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 (2گزینه  -1

 
 )حیطه نظارت )کنترل 

نترل( طه نظارت )کفهوم حیمحیطه نظارت )کنترل( به تعدا زیردستانی که یک مدیر می تواند و باید آنها را سرپرستی کند، اشاره می کند.  •

ر ز مدیر دستومستقیم ا هدایت شوند. یعنیبطور اثربخش اشاره به این نکته دارد که چه تعداد از زیردستان می تواند بوسیله یک مدیر 

 او گزارش تحویل دهند.  بگیرند و به

  :هرچه سازمان گسترده تر گردد، حیطه نظارت مدیران افزایش می یابد. نکته 

  :نفر از مدیران میانی است.  7تا  5حداکثر حیطه نظارت مدیران عالی معموالً مشتمل بر نکته 

 
 (4گزینه ـ 2

 
  ،وجود دارد که عبارتند از  برخی سوگیری ها و خطاهادر فرآیند پردازش و ارزیابی اطالعات : 

o خطای اعتماد به نفس بیش از حد 

o  خطای کامروایی آنی یا رضایتمندی فوریدر 

o )اثر لنگراندازی )خطای تکیه گاه ـ تعدیل 

o   خطای ادراک گزینشی 

o  )خطای راستی آزمایی )خطای تأیید 

o  خطای بزرگنمایی 

o خطای دسترسی. 

o  )یگر برآورد دویدادهای وقتی تصمیم گیرنده احتمال رخداد حوادث را بر مبنای مقایسه با ر: خطای بازنمای )خطای نمونه یا نماینده

وقعیت های مشاهده م می شود. مدیران این خطا را در هنگام قیاس نمودن وخطای بازنمای )خطای نمونه یا نماینده( می نماید، دچار 

  مشابه و همسان که وجود خارجی ندارند، از خود بروز می دهند.

o  خطای مربوط به رخدادهای تصادفی 

o  خطای فرورفتن در هزینه های گذشته 

o )خطای واپسنگری یا قهقرا گرایی)خطای پس گویی. 

 
 (3ـ گزینه 3

 

 نوع تمرکززدایی بخش کلیدی سازمان ساز و کار اصلی هماهنگی انواع پیکره بندی ساختاری

 عمودی و افقی تمرکززدایی رأس استراتژیک سرپرستی مستقیم  ساختار ساده

 تمرکززدایی افقی محدود ساختار فنی استانداردسازی فرآیندهای کاری  بوروکراسی ماشینی

 تمرکززدایی عمودی و افقی هسته عملیاتی استانداردسازی مهارت ها  بوروکراسی حرفه ای

 تمرکززدایی عمودی محدود خط میانی استانداردسازی خروجی ها  بوروکراسی بخشی

 تمرکززدایی گزینشی ستاد پشتیبانی تنظیم طرفینی  ادهوکراسی
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 (2گزینه ـ 4
 

 کارکردهای فرهنگ سازمانی 

 هویت بخشیدن به اعضای سازمان( هویت سازمانی( 

   مسئولیت جمعیتعهد و  

 پایداری سیستم اجتماعی  

 ابزار معنا سازی  

 به رفتار اعضا  شکل دهی 

 تقویت حس همکاری به جای رقابت 

 
 (3گزینه ـ 5
 
 فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ توافق و مشارکت فرهنگ ایدئولوژیک فرهنگ عقالیی 

تحقق اهداف سازمانی  هدف سازمان
 مشخص

تحقق اهداف گسترده و 
 رسالت های سازمان

 اجرای فرامین و دستورات بقای گروه

بازدهی و راندمان  معیار عملکرد
 سازمان

 کنترل و ثبات انسجاماتفاق و  حمایت خارج از گروه

 قوانین و مقررات عضویت درگروه رهبر کاریزما رئیس مرجع اختیار

 دانش فنی منابع غیررسمی ارزشها شایستگی منبع قدرت

 سلسله مراتبی مشارکتی قضاوتی عقالیی نحوه تصمیم گیری

 کارانهمحافظه  حمایتی و دوستانه فردی و مخاطره آمیز هدایتی و هدفمدار سبک رهبری

شیوة پیروی و 
 قبول

براساس قرار و پیمان با 
 سازمان

 سرپرستی و کنترل تعهد به گروه تعهد به ارزش ها

معیار ارزشیابی 
 اعضا

 مالک های رسمی کیفیت روابط شدت تالش ها بازدهی ملموس

 امنیت صمیمیت و همبستگی رشد توفیق انگیزش

 
 (3گزینه ـ 6
 

  :سازمان به مثابه ماشین 

در این  جود دارد.و مکتب کالسیک و مدیریت علمیبه سازمان دارد که در  نگاه عقالنی، کار سلسله مراتبی و مکانیکیاین استعاره  •

 . می شود استعاره ،سازمان به مثابه یک ماشین و ابزار مدیریت در نظر گرفته می شود و از دید مکانیکی به آن پرداخته

