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   سازمان را تعریف کنید؟-1
 جدا محیط از آن که است حدودی و مرزها ودارای است، نظام یک پیرو که است هدفمندی مجموعه سازمان

 . میسازد

 انواع سازمان را از نظر اسکات را نام ببرید و وِِِِیژگی های آن را توضیح دهید.-2
 : عقالیی سیستم یك عنوان به سازمان -1

 هها گرو انواع دیگر از را ها سازمان که ساختاری وجود به دیدگاه این در شده ارائه تعاریف تمام در

 پیگیری جهت در که هستند گروههایی از متشکل ها سازمان که این دوم دارندو اشاره مجزامیکنند

 هدف تعقیب به متمایل هایی مجموعه ها سازمان :کلی طور باشندمیسازدبه می خاص نسبتا اهداف

 . برخودارند متشکل "نسبتا هایی قالب با اجتماعی ساختارهای از و هستند مشخص "تانسب های

 : طبیعی سیستم یك عنوان به سازمان  -2

 به خود حفظ و بقا برای قوی از تمایالت سرشار که میشوند تلقی ارگانیکی سیستم عنوان به نهاسازما

 آنها و بوده آن افراد مشترک هدف زمانسا بقای که هستند ههایی نها گرو میباشندسازما سیستم عنوان

 طور اندبه یافته ساختار صورت غیررسمی به هدف این به یابی دست برای جمعی دسته فعالیتهای با

به  هستند عالقمند خود مجموعه بقای ادامه به "مشترکا که با اعضای هایی ای مجموعه ها سازمان :کلی

 مقصود سوی به کنند می که پیدا رسمی غیر ساختار و یکدیگر با کار طریق از اعضا. آیند  می شمار

 .دارند می بر قدم خود

 : باز سیستم یك عنوان به سازمان -3

 کارکنان از مداومی جریان به وابسته و آنهاباز بلکه نیستند، محیط از جدا و بسته سیستم تنها نه نها سازما •

 ارگانیک، وجود یک یا ساختار یک به را زمانسا تنها نه سیستمی، نگرش .باشند می محیط واطالعات ،منابع

 .میگیرد نظر در فعالیتها بین متقابل روابط از سیستمی ن عنوا به بلکه

 هم به را سازمانی افراد متغیر ائتالف که هم به وابسته فعالیتهایی از سیستمهایی از است عبارت سازمان •

ائتالف سازمان : کلی طور به میشوند احاطه نند،کمی عمل نها آ در که محیطهایی وسیله به و کرده مرتبط

 ، ائتالف ساختار.کنند می تعیین زنی چانه با را خود های هدف که هستند نفعی ذی های گروه متغییر های

 .گیرند می شکل محیطی عوامل شدید تاثیر تحت آنها کار حاصل و فعالیتها

 یسید.را بنو سازمان خصوص در اسکات ریچارد نظرات بندیجمع-3
  خاص اهداف پی در که میکند تلقی اییافته رسمیت کامال تجمع را نهااسازم تعریف اولین 

 .میباشند

 است بقا دنبال به که تجمعی صورت به را سازمان دوم تعریف . 

 باشند، می طهایمح تأثیر تحت شدت به که ذینفع ههای گرو از ائتالفی را نها سازما تعریف سومین 

 .کند می تلقی

 : را نام ببرید و از هرکدام سه مورد نام ببریدو توضیح دهید سازمان طرح بعادا-4
 محتوایی -2 ساختاری -1
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 ابعاد ساختاری (الف

 و مقررات ، وظایف شرح ، روشها صورت به که مدارکی و اسناد از است عبارت : گرایی رسمی -1

 و رفتار نوع دهنده نشان اسناد این . است موجود سازمان در برنامه اجرای جهت مکتوب سیاستهای

 . باشد می فعالیتها

 تقسیم ای جداگانه وظایف به را خود فعالیتهای و کارها اندازه چه تا سازمان اینکه :بودن تخصصی -2

 . گویند کار تقسیم را بودن تخصصی گاهی نموده

 و یکسان به روش مشابه ی کارها از بسیاری که میگردد اطالق موردی به: استاندارد داشتن -3

 . میشود انجام ماننده

 حیطه همچنین بدهد کسی چه به را خود گزارش باید افراد از هریک: اختیار مراتب سلسله -4

 . میشود مشخص مدیران از هریک کنترل

 : محتوایي ابعاد اجزای(  ب

 تعداد ، واحدها کارکنان یا افراد تعداد با که است سازمان کوچکی یا بزرگی از عبارت  :اندازه-1

 . شود می مشخص سازمان کل یا و بخشها و دوایر

 از را سازمان یک که است رقابتی فنون و مقاصد منظور : سازمانی هدفهای و راهبردها-2

  سازمان نهایی مقصود بیانگر و بوده مکتوب ا غالب اهداف . نماید می مشخص سازمانها دیگر

 و منابع تخصیص شیوه آنها موجب به که هستند عملی برنامه یک راهبردها که حالی در هستند

 و اهداف . گردد می تعیین هدفهایش به نیل راه در و محیط با رابطه در ها شرکت فعالیتهای

 ، دارد خود رقبای و مشتریان با سازمان که را ای رابطه و فعالیتی دامنه سازمان های استراتژی

 . نماید می مشخص

 تفاهم و هنجارها ، باورها ، ها ارزش از ای مجموعه ی دهنده نشان سازمان فرهنگ : فرهنگ-3

 مربوط ها ارزش این که دارد امکان . دارد مشترک وجوه کارکنان با آنها در سازمان که است هایی

 به خدمت ارائه با کارایی ، کارکنان برابر در تعهد ، اخالقی اصول از برخی رعایت و رفتار نوعی به

 سازمان اعضای و گیرند می قرار استفاده مورد وسایل و زاراب عنوان به آنها همه که ، باشند مشتری

