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 «ن والقلم و ما یسطرون»

 کلمه نزد خدا بود و خدا آن را با قلم بر ما نازل کرد.

نتقال دانش و مفاهیم با کمک اساتید به پاس تشکر از چنین موهبت الهی، موسسه ماهان درصدد برآمده است تا در راستای ا

مجرب و مجموعه کتب آموزشی خود برای شما داوطلبان ادامه تحصیی  در مقعیک کارشناسیی ارشید و دکتیرا ویای میو ری        

 های بلند فردای شما باشد.   وذار وای های خدمتگزاران شما در این موسسه پایه بردارد. امید است تالش

منظور استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و دکتیرا تیالی     هان بههای کمک آموزشی ما مجموعه کتاب

هیای    ویری از تجربه اساتید بزرگ و کتب معتبیر داوطلبیان را از معالعیه کتیاب     ایم با بهره ها سعی کرده اند. در این کتاب شده

 نیاز کنیم.   متعدد در هر درس بی

 باشد. صورت ذی  می شجویان بهدیگر تالیفات ماهان برای سایر دان

مرحله آزمون تالیفی  3سال اخیر به همراه  5مرحله کنکور کارشناسی ارشد  5شام   آزمون:  8های  مجموعه کتاب ●

هیا بیا    باشد که برای آشنایی با نمونه سواالت کنکور طراحی شده است. این مجموعه کتیاب  ماهان همراه با پاسخ تشریحی می

ریزی درسیی در   بندی مباحث در هریک از دروس، اطالعات مناسبی جهت برنامه اله اخیر کنکور و بودجهس 3توجه به تحلی  

 دهد. اختیار دانشجو قرار می

باشد کیه   های مختل  کنکور کارشناسی ارشد می شام  کلیه نکات کاربردی در ورایش های کوچک: مجموعه کتاب ●

 باشد. ه آخر قب  از کنکور مفید میماه 2بندی مباحث در  برای دانشجویان جهت جمک

روزرسانی تالیفات ماهیان   وسیله از مجموعه اساتید، مولفان و همکاران محتری خانواده بزرگ ماهان که در تولید و به بدین

 نماییم.   اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نقش مو ری داشته

شنهاد درخصوص تالیفات ماهان را از طریق سیایت ماهیان بیه    توانند هروونه انتقاد و پی دانشجویان عزیز و اساتید محتری می

 با ما در میان بگذارند. mahan.ac.irآدرس 
 

 موسسه آموزش عالی آزاد ماهان                                                                                                    

 

 

 



 

 

  مؤلفسخن 
خصوص ورایشی شدن این  های کشور و بهبدنی و علوی ورزشی در دانشگاه ر رشته تربیتهای تحصیالت تکمیلی دوسترش دوره

 های مختل  در دستور کار مولفان قرار ویرد.های کمک درسی در زمینهرشته باعث شده است تا تدوین برخی از کتاب

قصد ادامه تحصی  در دوره  مجموعه حاضر برای دانشجویان و فارغ التحصیالن مقعک کارشناسی رشته تربیت بدنی که

های مرجک به همراه توضیحات نکات مهم و اساسی کتاب هکارشناسی ارشد را دارند، تدوین شده است. این کتاب دربرویرند

 باشد.و مسابقات ورزشی می ها سازماندر زمینه مدیریت 

اول )فصول اول تا هفتم( باشد که در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش فص  می شانزدهاین کتاب شام  

ی ورزشی و در بخش دوی )فصول هشتم تا سیزدهم(، مدیریت طرز و اجرای مسابقات ورزشی مورد بحث ها سازمانمدیریت 

رو، کار را برای  خود به منزله مقدمه روشنگری برای فص  بعدی است؛ از این ،و بررسی قرار ورفته است. هر فص 

تا  1378ن هر فص  مجموعه سؤاالت کنکور کارشناسی ارشد به همراه جواب آنها از سال کند. در پایا خوانندوان آسان می

آورده شده است تا خواننده بتواند پس از خواندن دقیق هر فص ، توانایی علمی خود را محک بزند و همچنین با  1394

 نمونه سؤاالت کنکور آشنایی بیشتری پیدا کند. 

و مسابقات ورزشی را به روشی آسان، واضح و مختصر  ها سازمانی مربوط به مدیریت امید است این مجموعه اطالعات علم

 ارائه دهد و در جهت ارتقای سعح علمی و مقعک تحصیلی شما دانشجویان ورامی کمکی ارزنده باشد.

 

 

 سادات میرزازادهزهرا 

 سعیده خاکپور

 همایون فراهانی
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 مفاهیم و تعاریف سازمان و مدیریت
 

 
 تعاریف مدیریت 
 تعریف رهبری 
 دیریتی از دیدگاه مینتزبرگهای م نقش 
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 ها سیر تحول نظریه 
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 اول فصل



 

 

 فاهیم و تعاریف سازمان و مدیریتم

 تعاریف مدیریت

  ی سازمانی.ها افراد، برای تحقق هدف وسیله بهمدیریت عبارت است از کارکردن با افراد و 

 ی سازمان از طریق هدایت و رهبری. ها هدف مدیریت عبارت است از دستیابی به 

  مشخص یها که هدف طوری به؛ ، سازماندهی، هدایت و نظارتریزی هماهنگی همه امکانات و منابک از طریق برنامه یعنیمدیریت 

 . تحقق پذیرد

 در جهت تحققجمعی،  ی دستهها علم و هنر متشک  کردن و هماهنگ نمودن و رهبری و کنترل فعالیتدیریت عبارت است از م 

 . مشترکی ها هدف

  شود می ی مشترک، همسو و هماهنگها هدف جهتی فردی و وروهی در ها آن فعالیت وسیله بهی است که فرایندمدیریت . 

 تر و با نهایت مو ر طور بهدر جهت تحقق اهداف سازمان  بتوانکه  طوری به ،کنترل عملیات سازمان عبارت است از مدیریت

 . وای برداشت جویی صرفه

 مدیریت ورزشی
شود؛ آواهی از دانش مدیریت  بیین میهای علم مدیریت ت علمی با سود بردن از چارچوب های مدیریت ورزشی مانند تمامی ورایش

 برای مدیران ورزشی در جهت اداره بهتر امور و وظای  محوله امری الزی و ضروری است.

ای است که در آن مشاغ  مدیریتی متنوعی مرتبط با ورزش  ای از تالش حرفه حیعه (1مدیریت ورزشی به دو شک  وجود دارد: »

ات موسسز ای از طریق آموزش یک رشته تحصیلی اشاره دارد و در بسیاری ا ب آمادوی حرفهای است که بر کس ( حوزه2وجود دارد. 

 «شود. آموزش عالی دیده می

 تعریف رهبری

 ی وروهی تالش کنند. ها از روی می  و عالقه برای هدفکه  طوری به ؛وذاری بر افرادتا یررهبری عبارت است از عم   ،تری از دیدواه جرج

 :که در آن تحقق اهداف  شود میمحسوب از مدیریت است و مدیریت نوع خاصی از رهبری  تر ی وسیکیندفرارهبری نکته

لزوماً  ها هدف افراد کار کند، اما این وسیله بهیش ملزی است که با افراد و ها رهبری نیز برای تحقق هدف .است موردنظرسازمانی 

 اهداف سازمانی نیستند. 

