درسنامه اول
پالت  – 1مفاهیم سازمان
 .1در همه سازمانها از انسانها استفاده میشود و همه آن ها هدفمند بوده و از  .......بهره میگیرند -----------تقسیم کار
 .2ویژگی بارز تمدن بشری -----------ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روزافزون آنها
 3 .3طبقه بندی سازمان از نظر ریچارد اسکات-1 -----------سازمان به مثابه سیستم عقالیی-2سازمان به مثابه سیستم طبیعی -3
سازمان به مثابه سیستم باز
 .4سازمان به مثابه سیستم عقالیی در جهت پیگیری  .....تشکیل یافته است> --------اهداف نسبتا خاص
 .5سازمان به مثابه سیستم عقالیی برای کدام محیطها مناسب است؟>--------محیطهای با ثباتتر( رویکرد سازمان به عنوان سیستم
عقالیی خیلی شبیه به دیدگاه مکتب کالسیک تو نظریه های سازمان و مدیریته که جلوتر بهش اشاره میکنیم)
 .6هدف مشترک اعضای سازمان به عنوان یک سیستم طبیعی چیست؟ -----------بقای سازمان
  .7تفاوت مهم دیدگاه عقالیی و دیدگاه طبیعی این است که در دیدگاه عقالیی سازمان ............میشود-----------طراحی
 .8سازمان به عنوان یک سیستم طبیعی برای چه محیطی مناسب است؟ -----------محیطهای پویا
 .9ساختار سازمان به عنوان سیستم طبیعی......و توجه آن معطوف به  .....است -----------غیر رسمی-ساختار رفتاری
 .10سازمان به عنوان یک سیستم طبیعی سیستم  ....تلقی میشود که در پی  ....به عنوان یک سیستم است -----------ارگانیک-بقای
خود
  .11سازمان به عنوان سیستم عقالیی یک  .........به عنوان سیستم طبیعی یک  ........و به عنوان سیستم باز ..............است---------.
 >-----------------------ساختار هدفدار-ساختر غیر رسمی ( رفتاری) -سیستمی از روابط متقابل بین فعالیتها .12سازمان به عنوان سیستم باز از  ......تشکیل شده نه از >--------------- --......................از فعالیتها تشکیل شده نه ا ز افراد
 .13دو جنبه مورد تاکید در سازمان به عنوان سیستم باز  >----------------------اجزا و ارتباطات میان اجزا
 .14بزرگترین واحد های سازمانی در جوامع مدرن؟ -----------ارتشها
4 .15دسته ازعناصر سازمان ها از نظر لیویت  -----------ساختاار اجتماعی – مشارکت کنندگان(کنشگران) –اهداف – فناوری
  .16عنصر کلیدی سازمان

-----------

 .17سازمانی اثر بخش تر است که ......

کارکنان و روابطی که با هم دارند

-----------

اهداف فردی را با سازمانی همراستا سازد

  .18جایی که مشتریان و ارباب رجوع ذینفعان اصلی هستند -----------
  .19صفت مشخصه یک سازمان از نظر پارسونز

سازمان های خدماتی

 -----تقدم گرایش به دستیابی به هدف معین

 .20عبارتست از ایجاد سازگاری بین اهداف فردی وسازمانی

 -----یکپارچگی

  .21سازمانی اثر بخش تراست که  ----- ......یکپارچه باشد
 .22انواع سازمان ها برمبنای جایگاه قانونی -----مالکیت انفرادی  ،شراکت و.......
 .23پیتربالو و ویلیام اسکات بر اساس .....سازمان هارا طبقه بندی می کنند

 -----ذینفعان اصلی

 .24انجمن های حرفه ایی واتحادیه ها جزء کدام سازمان ها براساس ذینفع هستند؟ -----
 .25آمتیای اتزیونی برطبق  ..................سازمان ها را تقسیم میکند
 .26ارتش جزء کدام دسته بندی اتزیونی است؟

-----

منافع متقابل

ساختار قدرت و اختیار غالب

 ----------------------------------منفعت گرایی وقدرت عقالیی –قانونی

 .27استفاده از عضوگیری مربوط به کدام طبقه است؟

 ---------------------------قدرت هنجاری وتکلیفی

 .28انجمن های حرفه ایی در طبقه بندی اتزیونی  ----------------------------------قدرت هنجاری وتکلیفی
 .29سازمان نظامی ترکیبی از چیست؟
 .30مثال برای قدرت منفعت  +هنجاری

 ----قدرت اجبار+قدرت هنجاری -----اتحادیه کارگری

 .31شهرک صنعتی ،کشتیرانی وبرخی مزارع کشاورزی

-----

قدرت اجبار  +منفعت

 .32کتزو کاهن سازمان ها بر اساس .....دسته بندی کرده اند  -----کارکرد یا وظیفه
 .33موسسات تربیتی وآموزش و پرورش بر اساس کارکرد درکدام طبقه هستند  -----کارکرد نگهدارنده جامعه
  .34خلق دانش در دانشگاه ها وموسسات پژوهشی

-----

انطباقی

 .35فعالیت های حکمیت  ،هماهنگی وکنترل منابع مربوط به کدام طبقه کارکردی است؟
  .36گروه های ذی نفع  ،هماهنگی وکنترل منابع مربوط به کدام طبقه کارکردی است؟