 به توجه با ولی است اینانوشته چیز سازمان فرهنگ . شوند می مرتبط یکدیگر به طریق بدان

 . باشد می مشاهده قابل سازمان نمای و لباس نوع ، ها جشن ، شعارها

 و اختیار ودر دارند وجود نسازما مرز از خارج در که شود می عواملی شامل محیط :محیط -4

 از برخی.سازد می متأثر را مان ساز های برنامه و عملکردها و باشد نمی مدیریت و سازمان کنترل

 عبارت اندازه. مالی موسسات کاال کنندگان عرضه ، مشتری ، دولت ، صنعت از اند عبارت عوامل این

 .میگردد صمشخ کارکنان یا افراد تعداد صورت به که ان بزرگی از است

 :  تکنولوژی-5

 تولید فرایند روشهای و عملیات شامل و تولید سیستم زیر ماهیت است عبارت
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 کالسیك ها
 مدیریت را تعریف کنید.-5

 دیگران وسیله به کار انجام هنر .1

 سازمانی اهداف به رسیدن برای سازمان منابع و ابزار از بهینه استفاده روش .2

 بسیج ، سازماندهی ، ریزی برنامه در ) انسانی و مادی منابع دکارآم و مؤثر کارگیری به فرایند .3

 نظام براساس و سازمانی اهداف به دستیابی برای که باشد می ( کنترل و هدایت ، امکانات و منابع

 .گیرد می صورت جامعه قبول مورد ارزش

 

 را تعریف کنید. مدیر -6

 .کند می برقرار انضباط و نظم و است کارکنان هدایت مسؤل مدیر .1

 .کند می ترغیب سازمانی اهداف سوی به تشویق و انگیزش ایجاد با را کارکنان مدیر .2

 .شوند می تبدیل نتایج به منابع آن طی که است فرایندی مسؤل مدیر .3

 

 را بنویسید. تیلور به وارده انتقادات -7

 مادی های انگیزه و اقتصادی انسانِ مدل به شدید اتکاء  

 کارسنجی و سنجی زمان براساس پاداش و مزد پرداخت  

 کار وسائل و ابزار به نگاه همانند آنها به نگاه و افراد نقش به توجه کاهش 

 کارکنان عاطفی و روحی مسائل به توجه عدم 

 آمریکا دموکراسی روح با مغایرت 

 کالسیك دو

 سه مورد را نام ببرید . فایول هنریاز فعالیت های -8

 )طبیقتولید،تکمیل،ت(فنی های فعالیت -1

 )خرید،فروش،مبادله(تجاری های فعالیت  -2

 )بهینه استفاده و مالی منابع تحصیل(مالی های فعالیت  -3

 )اشخاص و اموال تامین(ایمنی های فعالیت  -4

 حسابداری های فعالیت  -5

 )کنترل و رهبری،هماهنگی و ریزی،سازماندهی،هدایت برنامه(مدیریتی های فعالیت  -6

 اصل را نام برده و تعریف کنید. 5فایول  مدیریتی اصل چهارده از-9

 . دهد می را بیشتر وری بهره به نیل نتیجه در و تجربه اندوختن اجازه افراد به تخصص :کار تقسیم -1

 .شود می اطالق رهنمود،اختیار ارایه و دستور صدور حق به: اختیار -2

 به بتواند مدیریت که صورتی در تنها کارکنان.است جانبه دو امری: دستورات و مقررات رعایت -3

 .کنند می پیروی مقررات برآید،از سازمان هدایت و رهبری عهده از خوبی



 
 

4 

 

 .باشد فرد یک امر تحت مشخصا باید فرد هر :فرماندهي وحدت -4

 هدف دارند،باید اشتغال مشابه های فعالیت انجام به مشترک ای برنامه در که افرادی :مسیر وحدت -5

 .کنند دنبال را یکسانی های

 و وقت اتالف از مادی نظم.است ضروری توامان اجتماعی و مادی انتظام و نظم وجود:انتظام و نظم -6

 سازماندهی و گزینش طریق از توان می را اجتماعی نظم.کند می جلوگیری مورد بی جایی جابه

 .کرد برقرار افراد صحیح

 عدالت و لطف با باید کارکنان با ، باشد تجاری موسسه اداره الزمه مساوات اگر:مساوات و برابری -7

 . شود رفتار

 )چه کاری انجام داده(ها گیلبرث دیدگاه از کار سازماندهی-11

 سنجی حرکت -الف

 زمان سنجی -ب

 چکار کرد ؟ سایمون هربرت -11

 تصمیم و اداری رفتار

 چکار کرد؟ مارچ جی جیمز-12
 سازمان در گیری تصمیم و ابهام 

 چکار کرد؟ وروم ویکتور-13
 هنجاری گیری تصمیم شیوه 

 .را بنویسید پارکینسونقوانین -14

 .کنند پر را موجود خأل زمانی تا یابند می توسعه و کنند می رشد جهت آن از سازمانها -

 کوشند می خود سازمانی مقام و باالبردن خود امپراطوری به بخشیدن توسعه برای سازمانها مدیران -

 .بیفزایند  خود مدیران زیردست تعداد بر

 (گلدنر الوینتقادات به وبر را به دلخواه بنویسید.) یکی از ان-15

 قرار بررسی مورد جدید صنعتی های سازمان در را آن کارکرد و بوروکراسی مورد در وبر نظریه گلدنر

 از و داده وفق مقررات با را سازمان،خود اعضای که بود این او فرض داد می ارایه را خود نظریه وبر وقتی.داد

 از آنان خودداری به و مرئوسان مخالفت رغم به مشروعیت استقرار مسئله به وبر .کنند یم اطاعت دستورات

 .بود نکرده توجهی اوامر کنندگان صادر برابر در تمکین

 یک آورد،آثار عمل به آمریکا در گچ سنگ معدن در حالتی چنان بروز از که دقیقی مطالعه اساس بر گلدنر

