
 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                           202تا  212، صفحه: از 0011، تابستان 2، شماره2 جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science-journals.ir 

 

 202                                 یحسینی نوذر                                  بررسی مدیریت تطبیقی و اختالف آن با تطبیق مدیریت در سازمان 

 

 

 هاسازمانبررسی مدیریت تطبیقی و اختالف آن با تطبیق مدیریت در 

 *1سید محمود حسینی نوذری

 آزاد واحد ساریدانشگاه  دولتی )گرایش رفتار انسانی(،مدیریت  دانشجوی دکترا*1

Manejer1@yahoo.com 

 چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت تطبیقی، فرهنگ، رقابتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارت ع. مدیریت تطبیقی مدیریت در کشورهای مختلف انجام مطالعات تطبیقی است هایویژگیشناخت  هایروشاز 
یا چند  بین دو اجتماعی مختلف که این مقایسه ممکن است هایسیستممدیریت در  هایشیوهو  هانظاماست از مقایسه 

 به تعبیر مطالعه تطبیقی فقط یک هامقایسه گونهاین طبعاًانجام شود و  یجامعه و با یک جامعه در مقاطع مختلف زمان
 هاتفاوت نهگواینکه  شودمیدر برگیرنده شرایطی  مخصوصاًو  هاتفاوتو علل  هاریشهنیست بلکه شامل  مقایسه ساده

. تاسمختلف با روشی توصیفی  هایسازمان. هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی این علم در را ایجاب کرده است
و در  انهگرایواقعمدیریت  در زمینه تطبیق مدیریت، الزم است، تالش مدیران و مدرساننتایج این مطالعه نشان داد که 

شدید ارزشی، اقتصادی سالم با توان  هایتعارضمتناسب با فرهنگ جامعه باشد تا بدون ایجاد  هایشیوهجهت اعمال 
مساعد فرهنگی تمایل به کار گروهی و  هایزمینهبا ایجاد همچنین  آید. وجود به المللیبیننسبی رقابت در بازارهای 

 هرا از فرهنگ تأکید بر منافع شخصی به تأکید ب هاسازمانرا افزود، افراد جامعه و  وریبهرهو عالقه به کار و  جمعیدسته
ی عقالی هایگزینشاستفاده شود الزم است،  سایر کشورهامنابع جمعی و گروهی سوق داد و اگر قرار است از تجربه 

 .ارادی به کار بست هایکوششفرایندهای واقعی سیاسی اجتماعی و همراه با  متناسب با
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 مقدمه -1

 ایارهپکه به قول  در کشورهای مختلف انجام مطالعات تطبیقی است مدیریت هایویژگیشناخت  هایروشیکی از 
 آیدمی حساببهاساسی شناخت در علوم اجتماعی  هایروشمانند اگوست کنت و امیل دور کیم، از  نظرانصاحباز 
 تواندیمدر حوزه مدیریت منابع انسانی،  ویژهبهمدیریت در جوامع مختلف،  هایشیوهموجود در  هایتفاوت یابیریشهو 

ین افش) مدیران و پژوهشگران دانش مدیریت را در انتخاب راه و شیوه متناسب و مؤثر برای جامعه خود، یاری کند
اجتماعی مختلف  هاییستمسمدیریت در  هایشیوهو  هانظامعبارت است از مقایسه  1(. مدیریت تطبیقی1931، منش

 گونهاین طبعاًکه این مقایسه ممکن است بین دو یا چند جامعه و با یک جامعه در مقاطع مختلف زمان انجام شود و 
 مخصوصاًو  هاتفاوتو علل  هاریشهنیست بلکه شامل  به تعبیر مطالعه تطبیقی فقط یک مقایسه ساده هامقایسه

عبارت است از تناسب بین  را ایجاب کرده است. تطبیق مدیریت هاتفاوت گونهاینکه  شودمیشرایطی  دربرگیرنده
مدیریت با شرایط محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از دست  هایشیوه، ابزارها و هاتئوری

 یافتهتوسعهآوردهای علمی و تجربی کشورهای صنعتی 

 بیان مسئله -2

 هاییآندو عامل اساسی و مهم در حفظ و بقای مؤسسات حرف اول را زده و  نعنوابه وریبهرهکیفیت محصول و 
 ع مداوم اطال روازاین. و کیفیت باالتری برخوردار هستند در بازار حضور داشته و ماندگار خواهند بود برداریبهرهکه از 

 و مؤسسه هر برای  هاآنانجام کار  هایروشو  هاسیستماز وضعیت بازار و کیفیت محصوالت رقبا و همچنین 
 ،کنندیم الگوبرداری رقبا برتر هایویژگی و هامزیت از اینکه ضمن تا است ناپذیراجتناب و ضروری رقیب شرکت

و  هارینبهت سویبهخود را  توانندمی هاسازمانند. لذا تنها راهی که برسان هاآن به نسبت بهتری وضعیت به را خود
 هایمینهزرا در برابر رقبا و بهترین تجربیات جهانی در تمام  هایشانچشمپیشرفت و توسعه هدایت کنند این است که 

 آن وسیلهبه هاسازمانروشی سیستماتیک است که  2الگوبرداریبر این اساس (. 1931)الوانی،  باز نگه دارند موردنیاز
 اب روش این. کنند اصالح و  گیری اندازی سازمان، یا ین صنعتخود را بر اساس بهتر هایفعالیت توانندمی

 خیصتش و است گردیده مشخص سازمان بهترین هایفعالیت آن وسیلهبه که هاسازمان برای چارچوبی سازیفراهم

 .کرد پر را موجود هایشکاف توانمی چگونه که دهدمی  ان، نشانسازم بهترین با موجود سازمان تمایز وجوه
 کار هب خدماتی و تولیدی هایسازمان انوا ع توسط  تواندمی و است مستمر بهبود برای ابزاری واقع در الگوبرداری

 (.1931، پیسی آرنولدشود ) گرفته

 هایینهدر زمی مدیریت و کسب کار هاسیستمو اختالفات موجود میان  هاشباهتمدیریت تطبیقی به  طورکلیبه
رهای و کشو و ناموفقبزرگ و کوچک، کشورهای موفق  هایسازمانبین  تواندمیدارد. این مقایسه  تأکیدمختلف 

 هاآن ر اساسبحال توسعه انجام شود. مطالعه مدیریت تطبیقی از طریق گسترش دامنه متغیرهایی که  در پیشرفته و
 (.1931، ن منشافشی)قرار گیرد  موردمطالعه تواندمییک پدیده خاص مدیریتی یا سازمانی 