ه این ب اوج دلبستگی د دارد.یریت مانند تیلور، فایول،کانت و وبر برداشت ماشینی و مادی از سازمان وجودر افکار برخی از صاحب نظران مد •

 حس کرد.  پاسخ اسکینر -محرک تفکر را می توان در نظریه 

  .نمونه هایی امروزی از تفکر ماشینی درباره سازمان است آرایش  کارگاهو مهندسی انسانی یا  ارگونومی •

 

 



 

 

 

 

 ـ استاد نظام   Crafting ه سبکتئوری های مدیریت ب

 
 

http://Telegram.me/Nezam_managementTheories 

 

 

 (2گزینه ـ 7

 یرا با زذ قدرت است رین مأخنظریه پردازان سازمان توافق دارند که قدرت، مأخذ متعددی دارد. فرمانرانی )اقتدار رسمی( به طور خاص برجسته ت

 ش در سلسلهااختاری سلسله مراتب پیوند دارد و بخشی از ساختار اجتماعی سازمان هاست. به عبارت دیگر، فرمانرانی رسمی یک فرد از پست س

)یک ای شخصیهمراتب منبعث می شود. فرمانرانی رسمی تنها یکی از مأخذ قدرت در سازمان هاست؛ دیگر مأخذ قدرت عبارتند از: خصیصه 

رگیری انایی به کاور(، توزشخصیت کاریزماتیک( خبرگی )مهارت ها، دانش یا اطالعات مورد نیاز به وسیله دیگران(، اجبار )تهدید یا استفاده از 

 قدرتمند.( ه اشخاصهنجاری )قواعد و انتظارات غیر رسمی ایجاد شده به وسیله پیش فرض ها و ارزش های فرهنگی( و فرصت )دسترسی ب جزاهای

ه دیگر .د درحالی کل می شویکی از تفاوت های اصلی بین فرمانرانی و دیگر اشکال قدرت آن است که قدرت فرمانرانی به سمت پایین سازمان ها اعما

 درت در جهت های دیگر نیز اعمال می شوند. اشکال ق

 
 (4گزینه ـ 8

 
 (1گزینه ـ 9

  شکل گیری استراتژی به عنوان ...  مکتب

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیند تکوین یابنده و مفهوم آفرین  مکتب طراحی

 . شکل گیری استراتژی به عنوان یک فرآیند رسمی  مکتب برنامه ریزی

 . شکل گیری استراتژی به عنوان یک فرآیند تحلیلی  یابیمکتب موضع 

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیندی بصیرانه و آرمانگرایانه  مکتب کارآفرینانه

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیندی ذهنی  مکتب شناختی

 . نوظهورشکل گیری استراتژی به عنوان فرآیندی نوپا و    مکتب یادگیری

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیند مذاکره قدرت  مکتب

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیندی جمعی  مکتب فرهنگی

  شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیندی واکنشی و انفعالی.  مکتب محیطی

 . شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیند تحولی و دگرگون شونده  مکتب پیکره بندی
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  (مکتب کارآفرینانه) مکاتب فکری تفکر استراتژیک  

. است ی استراتژیکه به دنبال درک فرآیند شکل گیرآغاز می گردد رویکرد توصیفی با ظهور مکتب کارآفرینانه، موج جدید به سوی  •

تسابی غیراک وذاتی  مکتب کارآفرینانه نه تنها بر فرآیند شکل گیری استراتژی به وسیله یک رهبر تنها تمرکز دارد، بلکه بر

 بودن حالت ها و فرآیندهای ذهنی )شهود، قضاوت، حکمت، تجربه، بینش( تأکید می ورزد.

راتژی ایی ذهنی استاست که شامل بازنم بصیرتکلیدی ترین مفهوم این مکتب . نام برده می شودسوار بر فیل از این مکتب با عنوان  •

 د. می باشد که در سر رهبر خلق و پرورانده می شو

ین یه گذاران اه، از پا، به عنوان موتور محرکه توسعتخریب خالقانه و کارآفرینیاقتصاددانانی همچون شومپیتر با طرح مباحثی همچون  •

  مکتب فکری هستند.

 
 (3ـ گزینه 10

 

  فناوری

 های ساختاری ویژگی

  هماهنگی وکنترل  حیطه کنترل  تمرکز گرایی  رسمی بودن

  نظام کاری تکراری
  برنامه ریزی و قوانین خشک  وسیع  زیاد  زیاد

  نظام کاری مهندسی
  گزارشات، جلسات  متوسط  زیاد  کم

  نظام کاری هنری و صنعتگرانه
  کارآموزی و جلسات  متوسط به باال  کم  متوسط

  نظام کاری غیر تکراری
  هنجارها و جلسات گروهی  متوسط به پایین  کم  کم

 
 (4ـ گزینه 11
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 (2ـ گزینه 12
 

  هاوس و میشل(نظریه رهبری مسیر ـ هدف( 

 زمانی برای تار رهبربر این نظر استوار است که رفنظریه مسیر ـ هدف در رهبری بر اساس مدل انگیزش انتظار و احتمال بنا شده و   •

 پیروان قابل قبول است که منبع رضایت و انگیزش برای آنان باشد. 