 روش.است کرده تشرح آید می وجود به ها مقاومت رغم علی شود می سعی که را بوروکراتیک تشکیالت

 گرفتند می قرار توجه مورد اگر شدندیا می گرفته نادیده مقررات بودیا گیرانه سهل معدن قبلی مدیریت

 تخلفی شد می مشخص اگر و گرفتند می قرار کنترل مورد ندرت به افراد.شدند نمی گرفته جدی خیلی

 معدن بر خاصی خیالی آسوده.کند جبران را خود تخلف شدمی داده اجازه متخلف به همیشه گرفته، صورت

 د .بو مساعد شرکت به کارگران نگرش و بود حکمفرما
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 در اجرا به مقررات تا دهد ترتیبی آمد بر صدد در او.نهاد قدم مکان این بر جدیدی مدیر اثنا این در

 قانونی-عقالیی مبنایی بر شدن استوار بواسطه او تابعه نسازما کلی بطور و عمل خوبی به قدرت آیند،ساختار

 و مدیریت بین تضاد و شد منجر روحیه افت به شدت به روش این اتخاذ اما.کند وظیفه انجام تمام کارایی با

 مدیر اقدامات از ناشی وضعیت تحلیل در گلدنر.آورد بار به گسیخته لجام اعتصابی و داد افزایش را کارگران

 به را حالت سه این او.شود قایل تفکیک بوروکراتیک رفتار سه میان توانست کارایی افزایش یبرا جدید

 های تضاد ها ارزش نامیدو مدارتنبیه بوروکراسی و نماینده بوروکراسی بوروکراسی، شبه ، ترتیب

 .داد توضیح را یک هر خاص

 نه حالتی چنین در . شود می تحمیل آن بر گروه بیرون از با سازمان خارج از مقررات ، بوروکراسی شبه در

 نمی شرکت نیز آنها استقرار در یابند،و نمی دخیل مقررات تدوین در را خود کدام هیچ مرئوسان نه و روسا

 هم و آیند نمی در اجرا به مقررات رو این از.کنند نمی تلقی مشروع را مقررات لحاظ بدین و جویند

 . کنندمی کسب موقعیتی خود برای آنها گرفتن نادیده با یا قرراتم نقض با بالفصل روسای هم و مرئوسان

 به جنبه این .دهدمی بسط را آن و گیرد می بر را وبر نظریه از ای نماینده،جنبه بوروکراسی توضیح در لدنرگ

 پذیرا سازمان اعضای کلیه را اقتدارشان که» متخصصینی « از طرف مقررات آن در که است مربوط موقعیتی

 خودشان هایارزش با تنها که پذیرند -می را مقرراتی مرئوسان و روسا حالت این در.شود می مطرح تند،هس

 این در که انجا از د.یابن می اجتماعی شان دهند، تطبیق مقررات آن با را خود که کسانی و باشد سازگار

 بی حساب به مقررات لیاحتما آیند،نقض می شمار به همه قبول مورد های ارزش حاکم، های ارزش حالت

 .شد خواهد دانسته اطالعی - ازبی ناشی یا و شده گذاشته غرضانهبی احتیاطی

 در یا مقررات که گوید داد،می نام تنبیه بر مبتنی بوروکراسی آن به که بوروکراسی سوم نوع تشریح در گلدنر

 از منظور.شود می اعمال و تدوین کارگران های گردنکشی به درواکنش یا و مدیریت های فشار به پاسخ

 دو از یکی نظر از فقط مقررات حالت این در.شود تمکین به وادار مقابل طرف که است این مقررات آن اعمال

 موقعیتی گروه دو از یکی برای مقررات این برابر در تمکین اگر داردو مشروعیت مرئوسان یا روسا گروه

 بوروکراسی در که ایگونه به مقررات از تخلف.شد خواهد منجر مقابل طرف موقعیت سلب به بیاورد،ناگزیر

 وضعیتی چنین طبعا.شود می گذاشته عمدی نافرمانی حساب به گرددو نمی تعبیر شد،می توجیه نماینده

 آنه در تواند می شده یاد بوروکراسی نوع سه هر از هایی شکل.است زیادی های تنش و برخورد دارنده بر در

 شاید واصوال کنند همزیستی یکدیگر کنار در هرسازمانی در نامحسوس ویا محسوس کامال صورتی به واحد

 . کنیم یاد » بوروکراتیک عملکرد مختلف طرق «عنوان  تحت فوق حالت سه از ما که باشد بهتر

 نئوکالسیك ها
 مزایا و معایب نئوکالسیك ها را بنویسید  -16

 :فواید

 انسانی منزلت و شان به توجه -1

 .گرفت قرار نظر تجدید مورد کارکنان رفاه جهت در زمانسا های هدف -2

 .شد استفاده گروهی همکاری و مشارکت از -3

 افراد به عمل ابتکار و آزادی دادن -4
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 سازمان در غیررسمی های گروه جایگاه و اهمیت افزایش -5

 

 :معایب

 تحقیق قلمرو محدودیت -1

 وتحلیل تجزیه سطح -2

 نسازما در قدرت و تضاد مفاهیم به توجهی بی -3

 

 چه انتقادی به دیدگاه نئوکالسیك ها وارد بود .-17

 این بودن التقاطی و اقتباسی است، وارد منتقدان سوی از نئوکالسیک مکتب بر که ایرادی نخستین -1

 تلقی ها مکتب دیگر میراث مکتب، این اساسی اصول و مبانی تمامی واقع در .باشد می رویکرد

 آن مجدد بازخوانی به مبانی آن بر وارد های ابهام و اداتایر حفظ با نئوکالسیک مکتب که میگردد

 .است ورزیده مبادرت

 .باشد می مخدوش و نادرست آن فکری مبانی که است وارد انتقاد این نئوکالسیک مکتب مبانی بر -2

