده نگري فرایند به چگونگی این اطالعات و استفاده از اطالعات و به اجرا درآوردن اطالعات متمرکز است
  پارادایم چیست؟- 83

پارادایم در لغت به معنی مدل، روش، الگو و چارچوب می باشد و در علم مدیریت عبارتست از چارچوب فکري و 
  :پارادایم دو ویژگی دارد. توضیح ابعاد خاصی از حقیقتیک طرح براي درك و 

 محدودیتها را تعریف می کند -1

 راهنمایی می کند که در محدوده چگونه عمل کنیم تا موفق شویم -2

  بر اساس دیدگاه سیسیل جی هوارد، ویژگی مدیران با تفکر جهانی چیست؟- 84
  مختلفتجربه کار در صنایع مختلف، محیطهاي       دیگاه چند بعدي-الف
هاي مدیریت و آشنایی با مقوله سیاست و سیاست کارکردن در تمام رده  مهارت در مدیریت اجرایی -ب

  کاري
  مدیریت بحران  توانایی در تصمیم گیري مدبرانه-ج
  فرهنگ محور بودن    حساسیت فرهنگی -د
  گروهیهاي کار توانایی تحمل حاشیه - هاي مدیریت انسانیمهارت      توانایی ایجاد تیم -و
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  ویژگیهاي قرن بیست و یکم چیست؟-85
سازمانهاي جهانی آ سه ان، نفتا، اکو، اتحادیه پولی یورو و     تغییر از اقتصاد ملی به جهانی  -1

....... 

نیاز روز افزون به دستیابی به اطالعات مشتریان براي تولید   حرکت از جامعه صنعتی به اطالعاتی -2
 بهتر

تغییر روشهاي  -مرکز در تصمیم گیريعدم ت -واژه شبکه        عدم تمرکز -3
 گیريتصمیم

تر، افزایش بازده سرمایه، افزایش دسترسی به منابع ارزان          رقابت -4
 سهم بازار

     جذب متخصصین خارجی و مهاجرت آنان      ربوده شدن نخبگان  -5

  .اصطالح سازمان موج سوم را توضیح و ویژگیهاي آن را ذکر نمائید-86
  

  :هایی هستند که در عصر اطالعات توسعه یافته و داراي سه ویژگیزمانسازمانهاي موج سوم سا
  .هستند    نوآوري –ج     خالقیت -ب    قابلیت انعطاف -الف
سازمان موج سوم هیچگاه ثبات دائمی ندارند و  -قابلیت انعطاف براي پذیرش اطالعات و تجدید سازمان -الف

  .کارمندان آن موقتی هستند
  .نسبت به سازمان تعهد داشته و همواره از خالقیت خود در این راه استفاده می کنندکارکنان سازمان  -ب
  .کننداز سلسله مراتبی به ساختار شبکه اي تغییر می. کننداز نوآوري و پذیرش خطر حمایت می -ج

  در تفکر سیستمی سازمانها چگونه اند؟- 87
  .اندخود در تعامل سازمانهاي، سیستمهاي بازي هستند که دائما با محیط -الف
  .دهندهاي مختلف به حیات خود ادامه میمختلف سازمان با شرایط در محیطبخشهاي  -ب
  .سازمانها همواره در حال فراگیري و درك شرایط محیطی جدیداند -ج
  .اثر بخشی یا صحت سازمانی بر اساس معیارهاي سیستمی ارزیابی می شود -د

  .و ویژگیهاي آن را ذکر نمائید سازمانهاي مجازي را تعریف کنید- 88
سازمانهاي مجازي را شبکه موقت از واحدها و سازمانهاي مستقل دانسته اند که شامل تولید کننده، مشتري و 

  .حتی رقبا است و به کمک تکنولوژي اطالعات با هم در ارتباطند
  : هاویژگی

 اطالعات محور بودن از طریق شبکه هاي اطالعات   فن آوري -1

 موقتی بودن، رسمی نبودن و در پی بهره برداري از فرصتها بودن  یفرصت طلب -2

 بهترین بودن در نوع خود  عالی ترین -3

: علت(در شبکه اعتماد بین تولید کننده، مشتري و رقبا در تبادل درست اطالعات     اعتماد -4
 )سرنوشت مشترك

 بدون حد و مرز فیزیکی در جذب مشتري و ارائه محصول  نبودن مرز -5

www.jozve.org



  کامران فقیهی: تهیه   و   تدوین  و   تدریس                                                مدیریت تطبیقی
  

75 

 

 

      دکتر محمد علی حقیقی - 3                         دکتر سید محمد مقیمی - 2                      سیمین سلطانی عربشاهی -دکتر سیدمهدي الوانی -1:     کتاب مدیریت تطبیقی      :منابع و مراجع 












 

  .سازمانهاي مجازي را ذکر کنیدمزایاي -89
 .شودها مانع انجام جلسات، همکاریها و تبادل نظر نمیفاصله -1

 به حداقل رساندن پیامدهاي منفی کارهاي انسانی نظیر اعتصاب، انفجار، آتش سوزي -2

 کاهش هزینه فضاهاي اداري -3

 کاهش تردد مشتري -4

  .مدیریت دانش را تعریف کنید-90
آن تعدادي از افراد متخصص دور هم جمع شده و دانش خود را به اشتراك  مجموعه روشها و فنونی که طی
  .آورندگذاشته و دانش جدید بوجود می

  

  رهبري و مدیریت در سازمانهاي مجازي چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟-91
قرن بیست و  باور مهمترین شعار مدیران. ترین دارایی رهبران قرن بیست و یکم توانایی تخیل آنهاستبا ارزش

تحمیل به کارکنان وجود ندارد و هدف باید این باشد که تصمیمات مدیران به افراد بصورت . یکم باید باشد
  .اعتقاد درآید

  .پنج تفاوت مدیریت دولتی و دولت مدیریتی را ذکر نمائید-92
  دولت مدیریتی  مدیریت دولتی

 دولت تدارك دهنده خدمات عمومی است -1

 دهنده کاال استدولت تنها تدارك  -2

 بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداد -3

 کارایی بیشتر جلوه می کند -4

خشکی و سختی مقررات، جلوگیرنده تنوع  -5
 است

مردم به دلیل وابسته بودن سربار دولت  -6
 هستند

پیکره دولت به علت تمرکز در امورات عریض  -7
 و طویل است

 مشاغل ساده و یک بعدي هستند -8

اند                روساي سازمانها نقش مدیریتی و نظارت  -9

 دولت مصرف کننده از خدمات عمومی است -1

بخش خصوصی وارد فرایند تدارك کاال می  -2
 شود

 بخش خصوصی با دولت در رقابت است -3

 اثر بخشی بیشتر جلوه می کند -4

 انعطاف پذیري دولت باال است -5

ور مردم به علت برخورداري از استقالل دولت، یا -6
 دولت هستند

 .و قابل کنترل است جورپیکره دولت جمع و  -7

 مشاغل تخصصی و چند بعدي اند -8

- روساي سازمان مربی و راهنما و مرشدکارکنان -9
  دارند

  مدیریت کیفیت جامع چیست؟-93
شود مدیریت کیفیت جامع یک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر در سازمان می شود و شامل اصولی می