                                                           
1 Comparative Management / Administration 
2 BenchMarking 
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 اهمیت انجام تحقیق -3

های اداری کشورهای مختلف و تجارب عملی جوامع دیگر مطالعات اداری تطبیقی )مدیریت تطبیقی( سیری در نظام
هم  است: نخست آنکه ما در دنیایی وابسته به مدیریت تطبیقی دالیل بسیاری موجود پرداختن به بحثاست. برای 
ند. از سوی کنای ایفا میتبع آن مدیریت دولتی کشورها نقش عمدهها و بهوابستگی دولتکنیم. در این زندگی می

شود. در های دولتی تنظیم میدیگر بخش خصوصی نیز تابع قوانین و مقررات دولتی بوده و رفتارهای آن با سیاست
. دوم جهانی داشته باشند این حال هم مدیران دولتی و هم مدیران بخش خصوصی و غیردولتی باید تفکر و نگرشی

های فکری ناشی از محصورشدن در قالب فرهنگ ملی را های مختلف محدودیتها یا نظامآنکه مطالعه فرهنگ
اد وتحلیل تطبیقی مدیریت با گسترش تعددهد. سوم آنکه تجزیهسوی ادراکی فراتر از آن سوق میزداید و ما را بهمی

لیل وتحانجامد. چهارم آنکه تجزیهلعاتی به افزایش مبانی علم و آگاهی میمتغیرهای سازمانی در یک زمینه مطا
سترده دهند به گتطبیقی مدیریت با خارج ساختن ما از چارچوب مفروضاتی که معموالً بستر عمل ما را تشکیل می

ین است یقی اترین دلیل مطالعه مدیریت تطبکند؛ و پنجم اینکه مهمشدن آگاهی ما از امکانات مدیریت کمک می
در این راستا هدف مطالعه  .کند شناخت و درک صحیحی از محیط و فرهنگ خود به دست آوردکه به فرد کمک می

 هاحاضر این است که با توجه به تعاریف فوق به اهمیت مدیریت تطبیقی و تفاوت آن با تطبیق مدیریت در سازمان
 پرداخته شود.

 پیشینه تحقیق -4

معرفی به  "اخالق در مدیریت پروژه با رویکرد تطبیقیِ"ای با عنوان (، در مقاله1933) اسماعیلیو  گرگین کرجی
ول حاکم ها و اصسازیهای تطبیقی اخالق و علم مدیریت، شناسایی معیارها و بیان نقش نحوه مدیریت تصمیممدل

 مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن به علمدارند که پردازد. نویسندگان بیان میمیهای اجتماعی پروژه بر ارزش
ه علم گیری در حوزتصمیمکند. به عبارت دیگر، می کمک رعایت اصول اخالقی در آن باحوزه این گیری در تصمیم

بینانه نیست. به لحاظ مهم بودن اخالق در همه های اخالق و مسئولیت اجتماعی واقعمدیریت بدون توجه به مؤلفه
رد خوها بچشم میبه این نکته اشاره کرد که افرادی شاغل در سمت مدیریتی پروژه یدمهارت( باها )دانش و حوزه

. رهبری و مدیریت صحیح منوط به ندارندای در قبال سرپرستی کارکنان که درک مناسبی از اهمیت اخالقی حرفه
ردی ساالری در حیطه عملکستههای اخالقی، انسانی، توسعه فرهنگ و بالندگی سازمانی و شایحفظ و توسعه ارزش

وش ای، رهای کتابخانهها است. این تحقیق کاربردی محسوب شده که از نو ع روش آمیخته و تلفیق روشدر پروژه
 .فراترکیب، همچنین روش مدل تطبیقی نگارش شده است

 و در کشورهایهای مدیریت معاینه فنی خودربررسی تطبیقی سیستم"ای به (، در مطالعه1933) نظری و مشایخ
تحلیلی است و با استفاده از روش تطبیقی بردی  -های توصیفی. این پژوهش از نو ع پژوهشپرداخت "نمطرح جها

هش شده است. جامعه آماری این پژوهای مدیریت معاینه فنی خودرو در چند کشور منتخب پرداختهبه مقایسه سیستم
و کشورهای ایران، ژاپن، سنگاپور، تایلند، مالزی، امارت متحده  دهندرا معاینه فنی کشورهای مطرح جهان تشکیل می

از مفاهیم و اطالعات  اند. بسیاریعنوان نمونه در نظر گرفته شدهمتحده آمریکا و اتحادیه اروپا بهعربی، ایاالت
های مشابه در رابطه با موضو ع تحقیق و نامهها، مقاالت تخصصی، پایانشده در این پژوهش از مطالعه کتاباستفاده
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دهد که تأکید کشورهای موردمطالعه بر اصول ایمنی آمده است. نتایج پژوهش نشان میدستهای اینترنتی بهسایت
یطی نیز مورد دیگری است که به آن توجه ویژه شده است. در کشورهای اتحادیه محوسایل نقلیه است. مسائل زیست

اروپا، ژاپن، ایران، سنگاپور، تایلند و امارات متحده عربی معاینه فنی به بخش خصوصی واگذار گردیده و در ایالت 
ی دوره معاینه فن انجام معاینه فنی بر عهده دولت است. وسایل نقلیه عمومییت متحده آمریکا و مالزی مسئول

متحده های شخصی دارند. کشورهای ایران، سنگاپور، تایلند، امارات متحده عربی و ایاالتوتری نسبت به خودرکوتاه
م صورت دو ساالنه انجاکشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن معاینه فنی به آمریکا دوره معاینه فنی سالیانه دارند و در

 .گرددمی
 "مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشیی ایران و سیوئد بر مبنای توسعه پایدار  "ق خود با عنوان (، در تحقی1933نظری )
ر های تطبیقی دریزی و اصالحات آموزشی، اغلب کشورهای پیشرو از مطالعات و پژوهشمنظور برنامهبه دادنشیان  

آموزشیییی نوین خویش نام عنوان شیییرط الزم برای طراحی نظام اند و از آن بهوپرورش بهره گرفتهزمینیه آموزش 
ها پیش از اقدام به هرگونه اصیییالحات آموزشیییی جامع برای رفع گونه بررسییییبرند و بر لزوم و ضیییرورت اینمی