 مسئولیت اصل بر که فکری بنیان این اما .گردد می تلقی آزاد اراده دارای بزهکار مکتب، این طبق

 نظر از .گردید مخدوش تحققی مکتب ظهور با بود، استوار آزاد اراده بر فرع که هکارانبز اخالقی

 که حالی در .است آزاد اراده دارای بزهکار چراکه باشد، می عادالنه مجازات نئوکالسیک، رویکرد

 .باشد می تردید محل مطلق طور به انسان اراده بودن آزاد

 کاسته جرایم تعداد از مکتب این اصول کاربردن به با که دبو استوار ادعا این بر نئوکالسیک مکتب -3

 موجب مکتب این های رهیافت آنکه رغم علی .گشت خواهد محدود نیز بزهکاری تکرار و شده

 برای خاص های نظام ایجاد و اعدام مجازات محدودنمودن فرانسه قوانین در متعددی اصالحات

 زمانی فاصله در بلکه نیافت کاهش تنها نه یمجرا تعداد عمل در اما گشت، …و سیاسی مجرمان

 انتقاد عمل در ها فرضیه بودن غلط رو این از .یافت افزایش نیز برابر سه نزدیک 1۸26 1۸۸۱

 نمود وارد توان می فکری رویکرد این بر که است دیگری

 این کلی طور به .است کوشش از تهی بزهکار شخصیت صحیح شناخت منظر از نئوکالسیک مکتب -4

 علل کشف در تالش عدم و بزهکار مجازات .مجرم نه و است داده اهمیت جرم به تر بیش کتبم

 .است گشته بدان تری بیش توجه مکتب این در که است ای مسئله آن کنترل نتیجه در و بزهکاری

 پاره در ناپذیری نرمش و سختی است، گشته وارد مکتب این بر منتقدان سوی از که دیگری ایراد -5

 تلفیق نمایند، می پافشاری آن بر شدت به مکتب این پیروان که مبانی از .است اندیشه صولا از ای

 مجازاتی تبهکاری، سزای اصل، دو این اقتضای به .است مجازات اجرای در اجتماعی فایده و عدالت

 .نماید تجربه را آن بایست می بزهکار که است

 واقعیت دارای مجازات، سودمندی و عدالت اصل ود میان پیوند که باورند این بر منتقدان از برخی -6

 و واقعیت و حق میان مصالحه را نئوکالسیک مکتب از منبعث نظام و .باشد نمی کاربردی و عینی

 در“ :دارد می اذعان راستا این در فرانک .نمایند می توصیف جویانه مصلحت حکم و اخالقی حکم
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 می یکدیگر اثری بی و ابطال به سازش و یآشت جای به هم برابر در اصل دو فکری نظام این

 .برسد اثبات به مجازات اجرای با اجتماعی مندی فایده اندیشه رسد می نظر به که چرا .”کوشند

 مقتضیات و ها موقعیت از بسیاری در .نماید می تصدیق را آن خالف اغلب، اجتماعی واقعیت ولی

 .باشد می عدالت مغایر امر این و است او مجازات از سودمندتر بزهکار، تبرئه اجتماعی

 از متضاد تصویری گشاید، می انسان دیدگان برابر در مکتب این که تنگی روزنه از نمود اذعان باید -7

 گردند، همنوا همدیگر با بایست می جمعی زندگی اقتضای به که اجتماعی منافع و فردی منافع

 .میگردد ترسیم

 راییقهسیرق

را نام ببرید و مبانی اختبار را نام برده (  )یا ابعاد بوروکراسی وبروبر دیوانساالریویژگی های  -18
 .و یك مورد را به اختیار توضیح دهید 

 روش ها و مقررات  -1

 تخصص و تقسیم کار  -2

 سلسه مراتب اختبار  -3

 صالحیت فنی کارگر یا کارمند  -4

 تفکیک کارمند از پست یا مقام اداری  -5

 بایگانی و مکاتبات کتبی -6

 ر :مبانی اختیا

 عقالیی و قانونی  -1

 سنتی -2

 فرهمندی -3

  

 قانونی-عقالیی اختیارات -1

 دارد برتری کنترل انواع سایر میدهد بر فرد به سازمان که قانونی ختیارات وبرا ازدیدگاه  -

 است؛ مبتنی کارکنان برباورهای -

 اختیار نانع و رسیده سازمانی باالی به پستهای که بخشد می مشروعیت کسانی حقوق و مقررات به -

 دولتی سازمانهای مانند.اند گرفته در دست را سازمان

 سنتی اختیارات -2

 از را مشروعیت این آنها افراد دارند؛البته مقام مشروعیت دربارۀ سازمان اعضای که است باوری -

 .اند آورده گذشته بدست سنتهای مجرای

 .پادشاهی هایوحکومت کلیساها فارس، خلیج حوزۀ نشینهای امیر از برخی مانند -

 مندی فره بر مبتنی اختیارات -3

 .کند می ارائه ویرا که دارد قرار نظامی یا روش و راه و قهرمان فرد ایثارگریهای -
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 انقالبی ارتشهای سازمان مانند -

 وارد بود را بنویسید. وبر بوروکراسی انتقاداتی که به دیدگاهاز  مورد یك -19

 مرتن دیدگاه از بوروکراسي های نارسایي  -1

 شرح به را عواقبی.سازد می معطوف سازمانی یادگیری نارسایی سوی به را خود توجه 144۱ سال در مرتن

 :آورد می دنبال به زیر

 پر را روابط آن جای بوروکراسی تدریج به و یابد می کاهش افراد میان رسمی غیر و طبیعی روابط -

 .کند می

 که مقرراتی ، کنند می جذب گذشته روز از بیش روز هر را سازمان مقررات و ها نامه آیین اعضا -

 .گیرند می بخود مثبتی ارزشی بار اند شده وضع سازمان های هدف به دستیابی برای اصل در

 . یابد می گسترش گیری تصمیم برای روشی عنوان به ها بندی تقسیم از استفاده -

 