ارتباط در موقعیتی خاص برای  فراینداستفاده از »کنند:  وونه تعری  می ر و فردماساریک رهبری را اینآرشل نیگبای، ایرو رابرت تنن

 «سوی مقصد یا مقاصدی خاص. دادن به اعمال نفوذ در میان افراد و جهت
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 های رهبری با مدیریت تفاوت
است.  موردنظردر آن تحقق اهداف سازمانی  ی مدیریت نوعی خاص از رهبری است که2تر از مدیریت است  ی رهبری موضوعی وسیک1
های پدید  ویرد که مدیران در نقش ی مدیریت زمانی صورت می4نهفته است. « سازمان»ی فرق اصلی میان مدیریت و رهبری در کلمه 3

 یز درآید.هایی که قالب سازمانی رسمی ندارد ن تواند در وروه می حتیکنند اما رهبری  آمده در ساختار سازمانی فعالیت می

 ابزارهای مدیریت
دهد. ابزارهای اصلی کارها را به کمک افراد انجای می در حیعه کار خود با سود بردن از ابزارهای مدیریت،در هر سازمان مدیر 
  انگیزش، سازماندهی و کنترل.، ریزی هبرناممدیریت عبارتند از: 

 )وظایف مدیران( عناصر مدیریت
 کند:در پنج اص  زیر خالصه می هنری فایول وظای  مدیران را

  و تدارک وسای  برای عملیات آینده بینی پیش: یعنی ریزی هبرنام -1
 انجای کار منظور  بهسازماندهی: یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابک دیگر  -2

 دهی افراد در انجای کار  فرماندهی: یعنی هدایت و جهت -3
 هاها و فعالیتوششهماهنگی: یعنی وحدت بخشیدن به همه ک -5
  ویرند یا خیر.ها معابق با مقررات و دستورات صورت مییعنی رسیدوی به اینکه آیا کلیه امور و فعالیتکنترل )نظارت(:  -6

:یانم نمودهیت را به هفت اص  مهم تقسیرییر مدییعناص و یورویک، ویولیکلوتر نکته( د و اصعالحاً آن راPOSDCORB )

 عناصر عبارتند از:این  اند.نامیده
 (Coordinating) هماهنگی -5 (Planning)ریزی  هبرنام -1
 ( Reporting) دهی وزارش -6 (Organizing) سازماندهی -2
 ( Budgeting)بندی  جهدبو -7 (Stafing) کاروزینی -3
  ( Directing) رهبری و هدایت -4

ول وظیفه کاروزینی را در دل وظیفه سازماندهی بیان کرده است و  انیاً کلمه آمرانه تفاوت در این است که اوالً فای ،بندی فوق در دو طبقه
دادن و  وظیفه وزارش» جای بهکردن را  رده و سرانجای اینکه وظیفه نظارتبکار  بهکردن  تر هدایت کلمه مالیمجای  بهفرماندهی را 

ویولیک فایول بیان شده است،  وسیله بهظای  مدیر که وبه اصالح  دانشمندان دیگر نیز هرکدای به نوعی«.بندی قرار داده است بودجه
دادن، کاروزینی،  کردن، سازمان ریزی بندی وظای  مدیر عبارت است از: طرح اند که بهترین طبقه القول اند و اغلب متفق پرداخته
 کردن. کردن و نظارت هدایت

 ی مدیریتی از دیدگاه مینتزبرگها نقش

های م  سه وروه کلی نقشرود و شاانجای آنها از مدیران انتظار می هایی هستند کههای مدیریتی فعالیتنقش از دیدواه مینتزبرگ،
 ویری است. های تصمیمرسانی و نقش های اطالعمتقاب  فردی، نقش

 ارتباطی -3 رهبری -2 تشریفاتی -1 های متقابل فردیالف( نقش

 سخنگو -3 ردهندهنش -2 ویرنده -1  های اطالع رسانیب( نقش

 کننده مذاکره -4  تخصیص منابک -3 زدایی تشنج -2 کارآفرینی -1  گیریهای تصمیمج( نقش

:ویری برشمرده است:سیمون چهار وای را در تصمیم نکته 
 ( مسئلههوشمندی )شناسایی و تشخیص وجود  -1
 (ها ح  طراحی )بررسی و ارزیابی درست راه -2
 راه ح (رین ت وزینش) وزینش مناسب -3
 اجرا  -4
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 هرم مدیریت

سه سعح مدیریت را برای هر سازمان قائلند. این سعوح سعوح سازمانی متفاوت است. اکثر کارشناسان برحسب وظای  مدیریت 

  مدیریت عالی -3دیریت میانی م -2 مدیریت عملیاتی)سرپرستی( -1عبارتند از: 

 مدیریت عملیاتی )سرپرستی( -1

 ریزی طرحشود. کنند و بیشتر وقتشان صرف ح  و فص  مسائ  آنی میزندوی کاری فعالی را سپری می ،یمدیران رده عملیات

 از وظای  این مدیران است.  مدت کوتاهعملیاتی، تفصیلی و  هایبرنامه

 مدیریت میانی -2

ان است و نقش حلقه واسعی را میان دهند. کارشان مدیریت بر سرپرست مستقیم به مدیریت رده باال وزارش می طور بهمدیران میانی 

های مدیریت  ویری، تبدی  تصمیم کردن اطالعات برای تصمیم ها، آماده تحلی  دادهد. یدارنعهده  بری یران عملیاتیی و مدییمدیریت عال

مدت از اهم وظای   های میان برنامه ریزی طرحدادن به نتایج کار مدیران عملیاتی و  ، جهتهای معین برای سرپرستانعالی به پروژه

  باشد.مدیران میانی می

 )راهبردی( مدیریت عالی -3

رزیابی ، امدت بلندهای جامک و  برنامه ریزی طرحبخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله، نظیر کار مدیران عملیاتی است. 

 ران سعوح پایین از اهم وظای  مدیران عالی است.نظر درباره موضوعات و مسائ  کلی با مدی عملکرد کلی واحدهای عمده و تبادل

 
 سطوح مدیریت

 ی سه گانه مدیریتها مهارت
 ،(1955مدیریتی نیاز دارد. رابرت کاتز )ی ها مهارتهر مدیری با توجه به نوع کار، سعح سازمان و شرایط محیعی به درجاتی از 

 کرده است.بندی  ادراکی طبقهی فنی، انسانی و ها مهارتی مورد نیاز مدیران را به ها مهارت

ها، فنون و تجهیزات ویری دانش، روشکار بهتوانایی حاص  از تجربیات، آموزش و کارآموزی الزی برای  مهارت فنی )تکنیکی(: -1

 .باشد می الزی برای انجای کارهای خاص

اند از ایشان در انجای وظای  واوذار شده، به این معنی که فرد، توانایی کار با دیگران را داشته باشد و بتو مهارت انسانی: -2

 استفاده کند. خوبی به

کار و دهنده  تصور همه عناصر و اجزای تشکی های ک  سازمان و توانایی درک پیچیدوی مهارت ادراکی) نظری یا مفهومی(: -3