ورزند. هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی های رو به رشید اقتصیادی، فرهنگی و فنی خویش تأکید می  نیازمندی
 هاییرساختهای آموزشی، ارزشیابی، زبرنامه درسیی، سییاسیت    گانهکشیور سیوئد و ایران بر اسیاس معیارهای ده   

تحصیییلی، بهسییازی و  یهادیجیتال(، اهداف دوره یفناوری اطالعات و ارتباطات، مفهوم سیواد )سیینتی و سیوادها  
ریزی آموزشییی و توسییعه اقتصییادی، )معلمان/ اسییاتید/ کارکنان/ دانش آموزان/ دانشییجویان(، برنامه یتوانمندسییاز

آموزشی، نظارت و ارزیابی آموزشی با رویکرد توسعه پایدار  هاییانداز، استراتژها، چشمو سییاسیی، ارزش   اجتماعی
 .است

مدیریت تطبیقی پروژه های زیسییت محیطی در مناطق  "(، در پژوهشییی به موضییو ع   1931گودرزی و سییبزوار ) 
 یستمی به آن نگریست. بررسیاین موضیو ع چالشیی اسیت چند بعدی که باید به صیورت س    ، می پردازند. "مختلف

جنبه های گوناگون مدیریت محیط زیسیت انسانی و طبیعی بیانگر تالشهای فراوان در این زمینه بود. با این وجود  
برای دسییتیابی به کیفیت بهتر و افزایش بهره وری اسییتراتژیک، نیاز به برنامه ریزی های مناسییب اهمیت فراوانی  

ای اروپایی و امریکایی مورد بررسیییی قرار گرفت و با تطبیق برخی از آنها با فعالیتها مختلف در کشیییوره .داشیییت
روندهای مدیریتی مرسیوم در ایران و منطقه خاورمیانه، ملزومات دستیابی به مدیریت مطلوب پروژه ها طبقه بندی  

وناگون مسایل گ گردید. مهمترین فعالیتهای مورد نیاز شامل همکاری های بین منطقه ای و دیدگاه کالن نسبت به
زیسییت محیطی بود. با مشییارکت ذینفعان محلی می توان روند توسییعه مدیریت پایدار را تضییمین کرد. با وجود    
همکاریهای گسیترده و صیرف هزینه های بسیار زیاد در این زمینه اصالح فرهنگ مردم و تطابق آن با فرآیندهای   

 .بهینه سازی محلی اهمیت ویژه ای داشت
یرامون تا پ می کنندتالش "مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت"(، در مقاله ای با عنوان 1932واعظی )الوانی و 

مفاهیم، تاریخچه، اهمیت، دیدگاه ها و متدلوژی های مطالعات تطبیقی در مدیریت توضیحات الزم داده شود. ارتباط 
ف ه و تاثیر پیشرفت های حاصله در رشته های مختلمیان رشته تطبیقی و سایر رشته های مرتبط مورد تامل واقع شد

و تکامل و توسعه مدیریت تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به محدودیت های متداول در روش های 
تحقیق مدیریت تطبیقی اشاره گردیده و بر اهمیت نگرش سیستمی در اینگونه مطالعات تاکید شده است. عالوه بر 

نگ در مطالعات و پژوهش های مدیریت تطبیقی خاطر نشان گردیده و ضمن اشاره به تعابیر آن اهمیت نقش فره
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ناصحیحی که از فرهنگ به عمل آمده مفهوم کاملتر و دقیق تر آن بیان گردیده است. نهایتا به تشریح شیوه های 
 .رداخته استمناسب تری که می توان در بررسی ها و پژوهش های مدیریت تطبیقی مورد عمل قرارداد پ

 مواد و روش ها -5

و جهت تعیین چارچوبی مناسب جهت دستیابی به  بوده توصیفی صورتبه مقاله ی اطالعات در اینآورجمعروش 
 موردبررسی قرار گرفت. و کتب علمی داخل کشور هانامهپایان مقاالت، مبانی نظری موضو ع موردبحث

 

 ایجنت -6

و  هایدهن پدنیاز انسان به شناخت و تبییها یدهمنظور شناخت، تبیین و تحلیل پدبهشنایی با روش مطالعه تطبیقی آ
های علمی تحقیق را فراهم کرده است. اصوالً مقایسه و تطبیق جایگاهی ها موجبات پیدایش روشافزایش دانسته

 این ستفاده انسان ازا (.1931، زمردیان)شناختی روش علمی نیز هست محوری در اندیشه بشری دارد و هسته روش
طور ایستد و بهای از سنجش و مقایسه باز نمیگویند: ذهن آدمی لحظهروش پدیده نوظهوری نیست چنانچه می

وسیله به کند تا بدینای را با پدیده دیگر مقایسه میسنجد و هر پدیدهطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می
رقی دهد که پژوهشگران شها نشان میها دست یابد. بررسیدرنتیجه به شناخت آنها و های موجود بین پدیدهنسبت

ترین و مهم(. 1931، زمردیان) دانستندو غربی از دیرباز مقایسه را روش اساسی در مطالعات اجتماعی خویش می
ین ط نامشهود بپردازی است که بیان روابترین مرحله تحقیق و توسعه اطالعات و علوم بشر مرحله نظریهاصلی
امد. انجشود. نظریه به پیدایش طرح نظری و سرانجام فرضیه میصورت حدس و الهام حاصل میهاست و بهپدیده

ای است. تجربه و آزمایش دهند روش تجربه و آزمایش و روش مقایسهدو شیوه کلی که محقق را در این امر یاری می
ت. فرضیه که قانونی فرضی است به مدد تجربه و آزمایش سنجیده ها در علوم طبیعی اسروش اصلی بازبینی فرضیه

؛ اما در علوم اجتماعی و (Davis, 1971) شودشود یا نفی و مردود اعالم میشود که یا اثبات و پذیرفته میمی
رگون اد و دگها را تغییر دتوان شرایط حاکم بر پدیدهانسانی کار بدین سادگی نیست و اغلب با چنین سهولتی نمی

طور مصنوعی بر کشوری مسلط ساخت و پیامدهای آن را بررسی توان شرایط انقالب یا جنگ را بهمثالً نمی  ساخت.
توان شرایط رونق اقتصادی را بر مدیریت و نظام سازمانی حاکم و سپس وضعیت رکود ایجاد سادگی نمیکرد یا به