ت. سازمانی اس ه اهدافدر نظریه مسیر ـ هدف وظیفه رهبری شناخت عوامل محیطی و پیروان به منظور ایجاد انگیزه در آنان برای نیل ب •

 ری نماید. هداف یاادر این نظریه رهبر تالش می کند تا مسیر نیل به هدف ها را برای کارکنان روشن  سازد و آنان را در نیل به 

 ز خود فتارها را از این رفیدلر، معتقد است که رهبران انعطاف پذیر بوده و بر حسب موقعیت می توانند هر کدام ا  : هاوس بر خالفنکته

 بروز دهند.

 فوذ رهبر برگونگی ننظریه رهبری مسیر، هدف ریشه درمدل انگیزشی انتظار دارد. واژه مسیر ـ هدف، به دلیل تأکید این نظریه بر چ •

می شود به  دف یافتز هدف های کار و هم از هدف های شخصی و  ارتباطات مسیرهایی که میان این دو دسته هبرداشتهای کارکنان هم ا

 مطرح شده است: سبک رهبری کار رفته است. در این نظریه چهار نوع 

 ر تعیین می کندهب: رفتار رهبر آمرانه است، مشارکت وجود ندارد و همه امور را ر( Directive Leaderرهبری آمرانه یا دستوری ) (1

 )شبیه ضابطه مند کردن(

 کوشاست. این : رفتار رهبر دوستانه است، برای پیروان حرمت قائل است و درحمایت از آنان(Supportive leaderرهبری حمایتی ) (2

 سبک بر نیازهای کارکنان و سالمت و ارتقاء جوّ کاری دوستانه تمرکز دارد. 

 : تصمیمات با مشارکت کارکنان اتخاذ می شوند. ( Participative leaderرهبری مشارکتی ) (3

ف های سازمان را برای زیر دستان مشخص می کند و به آنان اعتماد : رهبر هد(Achievement-Oriented Leaderرهبری توفیق گرا ) (4

 اعضای گروه ه توانبعتماد می دهد تا به اهداف تعیین شده برسند این سبک برتعیین هدف های چالشی، کمال در عملکرد و نشان دادن ا

 برای ارائه عملکرد عالی تأکید دارد. 

 

 1 ـ گزینه (13
 
در  و منافع خود فرد به توجهکنت توماس پنج استراتژی عمده برای مدیریت تضاد ارائه نموده است که در محور عمودی این نمودار، میزان  •

 درجه بندی شده است: این استراتژی ها به شرح زیر است:  میزان توجه فرد به منافع دیگرانمحور افقی، 

 استراتژی مصالحه  /استراتژی سازش  /استراتژی اجتناب  استراتژی همکاری / /استراتژی رقابت  •
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 4ـ گزینه( 14
 

 بارتند از: عقائل است، این سطوح منطق اخالقی که توسط کوهلبرگ ارائه شده است، سه سطح برای توسعه اخالق شناختی نظریه  •

 سطح منطق اخالقی پیش قراردادی 

  سطح منطق اخالقی قراردادی 

 سطح منطق اخالقی فراقراردادی 

 
 سطح منطق اخالقی پیش قراردادی 

 نجام فعالیتن، سبب ا؛ به گونه ای که نگرش آن به قانوسازمان بر اساس منافع خود برانگیخته می شوددر این سطح از منطق اخالقی،  •

 . هایی برای اجتناب از مجازات و بهره برداری مناسب از حوزه های سایه و روشن جهت دستیابی به منفعت می گردد

زمان هایی ش ساگرن. موضوعات اخالقی به عنوان عنصری بیرونی تلقی می شوند که برای فعالیتهای سازمانی جنبه محدودکنندگی دارند •

نین چدارد و هی اشاره به خودخواهی گرواست. این نوع نگرش چماق و هویج که در این سطح اخالقی قرار دارند، مبتنی بر تئوری 

 می باشد.به دنبال حداکثرسازی منافع خود در بلند مدت سازمانی 

 
 2ـ گزینه( 15

 
 ( 3ـ گزینه 16

 

  مطالعاتنتیجه   روش مطالعه  موضوع اصلی مورد بررسی  دیدگاه

 کالسیک
 تاثیر سازمان بر جامعه

 سازمان مدیریت کارا و موثر

 مشاهده و تحلیل رخدادهای گذشته
 تحلیل تجربیات شخصی

 ارائه مدلهای نظری برای طبقه بندی سازمانها
 ارائه دستورالعمل های تجویزی برای اقدام