 سلزنیک دیدگاه از بوروکراسي های نارسایي -2

 و خواسته اوعواقب . شود می اختیار تفویض به منجر کنترل اعمال به نیاز سلزنیک نظر از -

 .سازد می نشان خاطر را اختیار تفویض مانند کنترلی های شیوه از استفاده ناخواسته

 تفویض .دارد منفی نیز و مثبت آثاری سازمانی کلی های هدف تحقق لحاظ به اختیار فویضت -

 می منحرف ها هدف به رسیدن از را سازمان ، نیسازما های هدف تحقق به کمک ضمن اختیار

 شدت در چندانی تاثیر ها هدف به دستیابی ضعف و شدت ظاهرا سلزنیک نظریه طبق. سازد

 بوروکراسی ماهیت سلزنیک که گرفت نتیجه میتوان اینگونه عبارتی به.ندارد اختیار تفویض

 اختیار تفویض شود تثبیت یشترب بوروکراسی قدر هر و کند می ایجاب را اختیار تفویض ضرورت

 . یافت خواهد تحقق خود اصلی های هدف از سازمان شدن دور بزغم امر این و بود خواهد بیشتر
 چرخه حیات سازمان را نام ببرید و دو مورد را به دلخواه تعریف کنید. -21

 کارآفرینی مرحلۀ -1

 )گروهی همکاری(مساعی اشتراک مرحلۀ -2

 سازمان شدن رسمی مرحلۀ -3

 تدبیراندیشی ۀمرحل -4

 کارآفرینی مرحلۀ

 بازار در بقا و جدید محصول نوعی عرضۀ به عطف سازمان توجه -1

 هستند خالق و مبتکر،نوآور افرادی بنیانگذاران، -2

 است رسمی غیر سازمان، -3

 منتفی :دیوانساالری قضیۀ -4

 کارکنان زیاد تعداد وجود رهبری؛بعلت به نیاز : بحران
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 )هیگرو همکاری(مساعی اشتراك مرحلۀ

 شد. خواهد کارآمد سیستم مدیریتی یک صاحب شود،سازمان حل سازمان رهبری مسألۀ اگر -1

 مراتب سلسله و کار وظایف، تقسیم شرح نتیجه در و سازمانی واحدهای و دوایر تشکیل  -2

 .هستند آشنا خود وظیفه نوع و به کارکنان و است اداری؛مشخص

 رسمی سیستم اندکی تعداد رسمی؛وجود غیر کنترل و ارتباطات -3

 خواست در و گردند می برخوردار به نفس اعتماد از پایین ردۀ مدیران ؛راختیا تفویض به نیاز :بحران

 کنند . می خودمختاری بیشتری و استقالل

 را نام ببرید و دو مورد را به دلخواه تعریف کنید. سازمان عملکرد کاهش عوامل-21

 سازمان بنیه رفتن تحلیل -1

 پذیری آسیب -2

 محیط دنش عقیم -3

 

 :سازمان بنیۀ رفتن تحلیل -1

 جنبه شدت به کارها بدهد، دست از را خود کارایی بگذارد، سن به وپا رود می تحلیل آن بنیه

 پس ها سازمان اغلب.شود عضالنی ضعف دچار سازمان جسم و بگیرند خود به )ساالری دیوان(بوروکراسی

 زیرا رسند، می سستی و ضعف و پیری وزگارر به چشمگیر های موفقیت و جوانی دوره یک گذرانیدن از

 از را خود کارایی اینکه از غافل دانند، می حتمی امر یک را موفقیت و دارند، سر در جوانی هوای همچنان

 .اند داده دست

 حد از بیش افزایش : از عبارتند کنند می صحبت سازمان ناتوانی و ضعف رفتگی تحلیل های نشانه

 ، سازمان در ناهماهنگی ندارند، راندمان یا کارایی نوع هیچ که اداری گیر پا و دست های روش ، کارکنان

 ساختار قدیمی یک وجود و موثر ارتباطی های شبکه نبودن

 : پذیری آسیب -2

 خود محیط آبادانی و رونق باعث نتواند استراتژیک نظر از که شود می آشکار زمانی سازمان پذیری آسیب

 مستقر کامل صورت به هنوز آنها زیرا دهد، می رخ کوچک های سازمان برای بیشتر حالت این اغلب شود،

 های جامعه سالمت به که ای عارضه یا دهد رخ مشتریان سلیقه در که تغییراتی به نسبت آنها .اند نشده

 نمی که پذیرند آسیب سبب بدان ها سازمان از برخی .باشند می پذیر آسیب بزند، لطمه اقتصادی بزرگتر

 باید پذیر آسیب های سازمان معموال( درآورند اجرا به و. ) نمایند تعیین را محیط مناسب استراتژی دتوانن

 .  شوند جدید صنایع و بازارها وارد باید و کنند نظر تجدید خود محیطی قلمرو در

  :محیط شدن عقیم -3

 هنگامی .کند تکیه انها به نتواند سازمان و یابد کاهش آن انرژی و منابع که شود می عقیم محیط زمانی

 میزان از شود می مجبور باشد، نداشته وجود سازمان از حمایت برای الزم انرژی و منابع محیط در که

 یک در که شوند می روبرو وضع این با هایی سازمان .شود ای تازه قلمرو وارد یا بکاهد خود های فعالیت
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 و بساز) مسکن کنندگان تولید ها، بانک از یاریبس مثال برای.گیرند قرار رکود حال در اقتصادی سیستم

 .دادند کاهش را خود فعالیت از زیادی تعداد بودند مجبور ها شرکت این ( ها بفروش

 .سازمان را نام ببرید و دو مورد را به دلخواه تعریف کنید قهقرایی سیر مراحل-22

 کوری مرحلۀ -1

 واقعیتها انکار مرحلۀ -2

 نادرست اقدامات رحلهم -3

 حرانب مرحله -4

 مرحله انحالل  -5

 کوری مرحلۀ -1

 و درونی تغییرات بلندمدت، دوره یک در که شود می شروع زمانی سازمان، عملکرد کاهش مرحله نخستین