و مشکالت کلی سازمان  هاتهدیدها، دهد که فرصتاین دانش به مدیر اجازه می. است یک سیستم واحد صورت بهفعالیت سازمانی 

 کند. ویری تصمیمی سازمان ها هدف احتیاجات و براساسو را درک کرده 

:نیاز ای مالحظه کند. مدیران عملیاتی به مهارت فنی قاب های مختل  مدیریت، فرق میدر رده ها مهارتارزش نسبی  نکته

مقاب ، مدیران رده باالی راهنمایی کنند یا آموزش دهند. درخود را کند که زیردستان دارند، چون وظای  آنها غالباً ایجاب می

کند که به مهارت ریزی و سازماندهی ایجاب میویری، برنامه ی فنی ندارند، بلکه وظای  تصمیمها مهارتچندان نیازی به  ها سازمان

 ای مجهز باشند.مالحظه ادراکی قاب 
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 های مدیریتدر رده ها ارتمهارزش نسبی 

:نظر از نوع  های مدیریت است زیرا مدیران، صرفدادن همه وظای  در همه رده ی انسانی، تقریباً الزمه انجایها مهارت نکته

 یها مهارتوظای  یا سعح مسئولیت و مقای، با افراد انسانی سروکار داشته، برای جلب همکاری و ا روذاری بر رفتار آنها باید از 

 ای پیدا کرده است.ی انسانی اولویت ویژهها مهارت، تأکید بر ها سازماندر مدیریت خوردار باشند. از این رو، امروزه انسانی بر

 ها سیر تحول نظریه

های و نظریه اخیر است. در اینجا، اهم مکاتب های یک قرنحاص  کوشش مدیریت های علماندیشهو  مفاهیمبسیاری از  مدیریت
 زیر است: صورت بندی به است. این دسته شدهبندی  ز آغاز قرن بیستم تاکنون، دستها مدیریت

  نظریات سازمانی)کالسیک( -1
  انسانی)نئوکالسیک(نظریات روابط  -2
 رفتار سازمانی نظریات -3
  های اجتماعینظریه سیستم -4
 نظریه اقتضایی -5

 نظریاتبندی  تقسیم
 شوند: تقسیم می های اجتماعی های سیستم نظریه و کالسیکنئوهای  های سازمانی، نظریه ظریهنبه 

 )کالسیک( های سازمانی نظریه
 وبر ال ( بروکراسی ماکس

 ب( تئوری مدیریت علمی)کالسیک(
 ج( ترکیب سازمانی هنری فایول

 های انسانی( های نئو کالسیک )نظریه نظریه
 نسانی التون مایومکتب روابط اال ( 
 س مگ ورویورداوال gو  xتئوری  ب(

 مراتب نیازهای آبراهای مزلو ج( نظریه سلسله
 نظریه نیازهای فردریک هرزبزگ د(
 یسه ویژوی خامی ی پختگی وریس ی آرجرنظری (ه

 رفتار سازمانی(  )نظریه اجتماعی های سیستمنظریه 
 ترال ( نظریه لیک
 کان و ب( نظریه کاتز

 مدل ادوار شاین ج(
 د( مدل ریچارد والتون
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 یات سازمانینظر -1

مراتب  کردن وظای ، کنترل عملکردها و سلسله نظریاتی است که بیشتر متوجه ساخت و ترکیب سازمان، تقسیم کار، تخصصی

 فرماندهی تأکید دارند.

 الف( بروکراسی ماکس وبر

شود که دارای زروی اطالق میاه وبیر به سازمان باست، اما از دیدو کارایی و عدیبازی  کراسی به معنی دیوانساالری، کاغذواژه برو

ی عقالنی ها کلیه اعضا و روابط آنها با یکدیگر از روی برهان مراتب معین که در آن وظای  تشکیالتی منظم و مرتب با رعایت سلسله

 و منعقی مشخص وردیده است.

 ب( تئوری مدیریت علمی تیلور)مدیریت کالسیک(

وری از نیروی بهرهک وروه انسانی برای نی  به هدف سازمانی با برداشت حداکثر فلسفه مدیریت علمی عبارت است از اداره امور ی

 و همچنین ارائه مزد و پاداش متناسب در قبال آنها. ها مصرفی، سرعت هرچه بیشتر در اجرای فعالیت

ی کار و ها و روش دن شرایطی به خصوصی را از قبی  استانداردکرها و تولید بیشتر، روش کاراییمدیریت علمی برای ازدیاد 

یکی در تکنولوژی یک انرژی ماشینی و مکان عنوان بهیزی وظای  روزانه کارکنان اتخاذ نمود. در این تئوری از نیروی انسانی ر برنامه

 اند.این تئوری، تئوری ماشین نیز وفتهدلی  به  همین شود. بهجدید استفاده می

  ج( مدیریت اداری هنری فایول

چهارده اص  زیر را  داند و بری، هماهنگی و نظارت مییت را مترادف وظای  مدیر یعنی طراحی، سازماندهی، رهفایول عوام  مدیر

، نظم، مساوات،  بات مراتب سلسلهتحت عنوان اصول مدیریت پیشنهاد کرده است: اص  تقسیم کار، اختیار و مسئولیت، انضباط، 

کارکنان، تمرکز، ابتکار، اتحاد و ی منافک عمومی بر منافک فردی، پاداش تصدی در مشاغ ، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، تقد

 مسئولیت وروهی. 

 نظریات روابط انسانی -2

ها را تا بهترین روش تالش کردندو نموده خود را به امور انسانی مععوف  نظریات نئوکالسیک یا مکتب روابط انسانی، بیشتر توجه

 ند.برای بهبود عملکردهای سازمانی بیاب

 الف( مکتب روابط انسانی التون مایو

بر محور کارکنان  دبای ط انسانی متمرکز کند و سازمان این تئوری، مدیر باید بیشترین توجه و معالعه خود را روی رواب براساس

 توجه شود. ها و احساسات انسان ها شک  ویرد و به ورایش

 مک گریگور Yو Xب( تئوری 

و الزی است دائماً تحت کنترل باشد، حال  کند میتنب  است که همواره امنیت و راحتی را طلب انسان موجودی  ،Xطبق نظریه 

این تئوری، مدیریت  براساسداند.  عالیت طبیعی میانسان خواهان یادویری و خودسازی است و کار را ف Yآنکه براساس نظریه 

 نگیزش انسان استوار باشد، سودمنددقیق از طبیعت و عوام  اهدایت و کنترل ناموفق است، اما چنانچه بر درک صحیح و  وسیله به

 خواهد بود.