 نوگرایی

ارزیابی انواع طرحهای سازمانی با 
 عینیاستفاده از شاخصهای 

سازمان به مثابه یک شی مادی با 
 ابعاد قابل سنجش

 استفاده از شاخصهای توصیفی
تحلیل همبستگی با استفاده از 

 استاندارد شاخصهای
 مطالعه تطبیقی سازمانها

 های مدیریتی سبکها و سیستم مقایسه
کشف روابط آماری چند متغیره میان عوامل 

 سازمانی

تفسیری/ 
 نمادین

ت با استمداد از ادراکاارزیابی سازمان 
 ذهنی

 مشاهده همراه با مشارکت در فعالیتها
خرده فرهنگها  مصاحبه برای شناسایی
 و اقوام

تدوین متون داستانی، و توصیف )مانند 
 مطالعات موردی(

 شناسایی خرده فرهنگها و قومیتها

  فرانوگرایی
 نظریه ها و نظریه پردازان سازمان

 نظریه پردازان درباره سازمان

 تفکیک ساختار مفاهیم و پدیده ها
نقد نظریه ها و نظریه پردازی در مورد 

 سازمان

 ابراز احساسات و برداشتهای شخصی
بیان علل نظریه پردازی و مقاصد نظریه 

 پردازان
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  مأموریت: فرهنگ 

رات ازی به تغییند و نیاز عملکرد سازمان هایی که خدمت به ارباب رجوع یا مشتریانی خاص در محیط بیرونی را مورد توجه قرار  می ده •

نداز ر چشم ابسریع احساس نمی کنند، تحت عنوان فرهنگ  مأموریت یاد می شود. این فرهنگ برای کمک به نیل به اهداف مشخص، 

کنان در أموریت، کارمفرهنگ  درا استفاده از مکانیزم هایی همچون فروش، سودآوری، سهم بازار و ... تأکید دارد. روشنی از اهداف سازمان ب

 . مقابل سطح عملکرد مشخصی پاسخگو هستند و سازمان در ازای آن، پاداش های مشخصی به آنان ارائه می کند

چشم انداز  ات محیط،، رفتار افراد را جهت می دهند. به دلیل ثبآتیبا ارائه تصویری از وضعیت مطلوب  در این نوع فرهنگ، مدیران •

برخی  بی باشد. درل ارزیاسازمان می تواند به اهداف قابل اندازه گیری تبدیل گردد و عملکرد کارکنان نیز برای دستیابی به اهداف قاب

  ست.ا موارد، فرهنگ مأموریت منعکس کننده سطح باالیی از رقابت پذیری و سودگرایی

 
 ( 4ـ گزینه 17
 
 ی کاهد و بهمرای آن مدیریت تضاد شیوهای است که تضادهای سازمانی را به استخدام اهداف سازمانی درمی آورد و از جنبه های غیرکا •

مان ازمدیریت س ونی است جنبه های کارکردی آن می افزاید. مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزءانکارناپذیر زندگی سازما

 یر است: رض به شرح زریت تعاچاره ای ندارد جز آنکه به استقبال آن برود و از تضاد برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جوید. نظریات مدی

  نظریه سنتی تعارض (1

  نظریه روابط انسانی (2

  نظریه تعامل گرایان (3

 
 نظریه تعامل گرایان

منجر به  وقعی کهما، بی تحرک و غیر حساس نسبت به ایجاد تغییر است. تعارض یک سازمان عاری از تعارض، احتماالً سازمانی ایست •

ه بغییرات خود تد است. جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفی

غییر باید ض است. قبل از مساعد شدن شرایط برای شروع تن تعارآن محرک هما گیرد. تغییر نیاز به یک محرک دارد .خود صورت نمی

یر ای شروع تغیاخلی برمیزانی از نارضایتی از وضع موجود وجود داشته باشد. پس سازمانی که عاری از تعارض است هیچ گونه نیروهای د

 سازمانی خود ندارد. 

 

 
 
 

 ( 4ـ گزینه 18
 
  یم سته کلی تقسب چهار دانسانی و چگونگی بررسی و تبیین رفتارها در سازمانها را در قالبرخی از دانشمندان مفروضات در خصوص رفتار

 نمایند:   بندی می

 تئوری سازمان مدرنیست  (1

 تئوری سازمان نئومدرنیست (2

 تئوری سازمان پست مدرنیست (3

 تئوری سازمان انعکاسی  (4

تعارض تغییر انطباق بقا
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 1تئوری سازمان مدرنیست ) 

 . دیریت می دانا قابل مدر؛ باوری که آشوب و بینظمی جهان نظم یافته است را تأیید می کنداین عقیده  که نظریه مدرنیسم یا نوگرایی،  •

 ساساً آشفتهامحیطی که  ، دررویکردهای مدیریتیو بوروکراسی ها ، سیستم هادر این نظریه، سازمانی در نظر گرفته می شود که با ایجاد  •

 و طریق قابلمر از دابانی اساسی در تئوری سازمان مدرنیست این است که این است، مدیریت را قادر می سازد که نظم ایجاد نماید. م

ان مجموعه ت را به عنو( روش اول این است که بتوانیم طیف کلی فعالیتهای علمی مربوط به ایجاد تئوری سازمان و مدیری1انجام است: 

ا به عنوان سیستم هایی که ر( روش دوم این است که سازمان ها 2 ای از اجزاء که به صورت نظام یافته با هم در ارتباطند در نظر بگیریم.