 خود به باید سازمان که درآید ای گونه به وضع و باشد داده قرار تهدید دستخوش را سازمان بقای بیرونی

 حد از بیش سازمان کارکنان تعداد که است زمانی به مربوط لهمرح این .کند تر محکم را کمربندها و آید

 و سازمان های فعالیت بین یا شده خم و پیچ پر و گیر پا و دست بسیار اجرایی های روش یافته افزایش

 ها نشانه و ها عالمت این به مدیران اغلب.باشد نداشته وجود هماهنگی نوع هیچ مشتریان های خواسته

 که است این در حل راه ولی بندند، می ها واقعیت این برابر در را خود چشمان یا ندکن نمی زیادی توجه

 مشخص را ضعف نقاط یا ها کاستی و درآورد اجرا به را بهتری کنترل های سیستم سازمان

 واقعیتها انکار مرحلۀ  -2

 را اقعیتهاو کنند می اوضاع، سعی شدن بدتر از هایی نشانه و ها عالمت دریافت وجود با مسوالن -

 .کنند انکار

 عالی بسیار وضع که تلقین کنند کارکنان و اعضا به تا کنند می سعی اوضاع این در سازمان رهبران -

 جای به و شود می کار به دست حسابداری دایره .رود می پیش خوبی به چیز همه و است

 که بپذیرند را تواقعی این رهبران که است این در حل راه ولی .کند می سازی حساب حسابداری

 محیط با را سازمان دیگر بار یک و نمایند اقدام سرعت به باید پیماید، می قهقرایی سیر سازمان

 حل برای : بزنند زیر اقدامات به دست مرحله این در باید آنها.نمایند هماهنگ تغییر حال در

 . گیرند پیش در را جدید هایی روش یا ها راه مسائل

 انحالل مرحلۀ -5

 سهام تمام تقریبآ سازمان .داشت نخواهد وجود بازگشت راه نوع هیچ برسد مرحله این به سازمان چون

 و کشیده ته ای سرمایه منابع نمانده، باقی برایش زیادی چندان اعتبار و حیثیت داده، دست از را بازار

 با که است این ورددرآ اجرا به توان می که استراتژی تنها.است داده دست از را خود نیروهای بهترین

 .بخشید التیام را خود های زخم و داد خاتمه آن کار به نظم رعایت

 7-6فصل 
 یکی از ساختارها )وظیفه ، محصول ، ماتریسی ( را به دلخواه توضیح دهید .-23
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 ساختار مبتنی بر محصول 

 محتوا :  

 ساختار : محصول  -1

 محیط : عدم اطمینان متوسط تا زیاد ، در حال تغییر -2

 تکنولوژی : پیچیده ، دوایر سازمانی به هم وابسته اند  -3

 اندازه یا بزرگی : بزرگ -4

 هدفها : رضایت مشتری ، سازش با محیط ، اثربخشی در خارج از سازمان -5

 سیستمهای درون سازماني :

 هدفهای عملیاتی : تاکید بر نوع محصول -1

 (بندی : مبتنی بر مرکز سود)هزینه و درآمدریزی و بودجهبرنامه -2

 اختیارات رسمی : مدیران تولید  -3

 نقاط قوت :

 مناسب محیطی است که سریع تغییر میکند . -1

 دوایر سازمانی ، در سطح باالیی با یکدیگر هماهنگ است . -2

 گیری به صورت غیرمتمرکز است .تصمیم -3

 مناسب شرکت هایی است که بسیار بزرگ هستند و انواع مختلف محصول تولید می نمایند . -4

 :نقاط ضعف 

 جویی به مقیاس انجام دهند دوایر مختلف نمی توانند صرفه -1

 خطوط مختلف تولید نمی توانند هماهنگی چندان زیادی با هم داشته باشند  -2

 در این شرکتها مساله صالحیت و شایستگی زیاد با تخصص فنی منتفی است  -3

 مشکل است .مساله رعایت استاندارد ، انسجام و یکپارچگی از نظر خطوط تولید ، بسیار  -4

 مانیزسا یهارساختا ترین زهتاساختارهایی که برای طراحی نوین برای رقابت جهانی است یا -24

 دو نمونه را کامل توضیح دهید .

 فقيا یشرکتها -1

 .دشو می ییزر حطر یا ظیفهو یردوا نه و(رکا یجریانها و یندآفر رمحو لحو رساختا -1

 نگشتا ادتعد حتماالًا و یدآ می  در فقیا رتبصو،تشدا دیعمو حالت که راتختیاا تبامر سلسله؛ -2

 ؛مالی رموا مثل: هندد منجاا حمایتی ظایفو نندابتو که نددار  دجوو شدار ییاجرا مدیر ریشما

   د؛شو می داده مانیزسا حسطو ترین پایین به مدیریت یهارکا   -3

 ؛شوند می تشکیل نمشتریا یهازنیا و ها ستهاخو یمبنا بر -4

 دانرگدخو یتیمها -2

 5 ص؛خا یتهارمها با امکد هر،عضو 3۱ تا 



 
 

12 

 

 ه ویژگی عمده دارد .س دانگردخو تیم یک؛هستند تیومتفا مشاغل دار هعهد 

 دارد؛ سترسید  ،ستا زنیا ردمو رکا یک تکمیل و منجاا ایبر که منابعی به تیم ینا -1

 گردد .ل میتشکی... و مالی مدیرس،مهند مثل متخصص یههاوگر از -2

 دارد؛ یرگی تصمیم رتقد  -3

 دانگردخو یتیمها ییاامز

 و بگیرند تصمیم سریع؛هندد ننشا  کنشوا دخو از بسرعت محیط یهازنیا با بطهرا در ننداتو می -1