کرد. در اغلب اوقات ممکن نیست که عوامل مؤثر بر  کرد و در این حالت تغییرات مؤسسه را مشاهده و مطالعه
های اجتماعی را همسان علوم طبیعی در شرایط آزمایشگاهی از هم مجزا نمود و در بوته آزمون نهاد و بررسی پدیده

ی های بررسای دیگر روی آورد که متفاوت با روشتوان برای بررسی سازمان و مدیریت به شیوهرو میکرد. ازاین
ا پدیده و ب طبیعی است و این شیوه همان مطالعه تطبیقی است. این روش مطالعه با در کنار هم نهادن دوعلوم 

ند و کهای علوم طبیعی در علوم اجتماعی را رفع میها مشکل کاربرد روشاستفاده از شرایط طبیعی حاکم بر آن
وله سازمان و مدیریت به پژوهشگر امکان دهد. روش مقایسه در مقای کارساز را در این زمینه به دست میشیوه
ی را جبران هایدهد تا با صحت و دقت و عینیت بیشتری از چگونگی تحقیق آگاهی یابد و از این طریق محدودیتمی

 یفتعر .های اجتماعی چون سازمان مطرح استکند که در روش تجربه و آزمایش علوم طبیعی نسبت به پدیده
ها را در کنار مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده هادر سازمان مطالعه تطبیقی و کاربرد آن

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                           202تا  212، صفحه: از 0011، تابستان 2، شماره2 جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science-journals.ir 

 

 207                                 یحسینی نوذر                                  بررسی مدیریت تطبیقی و اختالف آن با تطبیق مدیریت در سازمان 

 

کند. اصوالً ما در زندگی روزمره خود وتحلیل میها را تجزیهمنظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آننهد و بههم می
زینیم، گاز میان انوا ع مشابه آن برمیکه کاالی خاصی را  دهیم؛ زمانیطور ساده کار بررسی تطبیقی را انجام میبه

کنیم و وقتی برای کار سازمانی را بر سازمان های دیگر انتخاب میکه رشته تحصیلی خود را از میان رشتههنگامی
رخورد طور عملی با مسائل بایم؛ اما در مطالعات تطبیقی اداری که بهنوعی مقایسه دست زدهدهیم بهدیگر ترجیح می

ول اگر گرفت تا مطالعه جامع باشد: ا نظر شود و برای بررسی باید ابعاد مختلف را درتر میپیچیده یکم کنیم کارمی
ای انتخاب کنیم که مقایسه پذیر و گونهدو پدیده مورد مقایسه دو سازمان باشد دو سازمان )دو پدیده( را باید به

ایسه اشند و حداقل دارای یک وجه اشتراک باشند. زمانی کار مقپذیر باشند، باهم کامالً بیگانه یا کامالً مشابه نبتطبیق
هایی وجود داشته باشد )حداقل یک وجه اشتراک(. دوم های مورد مقایسه شباهتکند که میان پدیدهمعنی پیدا می

ر مبنای ب کنیم زیرا مقایسه بایدباید دقیقاً معین سازیم چه عوامل یا متغیرهایی را در دو سازمان با هم مقایسه می
هایی )متغیرهایی( انجام گیرد که به اعتبار مطالعه لطمه نزند. درواقع باید متغیر یا متغیرهایی که بین دو سازمان مالک

اند نه لزوماً مشابه انتخاب کرد تا اساس مقایسه قرار گیرد. بدین ترتیب انتخاب صحیح متغیرهاست که اعتبار مشترک
و  تمامی جوانبگزیند و بهمطالعه تطبیقی حداقل دو پدیده را برای بررسی برمی .دکنمطالعه تطبیقی را تضمین می

 کند و نقاط تشابه و اختالفشان راها را نسبت به هم مقایسه مینگرد و به کمک متغیرهایی آنوجوه آن دقیقاً می
رد: کنار هم نهادن دو پدیده که صورت زیر تعریف کتوان مطالعه تطبیقی را بهرو میازاین(. 1933، طوسی) شناسدمی

ها به کمک متغیرها یا جانبه آنوتحلیل همهبا یکدیگر حداقل یک وجه اشتراک دارند و بررسی دقیق و تجزیه
مطالعه تطبیقی یعنی  پیشروان مطالعات تطبیقی .تشابه و اختالفشان منظور شناخت نقاطهای مقایسه پذیر بهمالک

ن بررسی توان حدس زد که ایشباهت یا اختالف بین دو پدیده. با چنین تعریف کلی می منظور دریافت وجوهبررسی به
ین اند که مطالعات خود را با مقایسه و تطبیق بروش جدیدی نیست، غربیان منتسکیو را جزو اولین کسانی دانسته

ند. دورکیم کردعی تلقی میجوامع آغاز کرد. آگوست کنت و دورکیم نیز مقایسه را روش اساسی تحقیق در علوم اجتما
ت؛ اما دانسشناسی میها و نهادها را بهترین وسیله کشف قوانین جامعهها در میان جامعهها و تفاوتتحلیل شباهت

شاید به جرأت بتوان ادعا کرد در شرق مطالعات تطبیقی با قدمت بیشتری وجود داشته است. ابوجعفر محمد بن حسن 
هاست. وی کتابی با عنوان خالف یا الخالف گذاران این بررسیبزرگ شیعه از پایه ملقب به شیخ طوسی از علمای

دارد که در آن چندین هزار مسئله در ابواب مختلف فقه در مذاهب مختلف اسالمی را بررسی کرده است. عالمه حلی 
ده است که مطالعه تألیف کر از فقیهان بزرگ شیعه در قرن هفتم نیز کتابی با عنوان مختلف الشیعه فی احکام الشریعه

اشاعه دهنده  کننده وتوان عرضهآید؛ اما از این میان ابن خلدون متفکر بزرگ تاریخ مسلمانان را میتطبیقی بشمار می
های اجتماعی دانست. روش تحلیل وی در تبیین مسائل اجتماعی ای در تبیین و تحلیل پدیدهالگوی تاریخی مقایسه
نهادی ابن خلدون برای پژوهش و انتاج در دانش اجتماعی به روش علمی جدید شباهت بسیار کاربرد دارد. روش پیش

 شود و بهدیگر محقق پس از کسب اخبار و گردآوری اطالعات وارد مرحله دوم فعالیت علمی خود میعبارتدارد. به
های اجتماعی ین و تحلیل پدیدهپردازد. الگوی ابن خلدون در شناخت و تبیبندی، تطبیق و مقایسه میسنجش و طبقه