 کم و بیش پیچیده هستند، بنگریم. 

  .به شکلی از سازمان که ویژگیهای بوروکراسی را در خود دارد، گرایش داردسیمای محوری تئوری سازمان مدرنیست  •

 
 (2گزینه  ـ19
 

 برنامه ریزی و مدیریت بر مبنای هدف (MBO)  

های تابعه  ا و بخشسپس با مشارکت کارکنان برای همه واحد ه .این نگرش باید ابتدا مهمترین مسائل سازمان را مشخص کرد بر اساس •

یب اهداف برای ترک ،در مدیریت بر مبنای هدفهدف گذاری نمود  ،به صورت منظم ،و متعاقبا برای همه افراد شاغل در سازمانها، آن 

ریف اهداف تعامر ر داین روش برنامه ریزی مبتنی بر این اعتقاد است که مشارکت مدیران و کارکنان  .فردی و سازمانی تالش می شود

ه صورت زیر بنای هدف فرداگرد مدیریت بر مب .آثار مثبتی بر روحیه و عملکرد کارکنان ایجاد می کند ،سازمانی در قالب اهداف فردی

 است.

 

دف بر هت برمبنای را تلفیق می کند. اساس سیستم مدیری کنترلو برنامه ریزی  ،کنانفراگرد مدیریت بر مبنای هدف با مشارکت کار •

  د.بهره مند ش ایای آن، می توان از مزداست. فقط هنگامی که مدیریت برمبنای هدف به طور واقعاً طرفینی و مشارکتی اجرا شو مشارکت

 
 

 (3ـ گزینه 20
 

  ین ویژگی تعیو  رینانکارگیری رهیافت محتوایی، متمایز کردن کارآفرینان از غیر کارآفهدف از به : صفات مشخصهیا رهیافت محتوایی

وفیق طلبی، تیاز به های شخصیتی و روانشناسی آنان است.  بر اساس این رویکرد مهم ترین ویژگی های کارآفرینان عبارت است از:  ن

  تحمل ابهام تمایل به قبول مخاطره، داشتن کنترل درونی، داشتن روحیه خالق و

 

  ارآفرینی کبیین ماهیت تو  شناسایی کارکردها و فعالیت های کارآفرینانهدف از به کارگیری این رهیافت، : رفتارییا رهیافت فراگردی

 ر می گیرد. نظر قرا. بر اساس این رهیافت، بررسی همه عوامل مؤثر در تأسیس یک شرکت، مانند محیط، فرد، فراگرد و سازمان مداست

 
 
 
 

مشارکت کارکنان و 
مدیران در برنامه ریزی

تدوین و پذیرش اهداف 
لبر اساس توافق متقاب

افزایش تعهد کارکنان 
برای تالش به منظور 

تحقق اهداف 

بهبود عملکرد فردی و 
سازمانی
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 ( 2ـ گزینه 21
 
عملیات  رحله ازمهرچند کنترل به عنوان آخرین کارکرد )وظیفه( مدیریت مطرح است ولی وظیفه ای مستمر و همیشگی است که در هر  •

رتند تنرل ها عباه این ککسازمانی می تواند به کار گرفته شود. به طورکلی فرآیند کنترل در سه مقطع عملیات سازمانی قابل اعمال است 

 :از

 :)شامل کنترل های پیش از استخدام کارکنان، بازرسی مواد اولیه و...  کنترل پس از عمل )گذشته نگر 

 :)شامل مدیریت کیفیت جامع، خودکنترلی کارکنان و مدیران و...  کنترل حین عمل )حال نگر 

 :)شامل بازرسی کیفیت نهایی، تحقیق میدانی از مشتریان و...  کنترل قبل از عمل )آینده نگر 

 

 )کنترل قبل از عمل )آینده نگر 

لی از آنکه عم خشد و قبلبکنترل را تحقق می داده ها کنترل آینده نگر یا یا پیش نگر یا هدایت کننده، کنترلی است که با استفاده از  •

ع پیش قبل از وقو کالت راواقع و نتیجه ای حاصل شده باشد، طریق اصالح را ارائه می دهد. به عبارت دیگر، این نوع کنترل، موانع و مش

ست، اانندگی مشغول ر راننده مجربی که در سر باالیی یک جادهبینی می کند و انجام اصالحات را ممکن می سازد. برای مثال، 

ا پیش ب(، هدف . در کنترل پیش نگر )آینده نگرقبل از رسیدن به سرباالیی، دنده مناسب را انتخاب می کند و به کار می گیرد

ی نای پیش بین، بر مببینی عملیات مقایسه می شود. کنترل پیش نگر قبل از انکه به گذشته متکی باشد، آینده نگر است. در این حالت