مدیریت رده باال گرفته تا کوچکترین اجزاء دخیل در سازمان باید از آن پیروي کنند و در همه فعالیتهاي که از 
  .شرکت به رضایت مشتریان درونی و بیرونی در مقایسه با کنترل هزینه ها و سقف تولید اهمیت بیشتري بدهد

  .عناصر تشکیل دهنده مدیریت کیفیت جامع کدامند؟ مختصرا توضیح دهید-94
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 ارتباط مستمر با انتظارات مشتریان و تجزیه و تحلیل خواسته هاي مشتري  تمرکز روي مشتریان -1

 تمرکز بر فرایندهاي تولید محصول و طراحی مجدد فرایندها براي بهتر شدن    بهبود فرایند -2

ارائه دهندگان و تولید کنندگان (آموزش کارکنان و عرضه کنندگان فرعی     کت فراگیرمشار -3
  )اولیهمواد 

  مدیریت مشارکتی شامل چه ابعادي است؟-95
  اعتماد به زیر دستان، آزادي بیان، حل مسئله بصورت گروهی، جریان روان اطالعات، اهداف گروهی

  مزایا و منافع مشارکت در سازمان چیست؟ -96
 افزایش کمیت و کیفیت تولید -1

 ایجاد احساس مالکیت در کارکنان -2

 سازمانکاهش ستیزه جویی و دشمنی در  -3

 شکستن فرهنگ غلط سکوت در سازمان -4

 کاهش ترك خدمت و غیبت -5

 کاهش شکایتها و ناراحتیها و فشارهاي روانی -6

  محدودیتهاي مشارکت در مدیریت در سازمان چیست؟-97
آزادي عمل شغلی  -3  توانایی سازگاري و عالقه کارکنان به مشارکت - 2      محدودیت زمانی -1

 مورد نیاز است

منطقه . کندمشارکت از قدرت استبدادي مدیران کم می. مشارکت، ایجاد فرهنگ مشارکت مورد نیاز استقبل از 
کاهد و ناچار شیوه مدیریت را آزادي شغلی و عمل کارکنان با اضافه شدن، از تمرکز تصمیم گیري مدیران می

  .دهدتغییر می
  :چهارسطح مدیریت مشارکتی را نام برده با هم مقایسه کنید-98

فرایند تماما در اختیار  -بدون اعتماد به کارکنان -)رویکرد باال به پایین(استبدادي  -سلطه گر: نظام اول -1
 مدیریت عالی

تصمیم گیري محدود به کارمندان  -)دیکتاتوري با زور و اجبار کمتر(خیرخواهانه  -سلطه گر: نظام دوم -2
 واگذار میشود

تعادل در  - ارتباط سازمانی باال به پایین و برعکس -نانآزادي عمل بیشتر کارک - مشورتی: نظام سوم -3
 همه سطوح

 ارتباطات مورب - مک گریگور Yمنطبق با مفروضات نظریه  - مشارکتی: نظام چهارم -4

  :رهبري، انگیزش، هدفها را در چهار سطح مدیریت مشارکتی مقایسه کنید-99
  

  1  2  3  4  
  

  کامل  قابل توجه  حدوديتا   هیچمذاکره اعتقاد به مرئوس : رهبري
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  با روسا

ترس تهدید تنبیه، پاداش : انگیزش
  مشارکت –

ترس تهدید 
  تنبیه

  مشارکت -پاداش  تنبیه -پاداش  تنبیه -پاداش

  بدون مقاومت  گاهی مقاومت  مقاومت متوسط  مقاومت قوي  مقاومت در برابر هدف: هدفها
  

  ها چیست؟ویژگی کارکنان علمی در سازمان- 100
 دانش روز عالقمند به فراگیري -1

 .ضوابط و چارچوب کالسیک و سنتی سازمان را نمی پذیرند و همواره خواهان آزادي عمل هستند -2

 .گر هستند و همواره بدنبال مباحث بحث انگیزندچالش -3

 .اند و هدایت آنان مهارت خاص می خواهدغیر قابل پیش بینی -4

 .سرعت عمل باالیی دارند -5

 .تعهد سازمانی پایدار دارند -6

  .پنهان چیست و چه ویژگی هایی دارددانش -101
در مدیریت ژاپنی، . دانش پنهان به اطالعاتی اطالق می شود که در ذهن کارکنان وجود دارد اما قابل بیان نیست

کمک مدیریت دانایی باید آن این اعتقاد وجود دارد که دانش پنهان در همه جاي سازمان وجود دارد و مدیران به
  .مند نمایندنان بیرون بکشند و شیوهرا از درون افکار کارک

 )مانند مهارت دوچرخه سواري( انتقال آن دشوار است  -1

 )به طرق مختلف می توان به آن رسید(شخصی است  -2

 )اگر بموقع استخراج نشود از ذهن پاك می شود( بسیار فرار است  -3

  .دهندبخش قابل توجهی از دانش کارکنان را تشکیل می -4
  دانش را بصورت ماتریس بیان کنید؟ چهار راهکار انتقال-102

  

  

  
  ایجاد روابط خوب با همکاران و بحثهاي کاري و فنی در مجالس غیر رسمی  از پنهان به پنهانانتقال 

  تبدیل به گزارش کتاب فیلم     انتقال پنهان به پیدا
  خواندن کتاب، جزوه و دیدن فیلم و تعمق و تفکر در ذهن    انتقال پیدا به پنهان
  هاي کیفیتحلقه -اتاق فکر -حلقه هاي فکري    انتقال از پیدا به پیدا

  به دانش پیدا  به دانش پنهان  

  آشکار سازي  معاشرت اجتماعی  از دانش پنهان

  ترکیب کردن  سازي یدرون  از دانش پیدا
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  .چهار ویژگی سازمانهاي دانش محور را ذکر کنید-103
  خواهند بروندبخوبی می دانند کجا قرار دارند و به کجا می  .1
  روندنسبت به پیرامون خود حساسند و همگان با آن پیش می .2
  .کمبودها را می شناسند و می دانند کدام تخصص را باید جذب کنند تا به شایستگی مورد نیاز برسند .3
  به گرفتن بازخوردها حساسند .4

  سه نگرش ذهنی مانع یادگیري کدامند؟-104
  دانستممن قبال آنرا می .1
  نیستبا من سازگار  .2
  به من ثابت کن .3

  در ساختار سازمانی پاسخ سواالت زیر با چه داده می شود؟-105
o بوسیله تقسیم کار      کارها را تا چه میزان باید تقسیم کرد؟  
o بندي کارهابوسیله گروه      ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟  
o فرماندهیبوسیله زنجیره     گزارش کار را به چه کسی بدهند؟ ،افراد و گروه  
o بوسیله تمرکز یا عدم تمرکز    گیري دارند؟چه کسی یا کسانی حق تصمیم  

  .ساختار سازمانی را تعریف کرده، انواع آنرا نام ببرید-106
  

  .دهدساختار سازمانی نحوه گرد هم آمدن و چیدن افراد در یک واحد سازمانی را نشان می
  ساختار سازمانی بر مبناي وظیفه .1
  بر مبناي محصولساختار سازمانی  .2
 ساختار سازمانی بر مبناي ماتریسی .3