 ج( سلسله نیازهای مزلو

 توان دریافت که:این نظریه می براساسکرده است. بندی  آبراهای مزلو سلسله نیازهای انسان را به پنج مقوله تقسیم

 در حقیقت پایه و اساس سایر نیازهای باالتر است.نیازهای اولیه انسان )نیازهای جسمانی( وستردوی بیشتری دارد و  -1

 نخواهد شد.تامین خود  نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی یا امنیتی خودبهتامین در صورت عدی  -2

 نیازهای مزلو یک مدل کلی است که در آن تمای نیازها تا حدودی با هم در تعام  هستند. مراتب سلسله -3
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 ی مزلونیازهای انسان مراتب سلسله

 ( عوامل بهداشتی و انگیزشی هرزبرگد

در ردی   د. عوام  بهداشتی بازدارنده بوده وکنفردریک هرزبرگ در نظریه خود به دو دسته عوام  بهداشتی و انگیزشی اشاره می

 نیازهای سعح پایین مزلو قرار دارند.
 

 عوامل انگیزشی )کار( عوامل بهداشتی )محیط(

 سب موفقیتک ها و مدیریتمشی خط

 قدردانی برای انجای کار نظارت )سرپرستی(

 کار تالش برانگیز شرایط کار

 مسئولیت فزاینده روابط متقاب  ) اجتماعی( افراد

 رشد و توسعه پول، مقای، امنیت

 خالصه آرای هرزبرگ

 خامی و پختگی آرجریس( ه

ت سر بگذارد تا از خامی به یک انسان پخته و بالغ تبدی  شود. کریس آرجریس اعتقاد دارد که انسان باید مراحلی را در زندوی پش

 مشخص شده است. زیرمراح  رشد انسان از خامی تا پختگی در جدول 

 های پختگیویژگی های خامیویژگی

 فعالیت و استقالل غیر انفعال و اتکا به

 تنوع رفتار های رفتارمحدودبودن شیوه

 هاتبودن رغب عمیق هاسعحی بودن رغبت

 مدت بلندانداز  چشم مدت کوتاهانداز  چشم

 مافوق بودن زیردست بودن

 خودآواهی و کنترل فقدان خودآواهی

 مراحل رشد انسان از خامی تا پختگی

 نظریات رفتار سازمانی -3

تار فردی انسان و شناسان به بررسی رف شناسان بیان شد. روان اعی و جامعهشناسان اجتم های رفتار سازمانی توسط رواننظریه

 های درون سازمانی پرداختند.به بررسی رفتار افراد در سازمان و وروهدانشمندان علوی اجتماعی 

 الف( نظریه مجموعه نقش کاتز و کان

یک  عنوان بهطبق این نظریه، سازمان مانند یک سیستم اجتماعی متشک  از واحدهای سازمانی است که این واحدهای سازمانی 

و شبکه  دهد میهای نقش را های فرعی متعددی به نای مجموعهبا وروهی از واحدهای سازمانی دیگر تشکی  سیستم عضو مرکزی

 آورد. های متداخ  را فراهم می از مجموعهای  هوسیک و پیچید
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 ب( مدل شورای مشورتی ادگار شاین 

یک سیستم اجتماعی زنده و صاحب روح،  عنوان بهرا  ی مشورتی یا مشارکتی در سازمان تأکید دارد و سازمانها این مدل به جنبه

 .دهد میمورد تشخیص و مداوا قرار 

 ج( مدل ریچارد والتون 

والتون در مدل خود به شوراهای ح  اختالف در داخ  سازمان برای بررسی و ح  اختالف بین افراد سازمان با یکدیگر، فرد با 

  سازمان یا سازمان با سازمان دیگر، معتقد است.

 ی اجتماعیها نظریه سیستم -4

 ای از اجزایوردد. اصعالح سیستم به مجموعههای مدیریت محسوب میدر تئوری تجدیدترین تحوالاز  ییکها،  تئوری سیستم

و  ها سیستمی متضمن بررسی جمیک موقعیت ریزی هشود که پیوسته در حال کنش و واکنش متقابلند و برناماطالق میوابسته 

 جداوانه توجهی ندارد.  صورت بهسازمانی  ید میان آنهاست و به اجزاروابط موجو

طبق این تئوری، سازمان یک سیستم باز و پویاست. سیستم باز سیستمی است که با محیط خود به یک تعادل دینامیک رسیده 

و از ل آن دائماً در حال تغییر است وذارد و تعاد ر شده و خود نیز روی محیط ا ر میباشد، به این ترتیب که از تغییرات محیط متأ 

 رسد. یک تعادل به تعادل جدیدی می

 
 الگوی ساده یک سیستم باز

 یاقتضاینظریه  -5

ی یوجود ندارد. هیچ برنامه، ساختار سازمانی، سبک رهبری یا شیوه کنترل مدیریت، چیزی به نای بهترین شیوهدر طبق این نظریه، 

های مختل  ا موقعیتیه متناسب بیی کیران باید طرق مختلفین نیست؛ بلکه مدیید، در بیها باشا همه موقعیتیکه متناسب ب

وظیفه مدیران این است که مشخص کنند کدای تکنیک و روش در یک موقعیت بنابراین، در این تئوری  جو نمایند.و   باشند، جست

تاویستاک،  شود.واقک می مو ری مدیریت، ها هدف خاص، تحت شرایط مشخص و در یک زمان معین به بهترین وجه در نی  به

 .اندیت اقتضایی نظریه ابراز کردهولدنر، وودوارد، چندلر، فیدلر، تانن بوی و اشمیت از دانشمندانی هستند که در زمینه مدیر

 مدیریت معاصرهای  نظریه

 ها ـ نظریه سیستم1

 ریه فرض بر آن است که:در این نظ .نگرد سیستم باز می عنوان بهاین نظریه به سازمان 

 است. های مستق  تشکی  شده ال ( سازمان از سیستم

 .ب( سازمان پیوسته در حال دوروونی است

 .ج( سازمان برای ایجاد حالت پایدار یا تعادل در تالش است

 .شود های جدید تبدی  می هایی دارد که به خروجی سازمان پیوسته ورودی د(

 گیری ـ نظریه تصمیم2

 ویری مدیران تأکید دارد. های تصمیم و سبک ئلهمسبر ح  
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 (HRMـ نظریه منابع انسانی )مدیریت منابع انسانی3

نگرد که در صورت استفاده مناسب ممکن است هم برای شرکت و هم برای کارمندان  سرمایه می عنوان بهبه منابک انسانی سازمان 

 سودآور باشد.

 ـ نظریه احتمال وقوع یا عدم وقوع4

برخالف مکاتب مدیران اداری و علمی در این مکتب هیچ راه بهتری برای مدیریت  .ویرد ضیه شرایط محیط کار را درنظر میاین فر

 وری که در تمای موارد مفید باشد در اختیار ندارد.آ وونه راهبرد، اصول یا فن ه وجود ندارد. مدیر متکی به این وظیفه هیچموسسامور 

 (TQMـ مدیریت کیفیت جامع )5

 بر این تأکید است که جلب رضایت مشتریان جزء وظای  تمامی اعضای سازمان است. TQMفلسفه 

 TQM .نوعی مدیریت متمرکز بر مردی است 

 ویرد ها و کارمندان را در تمایم سعوح دربر می کند و همه وظای  بخش این الگو به شک  افقی عم  می. 