  ست.ارح زیر ج عملیات، قبل از اجرای آن، برنامه های اصالحی مناسبی تنظیم می گردد. ساز و کار کنترل پیش نگر به شنتای

 
 (4ـ گزینه 22
 
م به ایی که اقداازمان هسدر تئوری سازمان، نظریه پردازان اکولوژی یا بوم شناختی جمعیت به مطالعه این موضوع می پردازند که چگونه  •

امل و نظریه تک با الهام گیری از. خود را با محیطشان تطبیق می دهندالت و خدمات مشابه )یک جمعیت( می نمایند، تولید محصو

صربه فرد را د، نیاز منحر بیابنتنازع بقا داروین، مدل اکولوژی جمعیت بیان می دارد که سازمانهای جدید تالش می کنند تا خألیی را در بازا

یت ت مستمر جمعا تغییرا. سازمانهای جدید تنها در صورتی بقا می یابند که خود را بمحیطی را ذخیره نمایندشناسایی نمایند و منابع 

  سازمان هایشان تطبیق دهند.

نفرد. ازمان های مود نه ساین مدل از سایر دیدگاه های سازمانی متفاوت است زیرا عمدتاً برای جمعیت )مجموعه( سازمان ها به کار می ر •

یژگی های مانی و وبرمبنای برتری هماهنگی بین اشکال سازلی این در تز انتخب طبیعی آن است که محیط، سازمان هایی را موضوع اص

ای قدرتی مان داربرای بقا انتخاب می کند. به عبارت دیگر، در نظریه بوم شناسی جمعیت فرض می شود که محیط یک ساز محیطی شان

 ازند. رآورده می سبرین شکل سازمان های رقیب، سازمان هایی را انتخاب کند که نیاز محیط را به بهت است که می تواند از میان گروهی از 

 

 (3ـ گزینه 23
 

  را در موارد ذیل خالصه می کند:عمده تئوری سیستم های عمومی فان برتاالنفی ویژگی های 

 متقابل عناصر و ویژگی های آنها: تعامل و وابستگی  •

  کل گرایی:  •

 هدفجویی:  •

 فرآیند دگردیسی یا تغییر شکل:  •

 ورودیها و خروجی ها: •
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 : آنتروپی •

 تنظیم گری:  •

 سلسله مراتب:  •

 تفکیک:  •

که دارای  د دارندسیستم های باز گزینه های معتبری را به عنوان راه های دستیابی به هدف پیش روی خو همپایانی یا چند غایتی: •

 همگرایی() ق ساخت و یا از یک مرحله اولیه تعیین شده، اهداف متفاوتی را می توان محق ارزش همسان با یکدیگر هستند )واگرایی(

 
 (3ـ گزینه 24
 

  تحقیق وودوارد در رابطه با اثر فناوری برساختار 

 یدانه تولاع سه گوودوارد که یک خانم انگلیسی و جامعه شناس صنعتی بود، صد شرکت تولیدی بزرگ انگلیسی را بر حسب یکی از انو •

 . ودبمیزان پیچیدگی فناوری واحدی حداقل، و در تولید فرایندی بیشترین طبقه بندی کرد. فرایندی و  انبوه، واحدی

 

 گروه اول: تولید تک محصولی )واحدی( و دسته های کوچک 

  .گروه دوم: تولید انبوه و دسته های بزرگ 

  .گروه سوم: فرایند تولید مستمر 

ع یا به نام شرو ند چیزیدر فرایندهای تولید مستمر همه کارها به وسیله  دستگاه های پیشرفته و مکانیزه انجام می شود. در این فرای •

ولید زه فرایند تی مکانیمتوقف ساختن دستگاه وجود ندارد، و در واقع این شیوه تولید یک گام پس از خط مونتاژ قرار دارد. دستگاه ها

لید واحدهای تو ارتندازرل می کنند و می توان محصوالت را بیش از تولید به صوتی دقیق پیش بینی کرد. نمونه های آن عبمستمر را کنت

 دارویی، پاالیشگاه های نفت، نوشابه سازی ها و راکتورهای هسته ای مولد برق. 

 

 :رگانیکی(فرآیندی یا مستمر )ساختار اتولید واحدی )ساختار ارگانیکی(، تولید انبوه )ساختار مکانیکی(، تولید  نکته  

  :برای پاسخ کافی بود ارگانیک یا مکانیک بودن را به خاطر بیاوریم!!! نکته 
 

 کاربردها برای ساختار سازمان توع تکنولوژی فنی پیچیدگی

 پایین پیچیدگی
 
 
 
 
 

 
 پیچیدگی باال

تولید واحدی یا گروه کوچک 
)محصوالت بر اساس سفارشات مشتریان 

 ساخته می شود(
 

 تولید انبوه یا گروه بزرگ )وظایف تعریف
 شده(

 
فرآیند  تولید مستمر )جریان مستمر و 

 تولید همانند پاالیشگاه نفت (  همیشگی

ساختار سلسله مراتبی مسطح، تمرکزگرایی 
 رسمیت کم و سازمان ارگانیک پایین،

 
حیطه نظارت گسترده، ساختار متمرکز و رسمیت 

 مان مکانیکیداده شده، ساز
 

 وساختار سازمانی بلند، تمرکز پایین، رسمیت کم 
  سازمان ارگانیک
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 ( 2ـ گزینه25
 