ما  ای است. در ادبیاتشناسی کالن و تاریخی مقایسهشناسی او نیز جامعهای است و جامعهمدل تاریخی و مقایسه
ها، زبان و آداب میان اقوام مختلف شده است که گویای نوعی دید تطبیقی نیز اشارات بسیاری به تفاوت فرهنگ

 )همان(. است
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 هاسازمانمطالعات تطبیقی در -
پی آن است که با تطبیق و  درها این بررسی در سازمانهمانند مطالعات تطبیقی در سطح خرد )درون یک کشور( 

های اداری ها را بیابد. ازآنجاکه نظامهای اداری جوامع را بررسی کند و وجوه اشتراک و افتراق آننظام ،مقایسه
ها در فرهنگ و خصوص به جهت ریشه داشتن سازمانسازمانی قرار دارند بهبرون هایشدت تحت تأثیر محیطبه

جانبه های اداری بین جوامع یا در ادوار گوناگون به بررسی همهنظام ارزشی جامعه توجه اصلی در مطالعه تطبیقی نظام
قق ای است که محای باز شیوهههای بیرونی مؤثر بر آن معطوف خواهد بود. نگرش مبتنی بر نظامها و محیطسازمان

 (.1933)حمیدی و همکاران،  سازدجانبه سازمان را مهیا میدهد و امکان بررسی همهرا در این زمینه یاری می
 

 های گوناگونهای تطبیقی مدیریت در جوامع مختلف یا دورهمزایای بررسی-
ها ها در میان سایر ملل و فرهنگاره آنها و نحوه ادگسترش مدیریت بدون مطالعات تطبیقی و بررسی سازمان-

جانبه پذیر نیست و محققی که در مطالعات خود گرفتار محدودنگری و تک بعد اندیشی شود در شناخت همهامکان
 .نظام اداری توفیقی نخواهد داشت

یژه کشور و تجربیات و عملکردهای سایر کشورها ممکن است برای کشورهای دیگر مفید و سازنده باشد. این مسئله-
ای ممکن است کشوری پیشرفته از کشوری در حال پیشرفت مطلبی بیاموزد و در زمینه دیگر خاصی نیست. در زمینه

 اند و کشورهای بزرگممکن است برعکس صورت گیرد. بسیاری از ابداعات سازمانی در ممالک کوچک به وجود آمده
 .اندکارگیری آن سود جستهاز آموختن و به

ها هها و نظریکند. نقاط قوت و ضعف فرضیهها نقش مهمی ایفا میتطبیقی در زمینه اداره امور سازمان مطالعات-
 ها و شرایط واقعی آزموده شوند.شود که در موقعیتتر میهنگامی روشن

ت را دیریهای مکند و نظریهها را با یکدیگر مقایسه میمطالعه تطبیقی در تحقق این هدف مصادیق عملی نظریه-
 .دهددر عرصه عمل صیقل می

 .سازندهای مدیریت را ساده میهای عملی درک نظریهمطالعات تطبیقی با نشان دادن نمونه-

زد و از ساآشنا می های نومطالعات تطبیقی اداری در جوامع مختلف در ادوار گوناگون انسان را با اطالعات و اندیشه-
ه رشد رو بکند و ازاینهای انحصاری در مسائل سازمانی جلوگیری میروشگرایی و قائل شدن به گرایش به مطلق

 (.1931)راجی،  کندذهنی انسان کمک می
 

 )تعریف مطالعه تطبیقی اداری )مدیریت تطبیقی-
های های اداری و مدیریت از ابعاد و جنبهمدیریت تطبیقی عبارت است از مطالعه وجوه اشتراک و افتراق میان نظام 

انتفاعی، های انتفاعی و غیرهای مختلف مانند دولتی و غیردولتی، سازمانتواند بین سازمانون. این مقایسه میگوناگ
تولیدی و غیرتولیدی، بزرگ و کوچک، موفق و ناموفق انجام گیرد. این تعریف در سطح خرد مطرح است. کانون 

ای همشیای مدیریت، ساختارها و فرایندها و خطهها، شیوهبحث در این مطالعات معموالً فلسفه مدیریت، دیدگاه
ر های مدیریت دها و شیوهسازمانی است. مطالعه تطبیقی در مدیریت در سطح کالن عبارت است از مقایسه نظام

ن ها. ایها و درنهایت سنجش و ارزیابی آنهای اجتماعی مختلف برای تعیین وجوه اشتراک و افتراق بین آننظام
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)حمیدی و همکاران،  های متفاوت صورت گیردست بین دو یا چند جامعه یا یک جامعه در زمانمقایسه ممکن ا
1933.) 

 

 های باز( در مطالعات تطبیقی مند )مبتنی بر نظامنگرش نظام -

و  های مختلف در تعامل استگیرند که با محیطمی نظرر پردازان در مطالعات تطبیقی سازمان را نظام بازی دنظریه 
کننده است. این دیدگاه در مقابل سازمانی گمراههای برونمعتقدند توجه صرف به سازمان مجزا از عوامل و محیط

مانی، الگوهای سازمانی بر ساختار سازدیدگاه مبتنی بر نظام بسته قرار دارد. در نظام بسته فقط به تأثیر متغیرهای درون
طرح در های مترین نگرشر نگرش مبتنی بر نظام باز که از عمدهکه دشود. درحالیرفتاری و اثربخشی تأکید می

ی شود. نگرش مبتنی بر نظام باز برامطالعات تطبیقی اداری است به اثر عوامل محیطی بر سازمان نیز تأکید می
 لکند. در این چارچوب دو نظام متعامهای تطبیقی مدیریت در سطح کالن چارچوب مناسبی فراهم میوتحلیلتجزیه

ان هریک پردازپذیرد. نظریهوکار که هریک نیز از دیگری تأثیر میوجود دارد: نظام محیطی و نظام مدیریتی و کسب
ازمان اند و باالخره ساند که با هم در تعاملاز دو نظام محیطی و مدیریتی را نیز به تعدادی نظام فرعی تقسیم کرده

ین شود.( بدطور پایدار بین سازمان و محیط مبادله میمل انرژی بهحاصل تعامل این عوامل برهم است. )در این تعا
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قانونی، فن شناختی و اقتصادی همه در سازمان مؤثرند و نیز از سازمان ترتیب محیط