 گیرند و بعلت تخصصی بودن هر قسمت محدوده مهارتهاي قسمتها بر مبناي وظیفه تخصصی شکل می
تر است و تمرکز براي باالبردن کیفیت کاري هر خاص مشخص می شود و بسیج کردن افراد متخصص راحت

 .قسمت بیشتر است

 آیند، یا همه کسانی که با نوع یک محصول دخالت دارند گرد هم می همه افرادي که در ساختن
 .آیندمشخصی از مشتري سر و کار دارند گرد هم می

 ر ماتریس و جریان اختیار طدر این ساختار کارهاي تخصصی در س. ترکیبی از دو نوع ساختار قبلی است
  .به شکل ستون عمودي در نظر گرفته می شود

  .تعریف کنید و در مورد سازمان در محیط جهانی توضیح دهیدسازمان جهانی را -107
. رساندسازمان جهانی سازمانی است که کاال یا خدماتی را در یک و بیش از یک کشور تولید کرده یا بفروش می

سازمانهاي جهانی، با دنیا به مانند  یک بازار بزرگ برخورد می کنند و در تولید یا فروش محصوالت خود سلیقه 
  .نیازهاي آنان را در نظر دارندو 

مواد . سازمان در محیط جهانی براي دستیابی به منابع با ارزش پراکنده در جهان باید تدابیر خاصی اتخاذ کند
  .انداولیه، نیروي کار از جمله این منابع
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ر خارج می زمانی که سازمان گسترش جهانی می یابد و شروع به خرید مواد اولیه از خارج و فروش محصوالت د
  .هاي ملی را دارندنماید، مدیران وظیفه یادگیري و بکارگیري تفاوتهاي میان کشورها و فرهنگ

  .ریزي و تصمیم گیري در ژاپن و آمریکا را با هم مقایسه کنیدهاي طرحویژگی-108
  

  آمریکا  ژاپن

  تاکید بر اهداف کوتاه مدت  تاکید بر اهداف بلند مدت
  تصمیم گیري فردي با تاکید بر سلسله مراتب  تاکید بر توافقتصمیم گیري جمعی با 

  شرکت کم افراد در تصمیم گیري  شرکت زیاد افراد در تصمیم گیري
  سعی در قبوالندن افراد به تصمیم  آزادي و استقالل در تصمیم گیري

  تصمیمات تاکتیکی  تصمیمات استراتژي
  .را با هم مقایسه کنید هاي رهبري سازمانی در آمریکا و ژاپنویژگی -109

  

  آمریکا  ژاپن

  جدا بودن کار از زندگی شخصی  کار و زندگی شخصی در هم آمیخته است
  شیوه رهبر و پیرو آمرانه، محکم و قدرتمندانه است  شیوه رهبر و پیرو، پدرگرایانه است

  ابعاد اصلی فرهنگ به نقل از هاف استد، چیست؟-110
  جمع گرایی/ فردگرایی .1
  کم قدرت/ زیادفاصله  .2
  قوي/ پرهیز از ابهام بشکل ضعیف .3
  زن ساالري/ مردساالري .4
 جهت گیري بلند مدت و کوتاه مدت .5

 به ماهیت روابط میان فرد با افراد دیگر ارتباط دارد. 

 این ابزار واقعیتی است که . با ابزاري که یک جامعه براي مدیریت از آن استفاده می کند ارتباط دارد
 .هم نابرابر هستند و به شکل متفاوتاز توانایی هاي فیزیکی و ذهنی خود استفاده می کنندگوید افراد با می

  پرهیز از بی اطمینانی اگر ضعیف باشد، با اعمال کنترل کمتر تاکید میشود و کارکنان به پذیرش ابهام
 .شوندتشویق می

 مردان از مدیریت تفاوت بین سهم . ها بین جنسیت هاي مختلف را مشخص می کندتقسیم نقش
 .ها با زنان، در تصمیم گیریها و مدیریت منابع انسانی موثر استسازمان

 جویی، استقامت و پشتکارجهت گیري بلند مدت مرتبط است با صرفه 

  .مرد ساالري در سازمان را با زن ساالري مقایسه کنید-111
در . م توجه به دیگران تاکید می کنندهاي مرد ساالر بر ارزشهایی نظیر مثبت گرایی، کسب پول و عدنظام

  .شودحالیکه در جوامع زن ساالر به همکاري میان افراد، حفظ محیط زیست، اهمیت کیفیت زندگی تاکید می
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  .آثار فردگرایی و جمع گرایی را بر عملکرد مدیریت مقایسه نمائید-112
  

  فرهنگ جمع گرایی  فرهنگ فردگرایی

  سازمانها همانند یک خانواده هستند  دارندسازمانها بیشتر جنبه غیر شخصی 
  کنندسازمانها از منافع کارکنانشان دفاع می  سازمانها صرفا از منافع خودشان دفاع میکنند

  کندسازمان از مشارکت و احساس وظیفه گروهی حمایت می  کندسازمان، ابتکارات فردي را تشویق می
  مداري بر وظیفه مداري غالب استرابطه   وظیفه مداري بر رابطه مداري غالب است

  .آثار فاصله قدرت بر عملکرد مدیریت در سازمان را مقایسه نمائید-113
  

  فاصله قدرت زیاد  فاصله قدرت کم

  تمرکز سازمانی بیشتر  تمرکز سازمانی کمتر
  )سلسه مراتب بلند(ساختار سازمانی بلندتر   )ترمسطح(تر ساختار سازمانی تخت

  اهمیت فعالیتهاي صف از ستاد بیشتر است  ستاد همتراز هستندفعالیتهاي صف و 
  زیر دستان یاد گرفته اند به آنها گفته شود چکار کنند  زیردستان مورد مشاوره مشاوره قرار می گیرند

  

  .آثار پرهیز از ابهام را در سازمانهاي ریسک پذیر و ریسک گریز مقایسه کنید-114
  گریزفرهنگ ریسک   فرهنگ ریسک پذیر

  ساختار دهی زیاد به فعالیتها  ساختار دهی کم فعالیتها
  زیاد بودن قوانین و مقررات مکتوب  کم بودن میزان قوانین و مقررات مکتوب

  جزئی نگري   کلی نگري
  استاندارد سازي  انعطاف پذیري

  .فرهنگ مردساالري و زن ساالري در سازمانها را با هم مقایسه کنید-115

            )چهارمورد: (ها با هم مقایسه کنیددر سازمان جهت گیري کوتاه مدت و بلند مدت را- 116

  جهت گیري بلند مدت  جهت گیري کوتاه مدت

  ساالرمرد   زن ساالر
  حساسیت بیشتر است و بیشتر به تبعیض منجر می شود  حساسیت کم تر است و کمتر منجر به تبعیض می شود

  در زندگی خصوصی افراد بیشتر دخالت می شود  در زندگی خصوصی افراد دخالت نمی شود
  گیردمورد پاداش قرار میو پشتکار بودنقاطعیت، رقابتی   به مهارتهاي نرم، تفویضی و شهودي پاداش داده می شود

  پاداشهاي فردي بیشتر رایج و ارزشمند است  پاداشهاي اجتماعی ارزشمندند
  گیردجسارت مورد تقدیر قرار می  جسارت مورد تمسخر قرار می گیرد