 (OBMراست( ) ـ مدیریت شفاف )رو6

 بینند. بینند که وضعیت مالی سازمان را دریابند و حرکت در مسیر عملکرد شرکت را آموزش می زش میکارمندان آمو 

 شان بستگی دارد. اقتصادی حرفه  به حرکت صحیح شاخصویرند که  بات شغلی آنها  کارمندان فرا می 

 اند. کارمندان در مورد موفقیت و بقای سازمان سهیم 

 OBM اند نه کارمند. کند که فکر کنند کاسب کارمندان را طوری تربیت می 

  سیستمOBM سازد. را از وضعیت موجود آواه میآنها  باز است. یعنی با قراردادن همه اطالعات مالی در اختیار تمامی کارمندان 

 تعریف سازمان

مشترک از طریق تقسیم  برای نی  به یک هدف یا منظور ،وجود هماهنگی معقول در فعالیت وروهی از افراد سازمان عبارت است از

 اختیار و مسئولیت قانونی.  مراتب سلسلهکار و وظای ، از مجرای 

 انواع سازمان 
 روابط و ضوابط حاکم بر سازمان عبارت است از: ببندی سازمان برحس تقسیم

 ال ( سازمان رسمی

 سازمان غیررسمی ب(

 نوع وظای  عبارت است از:برحسب سازمان بندی  تقسیم

 ص  ال ( سازمان

 ب( سازمان ستاد

 آن برحسب روابط حاکم بر -1

 مراتب سلسلهتشکیالت رسمی سازمان که براساس هدف خاصی شک  ورفته و در آن حدود وظای ، اختیارات و  :سازمان رسمی (ال 

  .شده است و مشخص تعیین از قب  سازمانی

  .آید میویری آن شده و در دل سازمان رسمی پدید  شک سلسله روابط و اشتراکات روحی و عاطفی بین افراد موجب  :غیررسمی (ب

 غیررسمیتفاوت سازمان رسمی و سازمان 

  اداری است.غیررسمی، غیرسازمان رسمی، یک سازمان اداری است و سازمان 

 برعکس است غیررسمیست ولی در سازمان ه اجریان اختیار در سازمان رسمی از باال به پایین و با انتصاب سازمانی همرا . 

  داوطلبانه است. غیررسمیدر سازمان رسمی اطاعت اجباری است و در سازمان 

  رود. نمی ی اداری ملغی نشده و از بینها با دستورالعم  غیررسمیسازمان رسمی قاب  انحالل است ولی سازمان 
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 برحسب نوع وظایف -2

شده از سوی ستاد مشغولند و در آن هیچ نی و ابالغ ی تدویها جرای برنامهی مختل  آن به اها بخش که زمانیسا :سازمان ص  (ال 

  .واحد ستادی وجود ندارد

  .تخصصی هستند معموالً و دخالت داردوذاری  و سیاست مشی خطو تعیین  ریزی هدر امر برنام که زمانیسا :سازمان ستاد (ب

کننده  نی آن سازمان نقش تعییها فهدمین أتهستند که مستقیماً در  هاییهای ص  در یک سازمان فعالیتفعالیت :نکته

 ی سازمان نقش دارند. ها هدفمین أتمستقیم در غیر طور بههایی هستند که فعالیتهای ستاد فعالیت که درحالی ،دارند

:های ورزشی بانوان در سعح های ورزشی و کمیتههیئتها، ها، ادارات تربیت بدنی شهرستانادارات ک  تربیت بدنی استان نکته

ای از نمونه های ورزشیفدراسیون وزارت علوی وو سازمان تربیت بدنی، اداره ک  تربیت بدنی ی ص  ها سازمانای از ها نمونهتاناس

  در بخش تربیت بدنی هستند.ی ستادی ها سازمان

 ارکان سازمان
انسانی، منابک  عبارتند از: سازمان یکارکان اصلی . دهند  میی مختل  سازمان را تشکی  ها بخش ،در هر سازمان ارکان و اجزایی

 .منابک تسهیالتی و منابک اطالعاتی منابک مالی، منابک مادی،

  اشکال گوناگون سازمان

 : موارد زیر است شام بندی  شوند. این تقسیمبه اشکال ووناوونی تقسیم می براساس نوع وظای  و مبانی تقسیم کار ها سازمان

  فعالیتنوع سازماندهی براساس وظای  یا  -1

 نوع محصول برحسب سازمان  -2

 سازمان برحسب قلمرو جغرافیایی یا منعقه عملیات -3

صورت عمودی است و در  هکه در آن واحدهای تخصصی وجود دارند که جریان اختیارشان بای  هسازماندهی ماتریسی و پروژ -4

که از واحدهای ووناوون  شود میه توسط متخصصینی انجای کارهای پروژ ها سازماندر این  .افقی استصورت  بهواحدهای اجرایی 

 . شود میوروه تخصصی منح   ،اجرایی سازمان ورد آمده و پس از پایان کار

ای  همجموعصورت  بهترکیبی از تمای اشکال یاد شده  درواقکتلفیقی(: این سازمان های متداخ  )پیوندی ی  ازمان با وروهس -5

 . هستند ماندهیی سازها حاص  از پیوند روش

 ها ی مشترک سازمانها ویژگی

 مشخص یال ( دارا بودن هری سازمان

  تقسیم و توزیک کارها در سازمانب( 

 های روشن و آشکار برای اداره امور  و روش ها نامه ینیآج( 

  ی فنی در وظای ها صالحیتد( 

 سازمان  کارایی( ه

:مدیریت  سعوحوردد. ریزی میازمان به سعوح پایین طرحسعوح باالی سدر هر سازمانی وظای  برمبنای اختیارات از  نکته

در سعح باشد. اجرایی می یامدیریت عملیاتی و  ، مدیریت میانیمدیریت راهبردی() مدیریت عالی و ارشد به ترتیب شام  سازمانی

  جنبه فکری دارد. در سعح مدیریت کدر کنند که مدیریت راهبردی، مدیران ارشد، تصمیمات اساسی و استراتژیک را اتخاذ می

 ،کنند. سرانجای سعح مدیریت عملیاتی، امور فنی و علمی را هدایت میکارشناسان و کارکنان خبرهمیانی یا مدیریت فنی 

  شود.ترین سعح مدیریت است که در آن امور عادی هدایت می پایین

:دارای  ها سازمانوردد. ها از سازمان دیگر مجزا میاین ویژوی براساسهای خاص خود است که هر سازمانی دارای ویژوی نکته

 های پیرامونی متفاوتی هستند.نامه، اهداف، ساختار تشکیالتی، نحوه اداره و رهبری، وظای  و محیط اساس



 
 

 

 21 مفاهیم و تعاریف سازمان و مدیریتفصل اول / 

 آشنایی با نهادهای اجرایی کشور

 عهده دارد. اساسی دولت را به قانون بخشی از وظای  موجب بهباالترین اروان اجرایی دولت است که : وزارتخانه

مقررات یا  های یک وزارتخانه مشخص نیستماموریتآید که جزء می وجود بهبرای انجای وظایفی  ه دولتی مستقل:موسس

زیست،  یت بدنی، سازمان حفاظت محیطسازمان ترب :جمهور اداره شود؛ مانند کند زیر نظر مستقیم رئیسالمللی ایجاب می بین
 اتمی و کتابخانه ملی. سازمان انرژی

در عین برخورداری از دارد و عهده  برقانون بخشی از وظای  یک وزارتخانه را  موجب بهسازمانی است که  ه دولتی وابسته:موسس

 به آن وزارتخانه وابسته است. استقالل اداری و مالی، 

درصد سرمایه یا سهای آن  50شود و بیش از می شرکت ایجاد صورت بهتشکیالتی اقتصادی است که با اجازه قانون  شرکت دولتی:

 متعلق به دولت است.