 رابطه بین استراتژی و ساختار 

 منتشر 1960 ایل دهه( در مورد رابطه بین استراتژی و ساختار به وسیله آلفرد چندلر انجام شد و در اونظریه سنتیتحقیق کالسیک ) •

اتی در ه تغییربشد. وی پس از بررسی شرکت های بزرگ آمریکایی نتیجه گیری کرد که تغییرات در استراتژی  این شرکت ها، منجر 

 ع استراتژی  است. ساختار آنها گردیده است. وی نتیجه گرفت ساختار تاب

 

 
 

 (1ـ گزینه 26
 

 الگوهای ساختاری مینتزبرگ 

( بخش عالی 2لیاتی : ( بدنه اصلی عم1در این الگوی ساختاری پنج بخش اساسی در هر سازمانی تشخیص داده شده اند که عبارتند از :  •

الب را در سازمان پنج بخش، ممکن است نقش غ( بخش ستاد پشتیبانی.  هریک از این 5(بخش ستاد فنی ؛ 4( بخش میانی ؛ 3سازمان ؛ 

 ، نوعی ترکیب و ساختار سازمانی به وجود می آیدبا توجه به این غلبه نقشایفا کنند و 

 

  ق اعمال های دقی و تحلیل گران آن بر سازمان تسلط یابند کنترل ها از طریق استانداردها و ضابطه ستاد فنیزمانی که متخصصان      

 به وجود می آید.بوروکراسی ماشینی می شوند و 

  ه وجود      برفه ای بوروکراسی حسازمان باشد، تصمیمات به صورت غیر متمرکز اتخاذ می شوند و  بدنه عملیاتیاگر سازمان تحت تسلط

 می آید.

  ی شود.ایجاد م به ایساختار بخشی یا شعگرداننده اصلی سازمان شود، واحدهایی تقریباً مستقل شکل می گیرند و  بخش میانیاگر 

  ز ایجاد     متمرکنه( ساختار ساده )کارآفریناسازمان قدرت را به دست گیرد ، کنترل متمرکز ایجاد می شود و نوعی  بخش عالیهرگاه   

 می شود.

  وقت یا مختار ی )ساادهوکراسنقش غالب پیدا کند، کنترل از طریق تفاهم بین اعضای سازمان اعمال می شود و ستاد پشتیبانی  هرگاه

کراسی اند یات ادهوحاصل می شود. عدم تمرکز، انعطاف پذیری کامل، روابط افقی، موقتی بودن و حداقل مقررات رسمی از خصوصویژه( 

 که مجموعه سازمانی را، که به سادگی قابل تطبیق با محیط متغیر امروزند، ایجاد می کنند. 
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 (1ـ گزینه 27
 

ا یستم ها و بسایر خرده س سازمانی می داند که با استفاده از افراد، ارزش ها ورا سازمان یادگیرنده پنجمین فرمان در کتاب پیتر سنج  •

ظر نبه ی بخشد. مبهبود  تکیه بر درس ها و تجربه هایی که به دست می آورد، به طور پیوسته عملکرد خوب خود را تغییر می دهد و آن را

 عبارتند از:دگیرنده اجزای اصلی هر سازمان یاوی، 

اره وط به ادمدل های ذهنی تجربیات شناختی از سیستم های بیرونی هستند که روابط علت و معلولی مسائل مربمدل های ذهنی:  (1

ورد جربیاتشان مخشی به تمدلهای ذهنی به ایده ها و باورهایی که افراد برای هدایت اقداماتشان و معنابسیستم ها را مشخص می سازند. 

 ی گذارند. م  بر اساس این ویژگی همه افراد شیوه های قدیمی اندیشیدن را کنار      فاده قرار می دهند، اشاره دارد. است

کیبایی شتعهد مستمر شخص در شفاف سازی و عمق بخشی بصیرت فردی، انرژی بخشی، سرآمدی یا مهارت فردی به مهارت شخصی:  (2

 نبر اساس ای  رت است.. این اصل چیزی فراتر از شایستگی و مهانگونه هستند، اشاره داردورزیدن و توانایی برای دیدن واقعیات، هما

 ویژگی، افراد خودآگاه بوده و به طور باز با دیگران برخورد می کنند. 