  بر مسیر ترقی افراد  تاکید می شود  بر کیفیت زندگی کاري تاکید می شود
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  تطبیق آداب و سنن با شرایط مدرن  احترام به آداب و سنن
  احترام به الزامات در چارچوب تعریف شده  نظر از هزینهاحترام به الزامات اجتماعی صرف

  براي رسیدن آهسته به نتایجتالش   توقع دسترسی سریع به نتیجه
  زاي کاي در مدیریت ژاپنی به چه معناست؟-117

اقتصادي متشکل از رهبران قدرتمند مالی است که نفوذ فراوانی در دولت و امور  -زاي کاي یک گروه سیاسی
  .سیاسی دارد

  در تقابل فرهنگی سازمانها با همدیگر چند استراتژي وجود دارد؟-118
 فرهنگ کوچکتر بی چون و چرا تسلیم فرهنگ غالب می گردد :استراتژي نوع اول.  
 فرهنگ کوچکتر در ظاهر تسلیم شده اما در باطن سعی دارد اصالت خود را حفظ : استراتژي نوع دوم

  .کند
 گزیند و جهت حفاظت از فرهنگ کوچکتر استراتژي نه جنگ و نه سازش را برمی: استراتژي نوع سوم

  .د و خود را در آن محصور می کندسازخود سد دفاعی محکمی می
 فرهنگ کوچکتر با تمام قوا به مقابله با فرهنگ غالب می کند: استراتژي نوع چهارم.  

  .در خصوص واژه هاي نوسازي، توسعه، تغییر در بروکراسی توضیح دهید- 119
غیر قابل اجتناب  معناي جایگزین شدن هر چیز که در گذشته وجود داشته بدلیل نادیده گرفتن آیندهنوسازي به

توسعه به معناي قابلیت گسترش می باشد و در عمل بمعناي نوسازي سایسی می . با شکل معنایی می باشد
  .باشد و تغییر حاصل ضرب دو شاخص نوسازي و توسعه است و دوره صنعتی را عوض می کند

  .شاخص هاي مشترك کشورهاي در حال توسعه را نام برده و توضیح دهید-120
  مداخله و کنترل نظامی رقابتی خویی،ایدئولوژي توسعه، سیاستهاي توسعه، سیاستهاي : هاي مشتركشاخص

 ملت سازي یا . داشتن دکترین و ایدئولوژي و تمایل به توسعه اولین شاخصه مشترك این کشورها است
 .بسیج نیروي انسانی و منابع مادي پیش شرط این شاخص است

 گذاري پس از تدوین ایدئولوژي، سیاست  

  
 سواالت چهارگزینه اي

 کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه تالیف کدام یک از فقهاي بزرگ شیعه می باشد؟ -1

  موالنا -د                    ابن خلدون -ج                  √عالمه حلی -ب                   شیخ طوسی -الف
 مدیریت و بازرگانی می باشد؟هاي فرعی زیر جزء نظام کدام یک از نظام-2

  ساختار صنعتی -د            فناوري -ج               نظام حقوقی -ب                √اتحادیه ها -الف
در مورد الگوهاي روابط اجتماعی در جوامع مختلف و استفاده از آنها در مطالعات تطبیقی، طبق نظر دیویس  -3

  پابرجا تاکید دارد؟کدام نوع رابطه بر روابط عمودي 
  √روابط اجتماعی -د         روابط قراردادي -ج       روابط گروهی - ب                   روابط خانوادگی -الف
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  کدام نوع مقایسه جانشین روش تجربی در علوم اجتماعی است؟ -4
  مقایسه دور - د        √یکمقایسه نزد -ج        مقایسه در سطح کالن -ب             مقایسه در سطح خرد -الف

  در کدام گزینه هدف کلی مطالعات تطبیقی نظام هاي اداري بیان شده است؟ -5
  هاي سایر جوامع در زمینه هاي مطالعات اداريها و ابداعها و اندیشهدرك نظریه -الف
  √تر نظام هاي اداري و چگونگی عملکرد آنهاایجاد وسعت دید و شناخت بهتر و کامل -ب
  هاي گوناگون نسبت به نظام اداريآگاهی از دیدگاهها و تلقی -ج
  هاي اداري در ادوارشناخت نظام -د

  .ها بستگی دارددر آن رشته........................... استواري و اعتبار رشته هاي علمی به     -6
  √ذخایر تحقیقی -د       تجهیزات علمی-ج         امکانات نیروي انسانی -ب       امکانات عالی -الف

 یکی از جنبه هاي مشترك بین کشورهاي در حال توسعه کدام است؟  -7

  ضعف تخصصی کارکنان در نظام هاي اداري حاکم بر این شرکت -الف
  اي و متمرکزدارا بودن نظام برنامه -ب
  √خصوصیات نظام اداري حاکم بر این جوامع و مشکالت ناشی آن     -ج
 ضعف تخصصی در ساختار حاکم جامعهنارسایی و  -د

 در کدامیک از کشورهاي زیر، دو نوع اتحادیه صنعتی و پیشه وري وجود دارد؟-8

  چین - د                  √آمریکا -ج                شوروي - ب               ژاپن -الف
 در کدامیک از کشورهاي زیر به طور وسیع کاربرد دارد؟ JITنظام -9

 √ژاپن     -د             شوروي - ج           آمریکا -ب              اآفریق -الف

 اولین اولویت رقابتی در کشور ژاپن کدام مورد است؟-10

  تحویل سریع کاال -د       تحویل به موقع  کاال -ج            √قیمت ارزان -ب             بهبود کیفیت کاال -الف
 .است....................... و در اروپا در اولویت.................... آمریکا در اولویت تولید با کیفیت عالی در -11

  دوم -دوم -د            √دوم -اول -ج              اول -دوم -ب            اول -اول -الف
براي تحقق اهداف و  اند کههاي جامع و کلی و دورنگر سازمانکدام یک از گزینه هاي زیر نشان دهنده برنامه-12

 روند؟آرمان هاي موسسه به کار می

  اهداف سازمان -د       ماموریت سازمان - ج           √راهبردهاي سازمانی - ب          ساختار سازمان -الف
 هاي سخت طبق نظر پاسکال و آتوس می باشند؟ Sکدام یک از متغیرهاي زیر جزء -13

 اهداف واال - د          بافت نیروي انسانی -ج         سبک مدیریت - ب           √ساختار سازمانی -الف

 ژاپنی ها به کدامیک از موارد زیر گرایش شدیدي دارند؟-14

  مرد ساالري -د          √پرهیز از عدم اطمینان    -ج           امنیت -ب             فرد گرایی -الف
  

 چین چه نوع اقتصادي دارد؟- 15

  کمونیستی و غیر برنامه ریزي شده -ب                  کمونیستی و برنامه ریزي شده -الف
  سوسیالیستی و غیر برنامه ریزي شده -د           √سوسیالیستی و برنامه ریزي شده      -ج
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 در ساختار تحلیل تصمیم گیري، چه کسانی به کاربرد روش دقیق سنجش کمتر اهمیت می دهند؟-16

  √چینی ها     - د              آفریقایی ها -ج               ژاپنی ها -ب                ایی هاآمریک -الف
 کدامیک از موارد زیر جزء تاثیر فرهنگ چینی بر مدیریت می باشد؟-17