وردد. در هر معاونت با معاونت تشکی  می 5تا  3از هر وزارتخانه با توجه به حیعه وظای  و وستردوی آن  معاونت وزارتخانه:

 ود.شمی بینی پیشاداره ک  یا دفتر  5تا  2شده معاونت بین  توجه به موضوع و وظای  تعیین

ماهیت وظای   ها و اختیارات مدیریت در وزارتخانه بعد از معاونت است.دومین سعح تقسیم وظای  و توزیک صالحیت اداره کل:

 های کارشناسانه یا اجرایی است.اداره ک ، اجرا پس از بررسی

. ماهیت وظای  دفتر ک  عمدتاً ها و اختیارات مدیریت در وزارتخانه استسومین سعح تقسیم وظای  و توزیک صالحیت دفتر کل:

 های آن کارشناسی است.درصد پست 60معالعاتی و تحقیقاتی و بیش از 

 های اجرایی وزارتخانه را برعهده دارد.های اصلی اداره ک  یا فعالیتیا چند فعالیت متجانس از فعالیتیک سعح سازمانی است که  اداره:

های تحقیقاتی و معالعاتی وزارتخانه را های اصلی دفتر یا فعالیتت از فعالیتیا چند فعالییک سعح سازمانی است که  گروه:

 برعهده دارد.

های تحقیقاتی یا آموزشی مرتبط ریزی و اجرای متمرکز فعالیتای است که وظای  آن مععوف به برنامهواحد سازمانی تابعه مرکز:

بیشتری از  تنسبه برخورداری از اختیارات اداری، مالی و پشتیبانی ب مستلزی که انجای آنها های تخصصی وزارتخانه استبا فعالیت
 سایر واحدهای تابعه است.

یک یا چند وظیفه را در راستای اهداف متجانس از  مشخص شود که یک یا چند فعالیتبه سعح سازمانی اطالق می مدیریت:

 وزارتخانه برعهده دارد.ی وابسته به ها سازمان

 

 فصل اول سراسری یا هچهار گزین سواالت

 (84)سال  اند؟  های مدیریت را تئوری ماشین نیز گفته یک از تئوری کدام -1
 ( تئوری مدیریت علمی 4 ( تئوری روابط انسانی 3 ( تئوری کالسیک y  2و  x( تئوری 1

 (84)سال  ترسیم نمودار سازمان تربیت بدنی براساس .............. است.  -2
 ( نوع وظیفه 4  ( محصول3 قلمرو جغرافیایی ( 2 ( ارباب رجوع1

که اختیار در واحدهای اجرایی  در سازماندهی ............. جریان اختیار در واحدهای تخصصی به شکل عمودی است. درحالی -3

 (84)سال   .جریان افقی دارد
 ( جغرافیایی 4 ( براساس وظای  3 ( پیوندی ی تلفیقی 2 ( ماتریسی 1

 (84)سال  ح کدام است؟ رابطه صحی -4
 وذاری + تقسیم کار  ( عدی تمرکز= تمرکز در سیاست2 ( عدی تمرکز= نظارت+ تفویض اختیار 1
 مراتب  ( عدی تمرکز= تفویض اختیار+ کاهش سلسله4 ( عدی تمرکز= تفویض اختیار+ وحدت فرماندهی 3
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نگر باشد و کل سازمان را موردتوجه قرار  نگر و گسترده همدیری که بتواند جایگاه خود را در کل سازمان تشخیص داده، آیند -5

 (84)سال  دهد، مدیری است که از مهارت ................. برخوردار است. 
 ریزی  ( برنامه4 ( اجرایی و تکنیکی 3 ( انسانی 2 ( ادراکی 1

 (84)سال  باشد؟  کدام عبارت صحیح نمی -6
 باشد.  ان سعح پایین سازمان می( مهارت ادراکی کمتری، مورد نیاز مدیر1

 باشد.  ( حداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سعح پایین سازمان می2

 باشد. ( حداکثر مهارت ادراکی، مورد نیاز مدیران سعح عالی سازمان می3

 باشد. ( حداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سعح عالی سازمان می4

نگر باشد و کل سازمان را موردتوجه قرار  نگر و گسترده در کل سازمان تشخیص داده، آینده مدیری که بتواند جایگاه خود را -7

  (84 )سال  دهد، مدیری است که از مهارت ................. برخوردار است.
  ریزی ه( برنام4 ( اجرایی و تکنیکی 3 ( انسانی 2 ( ادراکی 1

 (84 )سال  ؟باشد مینکدام عبارت صحیح  -8

 .باشد میرت ادراکی کمتری مورد نیاز مدیران سعح پایین سازمان ( مها1

 . باشد می( حداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سعح پایین سازمان 2

 .باشد می( حداکثر مهارت ادراکی، مورد نیاز مدیران سعح عالی سازمان 3

 .باشد می( حداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سعح عالی سازمان 4

 (85)سال  در کدام نوع سازمان اختیارات و تفویض بیشتر براساس اعتماد است؟  -9
 ( سازمان غیررسمی 4 ( سازمان رسمی و غیررسمی3 ( سازمان بوروکراتیک2 ( سازمان اجتماعی1

 (85)سال  دهد؟  های ضروری یک مدیر را نشان می یک از مهارت کار بردن دانش و معلومات، کدام توانایی به -10
 ( فنی  4 ( انسانی 3 ( ادراکی 2 ( اجرایی 1

 (85)سال  باشد؟  کدام عبارت در مورد سازمان رسمی صحیح می -11
 ( اطاعت داوطلبانه، اختیار از پایین به باال و غیرقاب  انحالل 2 ( اطاعت اجباری، اختیار از باال به پایین و قاب  انحالل 1

 ( اطاعت داوطلبانه، اختیار از باال به پایین و قاب  انحالل 4  و غیرقاب  انحالل اجباری، اختیار از پایین به باال ( اطاعت3

 (85)سال  باشد؟  مراتب اداری، جزء کدام وظیفه مدیریت می ترسیم ساختار تشکیالتی و تعیین سلسله -12
 ( هدایت و رهبری 4 ( هماهنگی 3 ( سازماندهی 2 ریزی  ( برنامه1

 (85)سال  باشد؟  چین نشان دهنده، کدام مورد می خطوط نقطهدر نمودار سازمانی،  -13

 دهی دو واحد  ( جریان وزارش2 ( لزوی هماهنگی بین دو واحد 1

 ( زیرنظر بودن یک واحد توسط واحد دیگر 4  ( رابعه دستوردهی دو واحد 3

 (85)سال  یریت است؟ یک از وظایف مد اطمینان از حصول اهداف و بازدهی مطلوب در هر برنامه جزء کدام -14