 .(1931)تقی پور،  ها توجه داشتهای تطبیقی به آنپذیرند و باید در بررسیتأثیر می
 

 مطالعات تطبیقیظهور و رشد -

 مسائل اداری ندارند، چرا که اصول آن بود که عوامل فرهنگی تأثیری در برقبل از کنار گذاشتن اصول اداره، فرض 
مورد اصول اداره عنوان داشت که یک اصل اداره  در 1391درنهایت اصول هستند؛ مثالً در این رابطه، وایت در سال 

امور اداری عمومی روسیه سودمند است که در امور بریتانیای کبیر، به همان میزان در امور  به همان میزان در فعالیت
اداره عراق مصداق دارد که در امور دارای ایالت متحده، ولی اندیشمندان بعدی خاطرنشان کردند که عوامل فرهنگی 

سوی  یگراز امور اداری عمومی در دتوانند امور اداری عمومی دریک بخش از جهان را به چیزی کامالً متفاوت می
 هایکاتالوگ هایی در رابطه با امور عمومی تطبیقی دراین تجدیدنظر فکری، دورهدرنتیجه .جهان تبدیل سازند

انجمن علوم سیاسی آمریکا، جامعه امور اداری عمومی آمریکا و موسسه  1311ها مطرح شد و در اوایل دهه دانشگاه
های خاص یا برپایی کنفرانس در رابطه با مدیریت تطبیقی نمودند. عمومی اقدام به تشکیل کمیتهتهاتری امور اداری 

 1311که در سال  CAG) مطرح شد که گروه مدیریت تطبیقی یو زمان 1312انگیزه اصلی در این رابطه در سال 
هزار دالر دریافت  111الی بالغ بر تشکیل شده بود( وابسته به جامعه امور اداری عمومی آمریکا از بنیاد فورد کمک م

 ؛ددهعنوان قلمرو فکری خود مورد توجه قرار میمدیریت تطبیقی در بخش دولتی، پنج زمینه عمده را به. کرد
 

 جستجو برای نظریه .1
 تمایل نسبت به کاربردهای عملی .2
 تر سیاست تطبیقیکمک ضمنی به زمینه گسترده .9
 وق اداریدیده در رشته حقعالقه پژوهشگران آموزش .1
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 .تحلیل تطبیقی مشکالت مبتالبه امور اداری عمومی .1

ر د شود، درگیر واقعی دنیای و با بوده محور–امور اداری عمومی آمریکا، از ابتدای پیدایش تالش داشت تا مجری 

 ه دستب دانش برای را دانش و بوده محور – نظریه تا داشت تالش شدنمطرح ابتدای از تطبیقی مدیریت که حالی
 (. 1932آورد )ملک، 

 توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:های عمده در ادبیات مدیریت تطبیقی را میدیدگاه
مدیریت در رسیدن به توسعه سریع اقتصادی و صنعتی اساساً یک نگرش کالن  :نگرش توسعه اقتصادی .1

 .پردازددر آینده بهبود مدیریت به بررسی انحرافات می و شودمحسوب می
اثربخشی مدیریت تابعی است از عوامل محیطی بیرونی نظیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، : حیطینگرش م .2

 .سیاسی، حقوقی، اقتصادی و تعلیم و تربیت است
فرضیه اساسی این نگرش آن است که عملیات مدیریت و اثربخشی، به متغیرهای فرهنگی  :نگرش رفتاری .9

 .های مدیریت و غیره بستگی داردهای ارزشی، الگوی رفتاری، فلسفهها، اعتقادات نظامنظیر گرایش

 
کند نگاندی یم این نگرش از مدل سیستم باز برای شناخت سازمان و تعامل آن با محیط استفاده :دیدگاه سیستم باز 

محیط سازمانی با متغیرهایی نظیر . ای و اجتماعیوظیفه سازمانی، سه نو ع محیط را مشخص کرد: 1319در سال 
منابع مالی و انسانی سروکار دارد تا حد زیادی تحت کنترل مدیران محیط  اندازه سازمان تکنولوژی جوسازی و

رفرماها، مشتریان، سهامداران، دولت و جامعه است. محیط کنندگان، کاکنندگان، توزیعای: شامل عرضهوظیفه
 (.1931)اسماعیلی و گل پرور،  روداجتماعی بر اساس چارت فارمد و ریچمن یک محیط کالن بشمار می

 :بندی کردتوان به دو شیوه طبقهآوری یا تولید دانش را میهای جمعاستراتژی

 نگاری در مقابل قانون مداریاندیشه 

گرایی استراتژی که توسط اندیشمندان سازمانی و دانشمندان مدیریت تطبیقی به کار گرفته شده نگرش جهاننخستین 
رهای اند و توجه خود را به متغیطورکلی نقش فرهنگ را نادیده گرفتهپردازان اقتصادی بهیا قانون مداری بود نظریه

 .اندان و ثبات محیط معطوف کردهمانند تکنولوژی، منابع مالی، منابع انسانی، مواد و مشتری
 جهان گرا و گرا، اقلیم گرااستراتژی قوم

ها محیط فرهنگی مسلم و بدیهی فرض شده است. آنچه گرا هستند یعنی در آنمدیریت، قوم هاییامروز بیشتر تئور
شناسی ر انسانتوان دای را میهای مدیریت است. چنین نتیجهما نیاز داریم حساسیت فرهنگی بیشتر در تئوری

 .شناسی مدیریت بنامیمسازمانی یا انسان
 

 انتخاب شیوه مدیریت مناسب و منطبق با فرهنگ )تطبیق مدیریت(-
های مدیریت در جوامع هایی که از ویژگیبا توجه به تعریفی که از تطبیق مدیریت در آغاز مقاله آمده و مقایسه

 ارائه کرد:توان مختلف انجام شده است، فرضیه زیر را می
های های مدیریت در هر جامعه، موقعی واقعا موفق است که با فرهنگ باورها و ارزشو روش هایکالگوها، تکن»

 «.تر باشداجتماعی انفرادی آن جامعه سازگارتر و منطبق
 ؟دتواند باششود. اول اینکه شیوه کارساز مدیریت در شرایط فعلی جامعه چه میدر اینجا دو پرسش مطرح می
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و برخورد با پرسش دوم ذهنی،  Objectiveبا پرسش اول یک برخورد عینی  برخورددوم اینکه چه باید باشد؟ 
 .است Prescriptiveو تجویزی  Subjectiveکیفی 

تحلیل است که طبعاً سطح خرد آن کامالً متأثر از سطح کالن پاسخ به این دو پرسش در دو سطح کالن و خرد قابل
ر شود دمدیریت و فرهنگ جامعه تحلیل می هایی جامعه است. در سطح کالن رابطه بین شیوههای کلو ویژگی