 ؛نمایند ضیرا را نمشتریا

 جیرخا دجوو نعیامو چنین ،عملله مرح در و رود می بین از بکلی مانیزسا یردوا بین نعامو -2

 ؛شتدا هندانخو

 ن؛ناآ کترمشا و نکنارکا حیۀرو دبهبو -3

 ؛هندد می منجاا را انمدیر ظایفو تیمها ایر؛زیابد می کاهش اداری رسربا یها زینه -4

 دانگردخو یتیمها ضعف

 تنیس ای دهسا رکا فقیا رساخنا به اوردن روی و نمازسا رساختا دادن رتغیی -1

 تسا رگی تقو دینراف -2

   دمجد مهندسي-3

 در ن،کنارکا و رانیدم رشنگ و رفک طرز ،ذهن در نیوگرگد زی،سا ونگرگد یعنی ددمج مهندسی 

 از دهستفاا روش در و ،هیدمانزسا و رساختا در ،ها ردازشپ و هادینراف در ،شیارز ماظن و فرهنگ

 .تسا ها نمازسا در تاطتباار  تالعااط وژیلوتکن

 جهش به ستیابید رایب تکرش یک و فرهنگ تتشکیال ،فرآیندها  ایریشه حیطرا دد،مج مهندسی-

 و سنتی و یمیدق هایشیوه نهادن رکنا به و ردگی می ورتص تکرش آن ردعملک در دهلعاا رقخا هایی

 ریمشت به دادن ارزش زنی و بمناس متیدخ یا و ولمحص آوردن ودجو به رایب رکا به دیدج شیرنگ

 ت،مادخ ر،ترب تکیفی همچون روزیما به نیازهای ستیابید هدف دد،مج مهندسی در. تسا ظرندم

 .ودنم دهسا را فرآیندها دبای نتیجه در و تسا نپایی هزینه و رییذپ فاطنعا

 ددمج مهندسی(BPR  )فرآیندهای با را ودخ یجا نمازسا فعلی هایوظیفه آن درکه  تسا دینرو 

 تکرح وریمح دینراف ویس به ییراگوظیفه تحال از نمازسا ن،یرابناب و ردهک وضع رکاو بکس صلیا

 رقابتیترها و در نتیجه -کاهش هزینه و رکاو بکس دنرو به دنبخشی تعرس بجوم رما همین. دکن می

 رددگ می نمازسا دنش

 ددمج سیمهند ییازام و هاگیژیو
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 لمشاغ چگيریکپا 

 از ریبسیا. تسا ژنتاوم طخ ذفح ودش می داپی ددمج مهندسی رثا در که کیرمشت وجه نیرت ساسیا

 که به مهندسی هایی نمازسا همه در. دنوش می یکی و مغااد هم در گذشته صمشخ فایوظ و لمشاغ

 آن در مشخصی ولمسئ و دهمآ ردگ تپس یک در ری،مشت به تمدخ جداگانه فایوظ دننز می تسد ددمج

 .ودش می رکا به ولمشغ

 وریمح دمنرکا 

 ورتص بلکه به فقیا ورتص به نه تنها  را رکا فرآیندهای دنابسته ربکا را ددمج مهندسیکه  هایی تکرش

 زنیا ریگد ت،کرش نکنارکاکه  معنی نیدب تکرش رساختا ودیعم گیردفش. دنا ردهفش ریگدیک به ودیعم

 در رکا دینراف ینکا. دنربنگ تیریدم هرم یباال ویس به وارهمھ فتکلی بکس رایب ھشتذگ دمانن تا دندارن

 منجاا در نکنارکا دنش رناتوات و ریمشت به ریعترس و بهتر ییوگ پاسخ ر،کمت هزینه ر،کمت رتاخی به ستیابید

 .ودش می خالصه هاشانتلیومسئ

 ددمج مهندسی ییازام

 نیزجایگ ر،کا تفرپیش بیعیط دنرو تا ودش می بسب ددمج مهندسی :دهاینراف بیعيط نیارج 

 .ودش نهاده شپی از و ساختگی دستورهای

 یها نمازسا در ت،سا مانیزسا مرزهای زا رکا ورعب ددمج مهندسی گیژیو :ورما قيطمن عجاار 

 ها نمازسا و دینراف نبی طتباار ددمج مهندسی در ماا تسا نمازسا نمتخصصا برعهده رکا منجاا ،سنتی

 .ودش می ونگرگد کامال

 و نهایی پرداخته سیزربا به راجا لحا در یهارکا ققید رلکنت یجا به :رلکنت و سيزربا هشکا 

 نکاست با ت،تخلفا از ریگی شپی از شبی رلکنت و سیزربا ماظن نیا. ردیگ می دهیدنا را ئیزج واردم

 .دنمای می کمک رلکنت هدف نهایی به ،هزینه  آور تشگف

 در و دسر می دازهنا نیرکمت به رونبی از ونناگوگ دسناا تیافدر و ها ستما :فختالا واردم هشکا 

 .ودش می رکمت وردخرب و فختالا دیجاا نمکاا ھنتیج

 ف،مختل یهادحوا تا تسا داده را نمکاا نیا ها تکرش بها وریفنا : یيززداکرتم و زکرتم دجایا نمکاا 

که  ریتوکامپی هپایگا نشتدا ل،حا همان درکه  حالی در د؛نماین لعم لمستق کامال یها نمازسا همانند

 نمغاار به نمازسا رایب زنی را زکرمتم یها نمازسا ییازام تسا تکرش در ودجوم تالعااط همه ویحا

 . آورد می

 ستا مریکاییآ یشرکتها توجه مورد 
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 در نهمزما رتبصو و یندآ می همدگر مانیزسا یردوا و حدهاوا متما نمسؤال که ستا ربتکاا عینو 

 خدمت ئهارا نچو  هائی مینهز در تا هندد می ساسیا اتتغیر تطالعاا ژیتکنولو  و فرهنگر،ساختا

 یابد. دبهبو نمازسا دعملکر نتیجه در و داده را زمال تصالحاا...  و کیفیت دبهبو ، یمشتر به

 سیستم باز 
نقش مدیریت عالی در رهبری ، طراحی و اثر بخشی سازمان شکل را رسم کنید و دو مورد -25

 توضیح دهید.