 ( رهبری 4 ( سازماندهی 3 ریزی  ( برنامه2 ( ارزیابی 1

 (85)سال  شود؟  شناخت عناصر مهم موقعیتی و مناسبات بین عناصر، کدام مهارت اساسی یک مدیر محسوب می -15

 ( مهارت فنی 4  ( مهارت ادراکی 3 ( مهارت انسانی 2 ( مهارت آموزشی1

 (85 )سال ن اختیارات و تفویض بیشتر براساس اعتماد است؟ در کدام نوع سازما -16
 ( سازمان غیررسمی4 ( سازمان رسمی و غیررسمی 3 ( سازمان بوروکراتیک 2 ( سازمان اجتماعی 1
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 (85 )سال کدام عبارت در مورد سازمان رسمی صحیح است؟  -17
 اعت داوطلبانه، اختیار از پایین به باال و غیرقاب  انحالل ( اط2 ( اطاعت اجباری، اختیار از باال به پایین و قاب  انحالل 1

 ( اطاعت داوطلبانه، اختیار از باال به پایین و قاب  انحالل 4 اجباری، اختیار از پایین به باال و غیرقاب  انحالل  ( اطاعت3

 (85 )سال  دهد؟ن میی ضروری یک مدیر را نشاها مهارتاز  یک کدامبردن دانش و معلومات، کار  بهتوانایی  -18
 ( فنی  4 ( انسانی 3 ( ادراکی 2 ( اجرایی 1

 (86)سال   باشند؟  یک از انواع جلسات می های علمی در زمینه تربیت بدنی و ورزش، در زمره کدام سمینارها و کنگره -19

 ( مشورتی 4 ویری  ( تصمیم3 ( ترکیبی  2 ( اطالعاتی 1

 (86)سال   شود؟  استراتژیک توسط چه مدیرانی تهیه می های در هرم مدیریت ورزشی، برنامه -20

 طور مشترک توسط تمای سعح  ( به4 ( مدیران عملیاتی3 ( مدیران میانی 2 ( مدیران فوقانی 1

 (86)سال   شود؟  نظریات نئوکالسیک به کدام نظریات گفته می -21

 ( نظریات مدیریت علمی 4   اعیهای اجتم ( نظریات سیستم3 ( نظریات انسانی 2 ( نظریات سازمانی 1

 (86)سال   گیری، هدایت دیگران و ....... است.  اختیار، حق تصمیم -22

 ( عزل و نصب مدیران سازمان 4 ( پرداخت وجوه اداری 3 ( صدور دستور 2 ( استخدای کارکنان 1

 87)سال  د؟ گیرن ها، در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار می مدیران کل تربیت بدنی استان -23

 ( خط مقدی 4 ( عملیاتی  3 ( فوقانی 2 ( میانی 1

 (87)سال  صدور بخشنامه تنظیم بودجه برعهده کدام نهاد است؟  -24
 ( قوه مقننه 4 ( شورای اقتصاد 3 ( قوه قضائیه 2 (قوه مجریه 1

 (87)سال  منظور از آمایش سرزمین در ورزش، چیست؟  -25
 ای اجتماعی و طبیعی در ورزش کشور ه وری بهینه از ظرفیت ( بهره1

 مندی از شرایط جغرافیایی و تربیت بدنی در توسعه ورزش کشور  ( بهره2

 ( توسعه بلندمدت ورزش کشور در یک فرایند نگاه از پایین به توسعه ملی 3

 ( توسعه بلندمدت ورزش کشور در یک فرایند نگاه از باال به توسعه ملی4

 (87)سال  یک از وظایف مدیریت است؟  ها، جزء کدام اهداف برنامهکسب اطمینان از حصول  -26

 ( رهبری 4 ( نظارت 3 ریزی ( برنامه2 ( سازماندهی 1

 (87)سال  همراه با دادن مسئولیت به یک مدیر در سازمان ورزشی، چه چیز دیگری الزم است؟  -27

 ( اقتدار4 ( نظارت 3 ( اختیار 2 ( نفوذ 1

 (88 )سال  آید، چیست؟ می وجود بههای یک وزارتخانه  ماموریتغیر از   انجام وظایفی به ای که برای هموسس -28
 ( دولتی غیرانتفاعی4 ( دولتی عمومی3 ( دولتی مستق 2 ( دولتی وابسته1

 (88 )سال دارا باشد؟ترتیب  بهی مدیریت را ها مهارتاز  یک کدامرئیس سازمان تربیت بدنی باید  -29
 ( فنی، ادراکی و انسانی4 ( انسانی، ادراکی و فنی3 ( ادراکی، انسانی و فنی2 انسانی ( ادراکی، فنی و1

 (88)سال  ؟باشدنمیمطابق نظر اسمیت و پرنسکی کدام مورد جزء عوامل برانگیزاننده افراد به فعالیت داوطلبی،  -30
 نگر ( فایده4 ( مشارکت3 ( هیجانی2 ( عاطفی1

 (88ال )س مشی چیست؟منظور از خط -31
 های کلی و عمومی در یک سازمان است.( راهنمایی2 مشی همان استراتژی است.( خط1

 کند.( ماموریت اصلی سازمان را ترسیم می4 کند.( نحوه اقدای امور در سازمان را مشخص می3
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 (88)سال  ترتیب نمایندگان کدام تشکیالت هستند؟ حساب به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی -32
 ( مجلس شورای اسالمی ی وزارت امور اقتصادی و دارایی ی قوه قضائیه1

 ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ی مجلس شورای اسالمی ی قوه قضائیه2

 ( قوه قضائیه ی مجلس شورای اسالمی ی وزارت امور اقتصادی و دارایی 3

 ی و دارایی( مجلس شورای اسالمی ی قوه قضائیه ی وزارت امور اقتصاد4

 از موارد زیر است؟ یک کدامگیری، ناهماهنگی و تداخل در وظایف افراد مربوط به  جلوگیری از هرج و مرج در تصمیم -33
  (89 )سال

 ( ارزشیابی 4 ( انضباط3 ( وحدت هدف2 ( وحدت مدیریت1

  (89 )سال باشند؟  عناصر مدیریتی از دیدگاه لوترگیولیک می کدام عناصر جزء -34

 دهی  ریزی و سازمانی ویری، بودجه ریزی، تصمیم ( برنامه2  سازماندهیدهی و  ریزی، کنترل، وزارش بودجه (1

 ریزی کنترل و بودجهریزی،  ویری، برنامه ( تصمیم4  سازماندهیدهی و  ریزی، وزارش ریزی، بودجه ( برنامه3

 89)سال  شده است؟انگاره سرمایه خانگی در مبحث داوطلبان توسط چه کسانی ارائه  -35

 ( پالیسی و جاکوبسون 4 ( کورت و پایت3 ( استیفتز و پرنسکی2 ( اسمیت و ناک1

 89)سال  یک از ارکان زیر است؟ گیری در ورزش کشور کدام باالترین مرجع تصمیم -36
 ( شورای مشترک سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک 1