گیرد که خود مقوله ایست مفصل و اخیراً مطالب زیادی سازمانی مورد نظر قرار میکه در سطح خرد فرهنگ حالی
خواه از دست آوردهای جوامع  های مدیریتکارگیری الگوها و روشدرباره لزوم توجه به آن نوشته شده است و در به

دیگر امکان یا عبارتصنعتی غرب بیشتر استفاده شود و خواه شرق، مانند ژاپن، کره جنوبی و غیره، باید ریسک یا به
افزار گونه که برای انتقال سختدیگر همانعبارتعدم امکان سازگاری آن الگو با فرهنگ جامعه، بررسی شود. به

ب ویژه در زمینه مدیریت و تناسافزار آن بهشود، برای نرمسنجی انجام می، مطالعات امکانتکنولوژی به داخل کشور
 سنجی نیز ضروری است.اش با فرهنگ بومی، انجام مطالعات امکاننو ع و شیوه

عنوان راهنمای تحلیلی و های مختلف بهتوان از مدلهای انتقال الگوهای مدیریت، میدر برخی از میزان ریسک
ود، شهای جدید در سطح خرد مطرح میهایی که معموالً برای دریافت شیوهگیری استفاده کرد. یکی از مدلدازهان

های استفاده از ماتریسی است که یک بعد آن را متغیر اهمیت انتقال شیوه نو و یا تغییر در جهت تحقق هدف
ر، دهد و بعد دیگکم متوسط و زیاد تشکیل می بندی خاص، مثالًجامعه، با درجه سازمان یا (استراتژیک )راهبردی

)به نظر  (1تناسب آن شیوه و یا تغییر با بستر فرهنگی سازمان یا جامعه است با درجه کم و متوسط و زیاد )شکل 
ادآوری ی توان استفاده کرد(.نگارنده از همین ماتریس برای انتقال تکنولوژی مناسب در سطح خرد و کالن نیز می

ویژه برای تکنوکرات ها و بوروکرات ها که ارتباطات سازمان و جامعه را از دید فنی، روشی، ساختار رسمی بهاین نکته 
ه های نوشتهای افراد بیش از قوانین و مقررات و روشبینند ضروری است که باورها و ارزشو قوانین و مقررات می

شک ساختارها و مقررات رسمی در درازمدت باعث لی بیگذارد. وشده روی کاغذ در شکل دادن رفتار انسان تأثیر می
 .گرددتغییر باورها و ارزش نیز می
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 ارزیابی میزان ریسک فرهنگی -1شکل 

 

 
های تطبیقی مورد الزم به یادآوری است که در اغلب جوامع دنیا از جمله ژاپن و امریکا که در بسیاری از بررسی

های متعددی در درون یک فرهنگ ملی از جمله کشور خودمان تنو ع فرهنگی و خرده فرهنگاند، مقایسه قرار گرفته
های خودباورهایی به نسبت همگون پدید آورند؛ و این اند در میان خرده فرهنگجا گرفته که بعضی کشورها توانسته

ر د و بین افراد، اعم از مدیها مدیریت به وجود آورگیریای منسجم و یکپارچه برای تصمیمباورهای همگون فلسفه
ی در جوامعی که دارای تنو ع فرهنگ. و مرئوس، کارگر، کارفرما و همکاران ارتباطات منطقی و اعتماد متقابلی پدید آورد

افزار تکنولوژی از پیچیدگی بیشتری ها هستند، مطالعه انتقال نرمزیاد و در عین حال عدم همگونی باورها و ارزش
تعارض  ای انجام شود.عه جداگانهلمطا های خاصید الزم باشد برای هر منطقه با باورها و ارزشبرخوردار است و شا

ها و بین مدیران سطوح باال و مدیران میانی و کارشناسان طور چشمگیر در سازمانها در مواردی بهباورها و ارزش
ه ک های سیاسی هستند در حالیا و نگرشنیز وجود دارد زیرا مدیران سطوح باال معموالً افرادی سیاسی با باوره

 باشند و اگر این دو گروه نتوانند به یک فلسفهمدیران میانی و کارشناسان اغلب افراد متخصص و تکنوکرات می
حساب جمعی، یک مشکل ملی به طورنظر نگارنده، یک مشکل دیگر سازمانی و به همگون مدیریت برسند، این خود از

ن دو ها است ولی اگر اینا به تعریف ارائه شده در این مقاله فرهنگ چیزی فراتر از باورها و ارزشآید؛ و با اینکه بمی
عنوان ها را بهتوان باورها و ارزشعنوان معیارهای عمده فرهنگ یک جامعه با یک سازمان بحساب آوریم میرا به

ای عملیاتی یا روزمره با کاربردی که رفتار ههای راهبردی استراتژیک و باورها و ارزشفرهنگ به باورها و ارزش
ها و اجرای طرح ریزیبندی کرد. طبعاً تأثیر باورهای راهبردی در فرایند طرحدهد تقسیمروزانه افراد را شکل می

 اثربخشی و عملکرد در طورقطع، هر دوتأثیری بنیادی و باورهای عملیاتی و روزمره تأثیری محدودتر دارد ولی به
این فرایند و جایگاه هر یک از دو نو ع باورها و  2شکل ها تأثیر بسزایی دارد. تک سازماننهایی جامعه و یا تک

 دهد.ها را نشان میارزش
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 ریزیها در فرایند برنامه و طرحجایگاه فرهنگ-2شکل 

 

 
وکار و یا یک نظام دی و عملکرد یک نظام کسبکاربر -های راهبردی در نظر داشتن روابط متقابل باورها و ارزش

 ه تعدادیکند کپردازی مدیریت مطرح میاداری و خدماتی، عمالً نگرشی سیستماتیک و اقتضایی بومی را در نظریه
 با عنایت به ماتریس انتخاب الگو و تعیین ریسک اند.هایی نیز داشتهاز پژوهشگران کشورمان در این زمینه نگارش

پیشنهادی  عنوان مدلتولیدی و خدماتی به هاییستمریزی، اجرا و عملکرد سسیستمی تأثیر فرهنگ در طرحو فرایند 
 کنیم:تر میتطبیق مدیریت، با ذکر مثالی کاربرد آن را روشن