  نفوذ ارتباطات رسمی -ب                                 √هاي فامیلی    گرایش -الف
 تصمیم گیري غیر متمرکز -د                             تصمیم گیريعدم تمرکز در  -ج

 کدامیک از موارد زیر جزء اهداف چهارگانه نوسازي در چین نمی باشد؟-18

  کشاورزي-د                 √بازرگانی     -ج            صنعت -ب            فناوري -الف
 ه بوده اند؟کدام جوامع کامال بر طبیعت و زمین وابست- 19

  ژاپن -د                 چین -ج                  آمریکا -ب                   √آفریقا -الف
 

 ظرفیت بالقوه بازار در آفریقا چگونه است؟-20

  کم -الف
  √وسیع -ب
  متوسط -ج
  نامحدود -د

 آورانه در آفریقا، کدام گزینه صحیح می باشد؟از نظر ویژگی نظام فن-21

  آوري در سطح باال و جدیدفن -الف
  √فن آوري در سطح پایین و قدیمی -ب
  فن آوري در سطح باال و قدیمی -ج
 فن آوري در سطح پایین و جدید -د

هاي دیوانساالرانه و تحول در نظام گیريسازمانهاي اجتماعی در کدامیک از کشورهاي زیر در برابر تغییر در جهت-22
 اند؟اداري شدیداً مقاومت نشان داده

  آمریکا -الف
  ژاپن -ب
  چین -ج
  √آفریقا -د

 استد، کدام گزینه صحیح می باشد؟با توجه به ابعاد فرهنگی هاف-23

  √در آمریکاي شمالی فاصله قدرت کم است    -الف
  در ژاپن قدرت زیاد است -ب
  در چین فاصله قدرت زیاد است -ج
  در آفریقا فاصله قدرت کم است -د

فرایند ارتباطات مبتنی بر رعایت آداب و رسوم است که بر اساس آن همه نظرها و دیدگاه ها مورد در کدام کشور -24
 توجه قرار می گیرد؟
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  آفریقا -الف
  √ژاپن     -ب
  آمریکا -ج
  چین -د

 پژوهشگران غربی و شرقی کدام عامل را روش اساسی در مطالعات اجتماعی خویش می دانستند؟- 25

  مطالعه -الف
  تحلیل -ب
  پیش بینی -ج
 √مقایسه -د

ها  و نهادها را بهترین وسیله کشف قوانین کدامیک از اندیشمندان زیر، تحلیل شباهتها و تفاوتها در میان جامعه-26
 دانستند؟جامعه شناسی می

  منتسکیو -الف
  √دورکیم -ب
  آکوست کنت -ج
  هدوورژ -د

 است؟نظام حقوق تضمین کننده کدامیک از روابط زیر در جامعه -27

  √قراردادي -الف
  سازمانی -ب
  اجتماعی -ج
  گروهی -د

 کدامیک از گزینه هاي زیر از جنبه هاي مشترك بین کشورهاي در حال توسعه است؟-28

  دارا بودن نظام برنامه اي و متمرکز -الف
  میزان مساحت این کشورها نسبت به کل دنیا -ب
  اتعداد کارکنان نظام هاي اداري حاکم بر این کشوره -ج
  √خصوصیات نظام اداري حاکم بر این جوامع و مشکالت ناشی از آن -د

 ترین مرحله تحقیق و توسعه اطالعات و علوم بشر کدام مرحله می باشد؟مهمترین و اصیل- 29

  تجربه -الف
  √نظریه پردازي -ب
  آزمایش -ج
 مطالعه تطبیقی -د

 جهانی را ممکن ساخته است؟کدامیک از گزینه هاي زیر در وهله نخست ظهور اقتصاد -30 

  √ارتباطات از راه دور -الف
  وجود ساختاري عقالیی -ب
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  بهره گیري از توان بالقوه افراد -ج
  تحقق عدالت اجتماعی -د

بهره گیري از سازمانهاي اداري براي مقاصد سیاسی و استفاده از آنها به عنوان سکوي پرتاب به مشاغل باالتر، -31
 اداري کشورهاي در حال توسعه می باشد؟عارضه کدام ویژگی نظام 

  √جایگزینی اهداف فردي به جاي اهداف عمومی -الف
  تقلیدي بودن نظام مدیریت -ب
  بازدهی کم و ناموثر بودن نظام اداري -ج
  نظام ناشایستگی در مدیریت نیروي انسانی -د

 خاص مهارت دارند؟ هایی به کار می رود که در تولید محصولیاین نوع ساختار عمدتا در شرکت-32

  ساختار بر مبناي محصول -ب                 √ساختار سازمانی مبتنی بر وظایف -الف
  ساختار ماتریسی -د                             ساختار سازمانی جغرافیایی -ج

سطح پیشرفته به کدام کشور از نظر ساختار نیروي انسانی زمانی بزرگترین مرکز نیروي انسانی علمی و فنی در - 33
 شمار می رفت؟

  آلمان -الف
  √ایاالت متحده -ب
  ژاپن -ج
 انگلستان -د

 این نوع ساختار بیشتر با انجام اموري که به فناوري باال نیازمند است تناسب دارد؟-34

  مبتنی بر وظایف -الف
  جغرافیایی -ب
  √ماتریسی -ج
  بر مبناي محصول -د

 دانند که در افزایش اثربخشی سازمان موثر است؟را مهم و بنیادي میدر بسیاري از سازمانها کدام عامل -35

  توسعه برنامه هاي آموزشی -الف
  باال بردن کیفیت تولیدات -ب
  پاداش -ج
 √مدیریت منابع انسانی -د

کان ي افراد جامعه با اماستد، این عامل ناظر بر نحوه مواجههبا توجه به تقسیم بندي بعد فرهنگی از دیدگاه هاف-36
 مخاطرات احتمالی آینده است؟

  فاصله قدرت -الف
  √اجتناب از عدم اطمینان -ب
  فردگرایی در برابر جمع گرایی -ج
  مرد ساالري در برابر زن ساالري -د
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 کدامیک از گزینه هاي زیر اولین اولویت رقابتی در آمریکا و اروپا می باشد؟-37

  √بهبود کیفیت کاال -الف
  قیمت ارزان -ب
  به موقع کاال تحویل -ج
  تحویل سریع کاال -د

 فئودالیسم متمرکز ژاپن با خود نوعی دیوانساالري بوجود آورد که مشخصه آن کدام است؟-38

  مشخص بودن وظایف اداري -الف
  در مشاغل ءانتخاب و ارتقا -ب
  عدم دخالت نظرات شخصی -ج
  √موروثی بودن مشاغل -د

 وفاداري و تعلق سازمانی را بسیار نموده است؟کدام خصوصیت سازمانهاي ژاپنی حس -39

  ارتقاء بر مبناي ارشدیت -الف
  شرایط بازنشستگی -ب
  √استخدام مادام العمر -ج
 عدم توسل به نظام قضایی -د

 هاي نرم می باشد؟Sکدامیک از موارد زیر جزو عامل -40

  سیستم هاي اطالعاتی -الف
  راهبردهاي سازمانی -ب
  ساختار سازمانی -ج
  √بافت نیروي انسانی -د