 

  

 هدف های سازمان چیست ؟ 

 هدف کلی سازمان را ماموریت می نامنند یعنی دلیل وجودی سازمان  -1

 ارزشها ، آرزوها و فلسفه وجودی سازمان است . ماموریت بیان کننده -2

 هدفهای عملیاتی سازمان چیست ؟

 علمکرد کلی سازمان )سودآوری( -1

 منابع )مالی یا منابع اولیه( -2

 رشد و پیشرفت کارکنان -3

 نوآوری -4

 وریبهره -5

 مدیریت استراتژیک چیست ؟

را قادر میسازد به هدفهای  ای چندگانه که سازمانهنر و علم دوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه

 بلندمدت خود دست یابد .

 استراتژی سازمانی از دیدگاه پورتر را بنویسید و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید .-26

 کاهش هزینه  -1
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 متمایز ساختن محصول -2

 تمرکز -3

 استراتژی متمایز ساختن محصول 

 ارائه میکند متمایز نماید سازمان درصدد برمیاید تا محصوالت و خدماتی را که در آن صنعت 

متمایز کردن محصول یا خروجی : مدیر با بکارگیری ساختار ارگانیک با ایجاد هماهنگی زیاد بین دوایر ، 

ها و ارائه های بازاریابی ، نوآوری در پاداشتشویق کارکنان به خالقیت و تحقیقات اصولی ، افزایش توانایی

 بت بکاهد.محصول با کیفیت سعی میکند از شدت رقا

 ویژگیهای ذیربط سازمان از پورتر :

 ساختار ارگانیک -1

 تشویق و ترغیب به خالقیت -2

 تشویق به تحقیقات اصولی  -3

 بکارگیری تکنولوژی پیشرفته -4

 افزایش شهرت شرکت از نظر ارائه محصوالتی با کیفیت باال -5

 های بازاریابی نوآوری در دادن پاداش به کارکنان افزایش توانایی -6

 گیرند که نسبت به قیمت حساسیت زیادی ندارندمورد هدف قرار می مشتریهایی -7

 استراتژی تمرکز:

-های خاص از بازار متمرکز شود که این امر با داشتن انعطافدر این وضعیت سازمان میکوشد تا بر بخش

یش ها ، برقراری روابط صمیمی باکارکنان ، ارائه خدمات الزم به مشتریان جهت افزاپذیری در پاداش

 وفاداری آنها و همچنین دادن اختیارات بیشتر به کارکنان از سوی مدیریت صورت میگیرد .

 ویژگی های ذیربط سازمانی از پورتر

 ارائه خدمات الزم به مشتری جهت افزایش وفاداری مصرف کنندگان -1

 پذیری دردادن پاداش و برقرار کردن روابط صمیمی با کارکنان داشتن انعطاف -2

 نسبتا زیاد به کارکنان جهت تماس و تامین نیازهای مشتریان  دادن اختیار -3

برای سنجش اثربخشی را نام ببرید و از هرکدام یك مورد را های نوین و سنتی رویکرد-27
 توضیح دهید .

 رویکرد نوین :

 روش مبتنی بر رضایت گروههای ذینفع  -1

 روش مبتنی به ارزشهای رقابتی  -2

فع: یکی از گروههای داخل یا خارج از سازمان یا سازمان دیگری است روش مبتنی بر رضایت گروههای ذین

کنندگان مواد اولیه ، کارکنان و صاحبان که در عملکرد سازمان نقش و سهمی دارد . بستانکاران ، عرضه
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شرکت از جمله افراد و گروههای ذینفع هستند در روش مبتنی بر تامین رضایت گروههای ذینفع تعیین 

این گروهها به عنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می آید . هر یک از این گروههای  میزان رضایت

 ای در سازمان دارد .ای میباشد . زیرا منافع ویژهذینفع برای محاسبه اثربخشی دارای شاخص ویژه
 رویکرد سنتی :

 رویکرد مبتنی بر تامین هدف -1

 رویکرد مبتنی بر تامین منابع -2

 رویکرد مبتنی بر تامین هدف: 

 . به جنبه محصول یا تولید سازمان توجه میشود -

 ؟آیا سازمان به هدفهای خود رسیده یا خیر -

ها هدفهای گذاری و ... از آنا که سازمانرشد ، سهم بازار ، بازده سرمایه سودآوری ، ها :شاخص -

توان اثربخشی سازمان را با یک شاخص ارزیابی . چندگانه و ضد نقیض دارند ، بنابراین اغلب نمی

یف سازمانی که در تامین یک هدف بسیار موفق بوده است ممکن است در مورد هدف دیگری ضع

 عمل کرده باشد .

های تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تامین هدف در سازمان کاربرد : -

ها گیری کرد . معموال سازمانهای تولید شرکت را به آسانی انداهشود ، زیرا میتوان هدفاستفاده می

کنند . ولی گیری میزهگذاری انداعملکرد خود را برحسب سودآوری ، رشد ، سهم بازار سرمایه

های عملی و کنند . ولی همیشه تعیین هدفگیری میهای عملی و اندازههمیشه تعیین هدف

 :اله که باید حل شوند عبارتند از . دو مسلکرد سازمان چندان ساده نیست معگیری اندازه

 های چندگانههدف -1

 های ذهنی )و نه عینی( در محاسبه تامین شده از شاخصاستفاده  -2
 