های پرسروصدای مدیریت ژاپنی که بیشتر کشورهای صنعتی و یا در حال صنعتی شدن جهان درصدد یکی از شیوه
کیفیت  این شیوه کنترل کیفیت که اخیراً مدیریت است.  یرباشند کنترل کیفیت فراگبه کشور خود میانتقال آن 

(Quality Management.نامیده شده نوعی مدیریت مشارکتی یا به تعبیری رایزنی مشترک است ) تقال ان
مدیریت کیفیت و کسب توفیق ( از امریکا به ژاپن و تبدیل آن به ZD) اندیشه به صفر رساندن عیوب محصوالت

ت که کارگیری این شیوه مدیریبه .ژاپنی است |عنوان خصلت برجسته گرایی بهگیرش، ناشی از روحیه گروهچشم
ای از واحدهای زیرپوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شده است و یا هر اخیراً مقدمات آن در پاره

 ه دو پرسش زیر دارد:شیوه دیگر نیاز به پاسخ دادن ب
طح های راهبردی )استراتژیک( در سکارگیری کنترل کیفیت فراگیر یا هر شیوه دیگر مورد نظر در تحقق هدفبه -1

 زیاد(. -متوسط  -کشور، صنعت، یا حتی واحد تولیدی خاص به چه میزان اهمیت دارد؟ )کم 
ازمان های فرهنگی جامعه یا س( تا چه حد با ویژگیگیری کنترل کیفیت فراگیر )هر شیوه دیگر مورد نظررکابه -2

 زیاد(. -متوسط  -خوانی دارد )کم سازگاری و هم
های عمیق دارد که در این نگارش تنها سطوح ذکر شده نیاز به پژوهش پاسخ دادن به این دو پرسش در هر یک از

حاسبه ریسک در انتخاب و انتقال به روش پژوهش آن اشاره شده است ولی ذکر این نکته نیز ضروری است که م
افزارهای مدیریت زمانی مطرح است که جامعه بخواهد صنعتی قابل رقابت و قیمت و کیفیتی مقبول بازارهای نرم
مالی  های تولید آن به تزریق و کمکالمللی داشته باشد نه صنعتی انحصاری و غیراقتصادی که حیات سازمانبین

 دولت وابسته باشد.
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عریفی که های فرهنگی جامعه )با توجه به تهای مدیریت اقتباسی و انتقالی با ویژگیأکید است که اگر شیوهالزم به ت
ون شود، بدها میهای روبنایی وارد سازمانصورت فرمها بهاز فرهنگ شده است( سازگاری نداشته باشد این شیوه

خوبی با انتقال فرم و ی جهان سوم این پدیده را بهاینکه محتوای مورد نظر را با خود همراه داشته باشد. کشورها
اند. بسیاری از الگوهای مدیریت غربی که وارد کشورهای جهان های مدیریت غربی به کشور خود آزمایش کردهشیوه

ص شناسان متخصسوم شده هرگز محتوای واقعی خود را پیدا نکرده است؛ و این عارضه موردمطالعه بسیاری از جامعه
 .قرار گرفته است مدیریت

در  گرایانه ومدیریت واقع در پاسخ به پرسش اول در زمینه تطبیق مدیریت، الزم است، تالش مدیران و مدرسان
های شدید ارزشی، اقتصادی سالم با های متناسب با فرهنگ جامعه باشد تا بدون ایجاد تعارضجهت اعمال شیوه

رهنگی های مساعد فو در پاسخ به پرسش دوم با ایجاد زمینه وجود آیدالمللی به توان نسبی رقابت در بازارهای بین
ها را از فرهنگ تأکید وری را افزود، افراد جامعه و سازمانجمعی و عالقه به کار و بهرهتمایل به کار گروهی و دسته

ثل خود تفاده شود مبر منافع شخصی به تأکید به منابع جمعی و گروهی سوق داد و اگر قرار است از تجربه ژاپن اس
های ارادی فرایندهای واقعی سیاسی اجتماعی و همراه با کوشش های عقالیی متناسب باها الزم است، گزینشژاپنی

های اجتماعی و آموزش -های کالن اقتصادی در راه ایجاد زمینه فرهنگی مستعد عالوه بر تالش. به کار بست
جمعی را که فرهنگ مشارکت، رایزنی مشترک و همکاری دسته مدیریتیکارهای وکارگیری سازمستمر و وسیع، به

  تقویت کند مفید خواهد بود.

 بحث و نتیجه گیری -7

شاره ا)سازمان ها( مدیریت تطبیقی با تطبیق مدیریت در سطح خرد و مقایسه این مطالعه در درجه اول به بررسی 
های بزرگ و کوچک، کشورهای سازمان برایتواند میدارای یک محدوده گسترده است و مدیریت تطبیقی  دارد.

وجود ها و اختالفات مشباهتبررسی به و  مدنظر قرار گرفتهحال توسعه  در موفق و ناموفق و کشورهای پیشرفته و
ری در حالی که تطبیق مدیریت دامنه محدودت کندهای مختلف تأکید های مدیریت و کسب کار در زمینهمیان سیستم

ها، ن تئوریتناسب بیبررسی  بهاهمیت داده و یافته دست آوردهای علمی و تجربی کشورهای صنعتی توسعهداشته به 
ضیحات با توجه به تو می پردازد.های مدیریت با شرایط محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابزارها و شیوه

ها در جهت بهبود سازمان است. امروزه مدیریت وهای یکی از موثرترین شیتوان گفت که ارزیابی مقایسهمیداده شده 
های برتر را برای بهبود مستمر کارایی در سازمان خود های موفق روشتواند با الگوبرداری از سازمانهر سازمان می

تواند تواند یک تکنیک تشخیص مشکالت باشد بلکه میسازی کند. الگوبرداری نه تنها میپیدا کرده و آنها را پیاده
در روابط طراحی فرایندها نیز کمک شایانی به طراحان کند. الگوگیری به واقع پاسخی برای تنظیم این سوال است 

شود استانداردهای عملکرد باید در چه سطحی تنظیم شوند. که هنگامی که احتیاج به بهبود تشخیص داده می
توانند تشخیص اینکه دیگران چگونه میهای موفق و فهمیدن چگونگی انجام آن، تشخیص سطوح عملکرد سازمان

ود بین های موجبرای تغییر در سازمان ایجاد انگیزه کنند و اشتباهات خود را به حداقل برسانند و تشخیص شکاف
 توانند از نتایج الگوبرداری بهها و کم کردن فاصله بین آنها همگی میهای موفق با دیگر سازمانعملکرد سازمان

 .شمار آیند
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