 ----مدیریتی – سیاسی -----مدیریتی – سیاسی

 4  .37کارکرد اساسی در دیدگاه پارسونز  -----------سازگاری -دستیابی به هدف –یکپارچه سازی – نهفتگی( به این طبقهبندی
 AGILهم گفته میشود)
 .38در مدل  AGILپارسونز در کارکرد  ........سازمان به دنبال جذب منابع کافی است

-----

سازگاری

 .39اولین کارکرد در مدل  AGILدر بر گیرنده  ………..با محیط طبیعی و خارجی است ،محیطی که از آن منابع کمیاب مادی حاصل
می شود -------------------سازگاری)(A=adaptation
 .40معنی این رویکرد در مدل  AGILبهره گیری سیاسی از منابع برای رسیدن به اهداف مشخص است >-----------دستیابی به
هدف )(G=goal attainment
 .41سومین کارکرد یکپارچگی ) (I=integrationاست که به معنای تحقق قواعد و مقررات یا هنجارهای قانونی و مشروع برای اداره
و کنترل کل سیستم است که بطور مثال می توانیم بازتاب آنرا در  ........................مشاهده کنیم >------------------قانون

  .42درطبقه یکپارچه سازی پارسونز نوع سازمان چگونه است؟

 -----سازمان های ترکیبی

  .43درکارکردنهفتگی موضوع خلق  ،محافظت وانتقال ارزش ها وفرهنگ ......درکانون توجه است  -----متمایز سیستم ها
  .44دادگاه ها واحزاب سیاسی ووحرفه ایی مربوط به کدام کارکرد اجتماعی پارسونز است؟ -----
 .45پارسونز بیان کرد که هر سیستم اجتماعی برای  ........نیازمند 4کارکرداساسی است؟

 -----برای بقای خود

 .46سازمانهای آموزشی در مدل پارسونز مربوط به کدام دستهاند؟--------------------
 .47سازمان هایی که به اهداف سیاسی گرایش دارند؟ -----

یکپارچه سازی

نهفتگی

دستیابی به هدف(مثل سازمانهای دولتی وبانک ها)

 .48کارکرد سازمان های بازرگانی درمدل پارسونز  -----سازگاری
 -----انفرادی – شراکتی – شرکتی

3  .49نوع سازمان خصوصی در ماهیت قانونی

 .50سازمان های نسبی ،تضامنی  ،تعاونی مربوط به کدام نوع حقوقی میشود؟  -----مالکیت شرکتی
 .51انواع سازمان های دولتی براساس نوع فعالیت -1:عمومی-2عمومی غیر دولتی-3دولتی
  .52در وظیفه یکپارچه سازی همبستگی وهماهنگی میان ............مورد توجه است -----------

واحد های فرعی سیستم

  .53درکارکرد نهفتگی موضوع  ..... ، .... ،....سیستم ها در کانون توجه است  -----------خلق  ،محافظت وانتقال ارزش ها وفرهنگ
متمایز
  .54کارکرد اجتماعی سازمان هایی که بر تولید اقتصادی گرایش دارند ........است مثل ----------- .......

سازگاری  -شرکت

بازرگانی
  .55سازمان هایی که بر اهداف سیاسی گرایش دارند کارکرد اجتماعی  ........است مثل ----------- .......

دستیابی به هدف –

بانک ها
 .56سازمان های ترکی بی کارکرد ...دارند مثل ......
 .57سازمان های حافظ الگو......دارند مثل

 -----------یکپارچه سازی – دادگاه ها واحزاب سیاسی

-----------

نهفتگی – آموزشی یا نهاد مذهبی

  .58مالکیت وسود سازمان های مردم نهاد(  ) NGOچگونه است؟

 -----------ممکن است سود داشته باشد ولی سود هدف نیست

سود در سازمان باقی میماندومالک شخصی ندارد.
  .59موسسات دولتی مربوط به کدام کارکرد اجتماعی پارسونز هستند؟  -----نیل به هدف  -دولت هدف
  .60دادگاه ها واحزاب سیاسی مربوط به کدام کارکرد اجتماعی پارسونز هستند ؟
  .61خلق دانش در دانشگاه ها به کارکرد........سازمان اشاره دارد -----------

 ----انسجام (یکپاچگی)کارکرد انطباقی

  .62جامعه پذیری مانندموسسات تربیتی وآموزش وپرورش به کاررکرد......اشاره دارد -----------

کارکرد نگهدارنده جامعه

 .63پیتر دراکردرمورد اهمیت سازمان می گوید همانطور که پدران ناچار به کشاورزی بودند امروزه -----جوانان باید فنون
کارکردن در سازمان رابیاموزند
 .64علت نظریه پردازی متفاوت درزمینه مدیریت وسازمان -----زمینه های علمی متنوع
  .65درنظریه لیویت به جنبه های  .......و  ......روابط میان مشارکت کنندگان در سازمان اشاره دارد (ساختار اجتماعی)
تنظیم کنندگی – قالب بندی والگو سازی
  .66تنظیم کنندگی وقالب بندی به کدام بعدسازمان اشاره دارد
 .67درمدل لیویت مشارکت کنندگان شامل ......

-----

ساختار اجتماعی

 ----همه افرادی که به سازمان کمک میکنندبه اهدافش دست یابد

 .68ساختاراجتماعی درمدل لیویت در........سازمان است

-----

درون

-----