که  یاز عناصر ظرفیت سازی در افراد برای بررسی یک مشکل در قالب مجموعه ای کاملتفکر سیستمی عبارت است از تفکر سیستمی:  (3

 ار می کند. چگونه ک بر اساس این ویژگی، همه اعضای این سازمان ها یاد می گیرند که کل سازمان. با یکدیگر ارتباط متقابل دارند

ساس بر ا. تنداعضا در سرتاسر سازمان کامالً نسبت به آن متعهد هسبینش مشترک بینشی است که : )آرمان مشترک( بصیرت مشترک (4

 نند. صل می کاین ویژگی، همه اعضای سازمان به شناسایی و تعریف برنامه های عملی خود می پردازند و در مورد آن توافق حا

طلوب و مش کامالً فرآیند همراستاسازی و توسعه ی ظرفیت یک تیم برای خلق نتایجی که برای اعضایعبارت است از یادگیری گروهی:  (5

   د. ی می کنناین ویژگی، همه اعضای سازمان برای به اجرا در آوردن برنامه های مورد توافق، همکار بر اساس. خوشایند است
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 )عوامل مؤثر بر حیطه نظارت )کنترل 

 ترده تر وظارت گسهر چه میزان لیاقت و توان مدیران بیشتر و نگرش مثبت تری به کارکنان داشته باشد، حیطه ن ویژگی های شخصی: (1

ارب ذرانده و تجگزشی را نتیجه آن مطلوب تر خواهد بود. همچنین هرچه کارکنان، استعداد و قابلیت بیشتری داشته باشند، دوره های آمو

 کسب کرده باشند، حیطه نظارت گسترده تر خواهد بود. 

  ویژگی های شغلی )سازمانی(: (2

  عوامل محیطی: (3

 

  سازمانی(  و حیطه نظارت )کنترل(ارتباط تمرکز، سطوح مدیریت )ارتفاع ساخت 

 ست. تمرکز یا عدم تمرکز در تصمیم گیری سازمان، بر تعداد سطوح مدیریت و میزان حیطه نظارت مدیران تأثیرگذار ا •

 تصمیم گیری متمرکز باعث ایجاد حیطه نظارت محدودتر و سطوح مدیریت بیشتر می شود.  •

 وسیع تر و سطوح مدیریت کمتر می شود. تصمیم گیری غیر متمرکز باعث ایجاد حیطه نظارت  •
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ر تباطات مدنظوضوع اراصوال نمودار رسمی سازمان، کانال ها و مجاری ارتباطات رسمی را نشان می دهد و به هنگام ایجاد تشکیالت، م •

ده است. ن مشخص شتشکیالتی هر سازماطراح ساختار سازمان است. بنابراین، الگوی ارتباطی ساختار رسمی همان است که در نمودار 

 شبکه های ارتباطی سازمان از حیث شکل، ساختار و عملکرد بر دو نوع اند: 

 شبکه ای غیر رسمی و سیستم هایی که در اثر تعامل افراد ایجاد می شوند.  (1

 شبکه های رسمی و سیستم هایی که در اثر فراگردهای رسمی سازمان به وجود می آیند.  (2

 

 یده   می سمی نامبا توسعه روابط غیر رسمی در میان اعضای سازمان، شبکه های ارتباطی خاصی شکل می گیرند که سیستم های غیر ر

تم یابند. سیس ان راه مینیز نامیده شده اند، زیرا به طور نامنظم در هر جای سازمارتباطات درخت انگوری شوند. ارتباطات غیر رسمی، 

 ی به چهار نوع کلی تقسیم می شوند: رشته ای، انشعابی ) تابشی (، تصادفی، و خوشه ای. های ارتباطی غیر رسم

 . الگوی رشته ای: •

 الگوی تصادفی:  •

 الگوی تابشی )انشعابی(:  •

 ا به عده اییز خبر رندر ارتباط خوشه ای، یک نفر به طور غیر رسمی خبری را به عده ای می دهد، و هریک از آن ها الگوی خوشه ای:  •

 بکه ها تعدادشر این ق موثرتر می دانند؛ زیرا ددیگر انتقال می دهد. برخی از صاحب نظران شبکه خوشه ای را از سایر شبکه های فو

مان طالعات در زوند و اشعوامل انتقال اطالعات کاهش می یابد؛ ضمن آنکه معموال افراد قابل اعتماد برای انتقال اطالعات انتخاب می 

 گردد.  مناسب منتشر می
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 بوروکراسی ماشینی 

ر ملیاتی بسیاعوظایف  استاندارد سازی ، مفهوم کلیدی است که همۀ بوروکراسی های ماشینی بر آن تأکید دارند. در بوروکراسی ماشینی •

  کز  تیار متمراخاست، وظایف سازمانی در بخش های وظیفه ای گروه بندی شده اند، قوانین و مقررات بسیار رسمی بوده،  تکراری

عالیت های ضح بین فتمایز  بسیار وامی باشد. تصمیم گیری از سلسله مراتب تبعیت می کند و نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با 

ای هسازمان  و« تولید کننده در مقیاس انبوه»ن های حاکم است. استفاده از این نوع بوروکراسی اغلب در سازما صفی و ستادی

  بهترین کارکرد را دارد.« پایدار و ساده»متداول است. بوروکراسی ماشینی در « دولتی»

 
 