 از نظر چینی ها به چه عاملی در تشکیل جامعه مدرن سهم عمده اي دارد؟-41

  اقتصاد -الف
  √قانون -ب
  سیاست -ج
  مدیریت -د

 در جامعه کشور چین مردم به کدامیک از گروههاي زیر بی توجهی می کنند؟-42

  طایفه -الف
  √گروههاي ثانویه -ب
  تحصیالنلانجمن هاي فارغ ا -ج
  نطقه ايانجمن هاي م -د

 ترین علت موفقیت چینی ها را در چه چیزي می دانند؟در کشور ایران اصلی-43

  کاهش مداخله دولت -الف
  هاي سازمانیاستفاده از کنترل -ب
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  افزایش مشارکت کارکنان -ج
 √جذب سرمایه خارجی -د

 تؤامان است؟فرهنگ کدام کشور مبین قدرت کم و زیاد، مردساالري و زن ساالري -44

  √ژاپنی -الف
  چینی -ب
  آفریقایی -ج
  آمریکایی -د

 :در آفریقا فلسفه مدیریت نمونه بارزي از نظریه- 45

 Z -الف

 Y  -ب

 √X   -ج

 XY  -د

 فرآیند ارتباطات در سازمانهاي ژاپنی چگونه است؟-46

  یک سویه و عمودي است -الف
  عمودي و تؤام با ترس است -ب
  √است مبتنی بر آداب و رسوم -ج
  عمودي و دوگانه است -د

 روش مدیریت در کدام کشور به سبک مشارکت اجباري می باشد؟-47

  ژاپن -الف
  √چین -ب
  آفریقا -ج
 آمریکا -د

 کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد برنامه ریزي مرکزي صحیح است؟-48

  ریزي مرکزي در آمریکاي شمالی وجود داردبرنامه -الف
  رهنمودهاي اداري را بر عهده ندارددر ژاپن دولت  -ب
  ریزي در چین متمرکز و تحت حاکمیت ایدئولوژي حزب کمونیست نیستبرنامه -ج
  √درآفریقا برنامه ریزي متمرکز است -د

 کدام گزینه در مورد سازمان هاي آفریقایی صحیح می باشد؟- 49

  ارتباطات دو سویه و دیوانساالرانه -الف
  روکراتیکوسلسله مراتبی و غیر ب -ب
  √سلسله مراتبی و بسیار دیوانساالرانه -ج
  بوروکراتیک و متعهد -د

 داري دولتی و هم بازار آزاد وجود دارد؟از بعد اقتصادي در کدام کشور هم سرمایه-50
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  سوئد -الف
  اتریش -ب
  دانمارك -ج
  √آفریقا -د

 توجه می شود؟ در اغلب سازمانهاي اداري کشورهاي در حال توسعه به کدام مسئله کمتر- 51

  سازماندهی -الف
  √فنی -ب
  کنترل -ج
  نظارت -د

 مهمترین و اصلی ترین مرحله تحقیق و توسعه اطالعات  علوم بشر کدام مرحله می باشد؟- 52

  مرحله مقایسه -الف
  مرحله آزمایش -ب
  √مرحله نظریه پردازي -ج
  مرحله گسترش اطالعات -د

 طبیعی کدام است؟روش اصلی بازبینی فرضیه ها در علوم -53

  √تجربه و آزمایش -الف
  ءاستقرا -ب
  قیاس -ج
 استنتاج -د

 کدام یک از جمالت زیر در باب انتخاب دو سازمان جهت مقایسه و مطالعه تطبیقی صحیح است؟- 54

  .دو سازمان باید کامال با هم بیگانه باشند -الف
  .دو سازمان باید کامال مشابه هم باشند -ب
  .روش مناسبی براي تحقیق برروي سازمانها نمی باشدمطالعه تطبیقی  -ج
  √.دو سازمان باید حداقل یک وجه اشتراك داشته باشند -د

 هدف از فلسفه تطبیقی کدام است؟-55

  سیاسی در نظامهاي مختلف -بررسی فلسفه اقتصادي -الف
  √بررسی مکاتب فلسفی در جوامع و ادوار مختلف -ب
  ه دولتها در دنیامقایسه و تجزیه و تحلیل فلسف -ج
 داء پیدایش ادیانمطالعه و یافتن مب -د

 

کدام یک از گزینه هاي زیر عبارت است از مطالعه وجوه اشتراك و افتراق میان نظامهاي اداري و مدیریت از -56
 ابعاد و جنبه هاي گوناگون؟

  √مدیریت تطبیقی -الف
  رووانشناسی تطبیقی -ب
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  اقتصاد تطبیقی -ج
  سیاست تطبیقی -د

 میزان تمرکز و رسمی بودن جزء عناصر موجود در کدام نظام فرعی در مدیریت تطبیقی می باشد؟-57

  نظام حقوقی -الف
  خط مشی ها -ب
  فرآیندهاي سازمانی -ج
  √ساختار سازمانی -د

 دارد؟اجزاء و عواملی که با یکدیگر در ارتباط اند و مجموعه آنها براي تحقق هدف سازمان ضروري است چه نام -58

  خط مشی -الف
  تاکتیک -ب
  √ساخت سازمانی -ج
  سازماندهی -د
 

 نظام حقوقی در جامعه تضمین کننده کدام نوع روابط در جامعه است؟-59

  روابط اجتماعی -الف
  √روابط قراردادي -ب
  روابط سازمانی -ج
 روابط گروهی -د

 گیریم؟بهت ها باشیم از کدام  روش بهره میهنگامی که در مقایسه بدنبال یافتن میزان شباهت و معناي این مشا-60

  مقایسه نزدیک -الف
  √مقایسه دور -ب
  مقایسه میانی -ج
  مقایسه اداري -د

 کدام یک از جمالت زیر درباره کشورهاي در حال توسعه صحیح است؟-61

  .ه اندتمام شیوه هاي مدیریت غربی وارد شده در کشورهاي در حال توسعه محتواي واقعی خود را یافت -الف
  .میزان اثر بخشی نظام اداري این کشورها در سطح باالیی قرار دارد -ب
  √.میزان نیروهاي انسانی متخصص این کشورها زیاد است -ج
  .کامال محسوس است.... همچون مدیر، مشاور و و مشاغل ی سازمان یباال هايزیاد کارکنان در ردهتعداد  -د

حال توسعه کدام یک از اهداف مندرج در گزینه ها جزء عمده ترین دغدغه در سازمانهاي اداري کشورهاي در -62
 هاي مدیر بحساب نمی آید؟

  حفظ مقام -الف
  √تحقق اهداف سازمانی -ب
  تحقق اهداف فردي -ج
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  تحقق اهداف اجتماعی -د
 گویند؟انحراف از شیوه هاي قانونی و بطور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را چه می-63

  سرپیچی از دستور مدیر -الف
  عدم تقسیم کار مطابق با صالحیت -ب
  عدم وجود رهبري صحیح در سازمان -ج
 √فساد اداري -د

 هایی می باشد؟از لحاظ تفکیک ساختاري اختیارات حکومتی، ایاالت متحده نمونه بارز چه نوع رژیم-64

  √ریاستی دموکراتیک -الف
  آریستوکراتیک -ب
  کنفدرال -ج
  پارلمانی -د

 در کدام یک از گزینه ها الزامات ساختاري به درستی بیان شده است؟-65

  اندازه، رهبري، سازماندهی -الف
  رهبري، فن آوري، سازماندهی -ب
  √اندازه، فن آوري، محیط -ج
  برنامه ریزي، سازماندهی، رهبري -د

 ؟سازمان ماتریسی ترکیب کدام نوع از روش هاي سازماندهی می باشد-66

  وظیفه+ جغرافیایی -الف
  √وظیفه+ پروژه اي -ب
  وظیفه+ شبکه اي -ج
  وظیفه+ پروژه اي -د

شوند و به استد بیانگر این واقعیت است که افراد نابرابرند و به شکل نابرابر متولد میکدام بعد از مطالعات هاف-67
 شکل متفاوت از ویژگیهاي ذهنی و فیزیکی خود بهره می برند؟

  از عدم اطمینان اجتناب -الف
  √فاصله قدرت -ب
  فردگرایی در برابر جمع گرایی -ج
 مردساالري در برابر زن ساالري -د

 اصلی ترین مشخصه ژاپنی اصیل و محترم کدام است؟-68

  √تعلق و وفاداري به گروه خانواده و سازمان -الف
  اتپرهیز تعارض و رفع اختالف -ب
  انفرامانبرداري محض از مدیران و سرپرست -ج
  توجه به سلسله مراتب و ایجاد روابط رسمی -د

 مدیران چینی اغلب ترجیح می دهند بر اساس کدام روشها براي تصمیم گیري اقدام کنند؟-69
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  روشهاي منطقی -الف
  بر اساس مدلهاي شبیه سازي -ب
  √بر اساس فراست ذاتی و قضاوت ذهنی -ج
  بر اساس مدل ریاضی -د

 سازند؟در کنفوسیونیسم مانند روابط شوهر و زن یا پدر فرزندي چه معنایی را میروابط پنجگانه بیان شده - 70

  همکاري گروهی -الف
  √اطاعت شخص از مافوق -ب
  بهره وري باال -ج
  ایجاد روح عدالت -د

 فلسفه مدیریت در آفریقا بیشتر شبیه به کدام دسته از نظریات مدیریت می باشد؟-71

 اصول نئوکالسیک مدیریت -الف

 اصول مدیریت اقتضایی -ب

 √اصول کالسیک مدیریت -ج

 اصول مدیریت نوین -د

 در آفریقا و ایاالت متحده به ترتیب فلسفه مدیریت نمونه بارزي از کدام نظریه می باشد؟-72

 √Yنظریه –Xنظریه  -الف

  نظریه مازلو - ERG -ب
  نظریه مینتزبرگ -نظریه هاف استد -ج
  زندگینظریه سیکل  -نظریه دراکر -د

 در ایاالت متحده روابط بین مدیریت و اتحادیه ها بطور سنتی چگونه بوده است؟-73

  √مجادله آمیز -الف
  توافق کامل -ب
  تفاهم آمیز -ج
  توافق نسبی -د

 فاصله قدرت در کشورهاي چین و آفریقا به ترتیب چگونه است؟-74

  کم- کم -الف
  √زیاد-کم -ب
  کم- زیاد -ج
  زیاد-زیاد -د

 اجتماعی در بعد احزاب سیاسی، کشور چین داراي چه حالتی است؟ - و سیاسیدر قلمر-75

  دو حزب سیاسی -الف
  √حزب سیاسی واحد -ب
  بدون حزب سیاسی -ج
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 چند حزبی -د

 جهت گیري در فرآیند گروهی در آمریکاي شمالی و ژاپن به ترتیب چگونه است؟-76

  √به سمت حفظ کارکنان -به سمت وظیفه -الف
  به سمت حفظ کارکنان -ضعیفانگیزش  -ب
  به سمت وظیفه -از خود بیگانگی -ج
  فهبه سمت وظی -به سمت فرآیند -د

 گردند؟بر اساس مطالعات هاف استد ژاپن و اتریش از لحاظ ویژگی مرد ساالري حائز چه امتیازي می-77

  بسیار پایین -الف
  پایین -ب
  متوسط -ج
  √باال -د

 ویژگیهاي سازمان ها و شرکت هاي دولتی آفریقا نمی باشد؟ کدام یک از گزینه هاي زیر جزء -78

  سلسله مراتی -الف
  بسیار رسمی -ب
  √غیر متمرکز -ج
  ماشینی -د

 :اند ازدو شیوه کلی که محققان را در شناخت پدیده ها و محک زدن فرضیه ها یاري می دهند عبارت-79

  √روش تجربه و آزمایش، روش مقایسه اي     -الف
  به و آزمایش، روش توافقیروش تجر -ب
  روش مقایسه اي، روش آزمایش و خطا -ج
  روش توافقی، روش آزمایشگاهی -د

  

 با توجه به تفاوت بین روش مطالعات تطبیقی و آزمایشهاي علوم طبیعی کدام گزینه صحیح است؟- 80

  .دیده هاي مورد تحقیق تغییر می یابددر مطالعات تطبیقی عوامل موثر بر پ -الف
  √.آزمایشهاي علوم  طبیعی عوامل موثر بر پدیده هاي مورد تحقیق تغییر می یابددر  -ب
  .در مطالعات تطبیقی عوامل موثر بر پدیده ها براي محقق مهم نیست -ج
  .در مطالعات تطبیقی محققان در محیط آزمایشگاهی به مطالعه می پردازند -د

 .آثار آن بررسی شود..........کوشش می شود تادر آزمایشهاي علوم طبیعی به کمک وسایل و تجهیزات -81

  √.عوامل موثر بر پدیده به طور برنامه ریزي شده تغییر یابد -الف
  .عوامل موثر که با پدیده هاي متفاوت ارتباط مستقیم دارد تغییر یابد -ب
  .عوامل موثر که با پدیده ارتباط مستقیم دارد تغییر یابد -ج
  .ارتباط یابدعوامل موثر با چند پدیده  -د

  .به منظور شناخت نقاط تشابه و اختالفشان.............. مطالعه تطبیقی عبارت است از -82
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کنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر حداکثر یک وجه اشتراك دارند و بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل  -الف
  همه جانبه آنها

  وجه اشتراك دارند به منظور شناخت یک جنبهکنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر فقط یک  -ب
کنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر فقط یک وجه اشتراك دارند و بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل یک -ج

  جانبه آنها
یک وجه اشتراك دارند و بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل همه حداقل کنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر  -د

 √جانبه

 :نکات مهمی که در مطالعه تطبیقی باید بررسی شوند عبارت اند از-83

  نگرش همه جانبه، انتخاب متغیرهاي مورد مطالعه و قابلیت انعطاف آنها -الف
  نگرش همه جانبه، انتخاب متغیرهاي مورد نظر و تغییر آنها -ب
  آنها رفتاري کردن نگرش همه جانبه، انتخاب متغیرهاي مورد نظر و -ج
نگرش همه جانبه، انتخاب متغیرها یا مالکهاي مقایسه پذیر و انتخاب پدیده هاي مقایسه پذیر و تطبیق پذیر  -د
 √)   دو پدیده حداقل یک وجه اشتراك داشته باشند( 

 :زمانی کار مقایسه در مطالعات تطبیقی معنی پیدا می کند که-84

 .دو پدیده کامال مختلف باشند -الف

 √.ایی با هم داشته باشنددو پدیده شباهته -ب

 .دو پدیده کامال شبیه هم باشند -ج

  .دو پدیده کامال از هم دور باشند -د
 :بطور کلی مطالعات تطبیقی تالشی است به منظور-85

  یافتن روشی جهان شمول -الف
  √یافتن وجوه شباهت یا اختالف بین دو پدیده    -ب
  مطالعه پدیده هاي موجود در علوم طبیعی -ج
  یافتن راه حلی متعادل -د

 .است.................. یکی از پایه گذاران مطالعات تطبیقی در شرق-86

  √شیخ طوسی    -الف
  موالنا -ب
  سعدي -ج
 بوعلی سینا -د

 .است.......... فلسفه تطبیقی یکی از انواع مطالعات تطبیقی است و هدف آن -87

  √مطالعه و بررسی مکاتب فلسفی در جوامع و ادوار مختلف    -الف
  مطالعه و یافتن نقاط اشتراك و اختالف فلسفه انسانها در نژادها و جوامع گوناگون -ب
  مقایسه و تجزیه و تحلیل فلسفه دولتها در دنیا -ج
  بررسی فلسفه اقتصادي در نظامهاي مختلف -د
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 :بین نظامهاي اداري در جوامع مختلف معطوف است بهتوجه اصلی در مطالعات تطبیقی -88

  بعدي سازمانی بررسی یک -الف
  √بررسی همه جانبه سازمانی -ب
  مطالعه دو پدیده فیزیکی -ج
  مطالعه جنبه هاي اساسی در یک پدیده -د

 :محیط هاي خارجی موثر بر سازمان عبارت اند از-89

  یقانونی، سیاسی، طبیعی، جغرافیایی و انسان -الف
  اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و اقلیمی -ب
  قانونی، طبیعی، سیاسی، جغرافیایی و انسانی -ج
  √اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فیزیکی، فن شناختی و اقتصادي -د

 :هاي خارجی بر آنها گمراه کننده است زیرامطالعه تطبیقی سازمانها بدون توجه به اثر محیط-90

  √.محیطها شکل می گیرند و با محیط ها در تعاملندسازمانهاي تحت تاثیر  -الف
  .هاي خود را به محیط خارجی می فرستندسازمانها صادره -ب
  .سازمانها چارچوب معینی دارند -ج
 .هاي دقیقا مشخصی دارندسازمانها مرزبندي -د

و ارتباط آن با سایر ............. مطالعه تطبیقی اداري فقط مقایسه ساده بین سازمانها نیست بلکه، به دلیل - 91
 .محیطها، توجه به عوامل موثر در سازمان اهمیت زیادي دارد

  بررسی و کنترل روانی و رفتاري افراد سازمان -الف
  پیچیده بودن نقشهاي سازمانی -ب
  √ریشه داشتن سازمانها در فرهنگ و نظام ارزشی جامعه -ج
 جدا بودن اجزاي داخلی سازمان ها -د

 .بازي می کند..... نظام ارزشی جامعه نقش مهمی در - 92

  √مطالعات تطبیقی -الف
  مطالعات فن شناختی -ب
  مطالعات فیزیکی -ج
  مطالعات فنی -د

 .بررسی کرد........... سازمانها را می توان با -93

  منددید نظام -الف
  نگردید جزء -ب
  √دو دید کلی نظام باز و بسته -ج
  دید اقتضایی -د

 .است....... شهاي سازمانی از دید نظام باز نق- 94

  مشخص و معین -الف
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  √کلی و تغییرپذیر -ب
  فردي -ج
 ثابت و جزئی -د

 .است....................... منظور از ساخت، که متغیر مطالعه تطبیقی است، -95

  √ترتیب خاص همبستگی اجزاي یک مجموعه براي هدفی معین -الف
  سازمانینحوه عملکرد واحدهاي   -ب
  تعداد نیروي انسانی در سازمان -ج
  نظام شورایی در مدیریت -د

 .........هاي چند متغیره در مطالعات تطبیقی علت استفاده از بررسی-96

  .کاملتر بودن و معتبر بودن نتایج آن است -الف
  √.ایجاد انگیزش در محقق است -ب
  .هدفدار بودن و دقت آن است -ج
  .است اساس قراردادن ساخت -د

 کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ -97

  .تر از متغیر عملکرد و وظیفه استیچیدههاي تطبیقی پاستفاده از متغیر ساخت در بررسی -الف
  .مقایسه ساخت زمانی معنی پیدا می کند که با توجه به عملکردهایشان بررسی کنیم -ب
  .و مطالعه کرد توان تشخیص دادساختها را به روشنی عملکردها نمی -ج
هاي تطبیقی به کار گیریم، کار بررسی مشکلتر از به کار گرفتن متغیر اگر وظیفه و عملکرد را در بررسی -د

  √ساخت خواهد بود   
 .است.............. یکی از دالیل مهم در استفاده از دیوانساالري، به عنوان متغیر مطالعه تطبیقی،  -98

  آن ایده آل بودن -الف
  وجود تقسیم کار در آن -ب
  خالصه بودن آن -ج
  √وجود این الگوي سازمانی در تمام کشور -د

 :هر گاه در مطالعه تطبیقی انواع ساختهاي مختلف را در برابر هم قرار بدهند -99

  .هاي مختلف در مورد چند پدیده بررسی می شوددیدگاه -الف
  √.بررسی بعید انجام می گیرد -ب
  .گیردانجام میبررسی تک متغیره  -ج
  .دیدهاي مختلف نسبت به یک پدیده بررسی می شود -د

 .است......... محقق در مقایسه دور یا بعید در جستجوي  -100

  هااختالف -الف
  √هامشابهت -ب
  تفاوتها -ج
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  دقت -د
 .است............. در مقایسه نزدیک یا قریب هدف -101

  √)جستجو تفاوتها(دقت و هدف اصلی  -الف
  مقایسه انواع ساختها -ب
  بررسی تفاوتهاي قومی -ج
  قوم نگاري -د

 ............هدف کلی مطالعات تطبیقی نظامهاي اداري  -102

  √.است یافتن نظام اداري کارآمدتر و مقرون به صرفه تر -الف
  .ایجاد وسعت دید، شناخت کامل نظامهاي اداري و چگونگی عملکرد آنهاست -ب
  .پردازان سایر کشورهاستز نظریه هاي نظریهفاده کاربردي ااست -ج
  .تر استاداري مطلوب دستیابی به نظام -د

 

 :دخالت نظریه هاي شخصیت در مطالعه تطبیقی -103

  .امري طبیعی و قابل قبول است -الف
  √.یکی از مشکالت مطالعه تطبیقی است -ب
  .قابل اغماض است -ج
 .به فرهنگ محققان بستگی دارد -د

 :بودن متغیرها با جامع و کامل بودن آنهاعملی  -104

  .هیچ تعارضی ندارد -الف
  √.غالبا در تعارض است و مشکل ایجاد می کند -ب
  .باعث پویایی مطالعات تطبیقی است -ج
  .همراستا است -د

 .در آن رشته ها بستگی دارد................ استواري و اعتبار رشته هاي علمی به -105

  امکانات مالی -الف
  امکانات نیروي انسانی -ب
  تجهیزات علمی -ج
  √ذخایر تحقیقی    -د
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