 ( کمیسیون فرهنگی ورزشی هیئت دولت 2

 شورای سازمان تربیت بدنی( 3

 ( فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 4

 (89)سال  باشند؟ کدام عناصر جزء عناصر مدیریتی از دیدگاه لوترگیولیک می -37
 ریزی و سازماندهی  ویری، بودجه ریزی، تصمیم ( برنامه2 دهی و سازماندهی  ریزی، کنترل، وزارش ( بودجه1

 ریزی  ریزی، کنترل و بودجه ویری، برنامه ( تصمیم4  دهی و سازماندهی ، وزارشریزی ریزی، بودجه ( برنامه3

 (90 )سال از وظایف مدیریت است؟  یک کدام ءو کارا جز موثرایجاد انگیزه در ورزشکاران و توسعه ارتباطات  -38
 ریزی ه( برنام4 ( سازماندهی3 ( رهبری2 ( هماهنگی1

 (90)سال   کند؟ مشخص میگیولیک چند وظیفه برای مدیران  -39

1 )5 2 )4 3 )7 4 )8 

  رود؟ شمار می های مدیر به یک از مهارت دیدن تصویر کلی و شناخت عناصر مهم موقعیتی و مناسبات بین عناصر، جزء کدام -40

 (90)سال  
 ( مهارت ادراکی4 ( مهارت فنی یا تکنیکی3 ( مهارت انسانی2 ( مهارت آموزشی1

 (91)سال  باشد؟ های زیر می یک از گزینه ب نیازهای انسان از دیدگاه مازلو، کداممرات ترتیب سلسه -41

 ( اجتماعی، ایمنی، عزت نفس، خودشکوفایی، زیستی2 ( زیستی، ایمنی، اجتماعی، عزت نفس، خودشکوفایی1

 نفس( ایمنی، اجتماعی، زیستی، خودشکوفایی، عزت 4 ( ایمنی، زیستی، اجتماعی، خودشکوفایی، عزت نفس3

 (91)سال  ترتیب از راست به چپ به چه مهارتی بیشتر نیاز دارند؟ های ورزشی به مدیران سطوح پایینی و فوقانی سازمان -42

 ( انسانی، فنی4 ( فنی، ادراکی3 ( ادراکی، انسانی2 ( ادراکی، فنی1

 (91)سال  یک از موارد زیر است؟ ها مربوط به کدام نفوذ بر افراد و گروه -43
 ریزی ( برنامه4 ( رهبری3 ( مدیریت2 ویری میم( تص1
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 (91)سال  منبع قدرت یک مربی بیشتر کدام مورد زیر است؟ -44
 ( فنی4 ( رابعه3 ( قانونی2 ( مرجعیت1

 (91)سال  ترتیب توسط چه کسانی ارائه شده است؟ مدیریت کیفیت جامع به ،yو  xنظریات مدیریت علمی،  -45
 ( تیلور، هرزبرگ، فیدلر2  گ( تیلور، مک وریکور، دمین1

 ( فیدلر، مک وریدور، هرزبرگ4  ( فیدلر، دمینگ، هرزبرگ3

 (92)سال  کند؟ یک مربی یا مدیر، به چه نوع مدیریتی تمایل پیدا می yبراساس مفروضات تئوری  -46
 ( وفتنی4 ( مشارکتی3 ( باشگاهی2 ( آمرانه1

 (92)سال  شود؟ یران محسوب مینیاز سایر وظایف مدیریتی مد کدام مورد، پیش -47

 ریزی ( بودجه4 ویری ( تصمیم3 ( سازماندهی2 ریزی ( برنامه1

 (92)سال  شود؟ های مدیریت به احساسات و عواطف کارکنان توجه ویژه می یک از تئوری در کدام -48
 ( علمی4 ( نئوکالسیک3 ( بوروکراسی2 ( اداری1

 (92)سال  باشد؟ های سازمان و مدیریت می یک از نظریه دامتأکید بر قوانین و مقررات، مربوط به ک -49

 ( همه موارد4 ( بوروکراسی3 ( علمی2 ( اداری1

50- TQM .(92)سال  با بنا قراردادن .................... فلسفه خود را آغاز کرد 

 ( رضایت مشتری4 ( احترای به کارکنان3 ( تولید بیشتر 2 ( ا ربخشی1

 (92)سال  شود؟ ین یک مسابقه ورزشی برمبنای کدام وظیفه مدیریتی انجام میشرح وظایف مسئول -51
 ( هماهنگی 4 ( سازماندهی3 ( رهبری2 ریزی ( برنامه1

 (92)سال  داند؟ درچه می ،لور بهترین روش را جهت افزایش بازده کاریت -52
 و تفاهم ( همکاری4 ( بهبود فنون و روش کار3 ( رهبری هوشمندانه2 ( پاداش کارکنان1

 (93)سال  های .................... هستند. ترتیب جزء حوزه های ورزش قهرمانی و حقوقی به در یک سازمان ورزشی معاونت -53
 ( صفی، صفی4 ( صفی، ستادی3 ( ستادی، ستادی2 ( ستادی، صفی1

 (93)سال  ترتیب توسط چه کسانی ارائه شده است؟ های زیر به تئوری -54

 سازی شغلی، کیفیت جامع ، غنیY – Xنظریه  مدیریت علمی،
 گ( تیلور، هزربرگ، مک وریگور، دمین2 ( هزربرگ، تیلور، دمینگ، مک وریگور1

 ( تیلور، مک وریور، هزربرگ، دمینگ4 ( دمینگ، مک وریگور، هزربرگ، تیلور3

 (93)سال  یک از دانشمندان مدیریت است؟ مطالعه زمان و حرکت مربوط به کدام -55
 ( لوترویولیم4 ( هنری فایول3 ( ماکس وبر2 تیلور( 1

 (93)سال  ترتیب در چه سطحی از مدیریت اهمیت بیشتری دارند؟ های ادراکی و فنی مدیران، به مهارت -56

 ( عالی و عملیاتی4 ( عملیاتی و عالی3 ( میانی و عملیاتی2 ( عملیاتی و میانی1

 (93)سال  گویند؟ گیرد، چه می ( که توسط مردم شکل میNGOهای غیرانتفاعی ) در کشور ما به سازمان -57

 ( هیئت4 ( شورا3 ( سمن2 ( انجمن1

 (93)سال  گیرد؟ سازماندهی یک دانشکده تربیت بدنی، بر چه اساسی صورت می -58
 ( منعقه یا موقعیت جغرافیایی2  ( وظیفه1

 ( محصول4  ( ارباب رجوع3



 
 

 

 26 ا و مسابقات ورزشیه مدیریت سازمان

 (93)سال  گویند؟ در درون یک سازمان وجود دارد را چه میهای فرعی که  تعداد کارها یا سیستم -59
 مراتب ( سلسله4 ( رسمیت3 ( پیچیدوی2 ( تخصصی کردن1

 (94)سال  استفاده بهینه از منابع به چه معناست؟ -60

 ( کارایی4 ( کارآمدی3 وری ( بهره2 ( ا ربخشی1

 (94)سال  کند؟ اختیار چه حقی را ایجاد می -61
 ( هدایت کار دیگران4 ویری ( تصمیم3 ( تنبیه و تشویق2 ( صدور و دستور1

 (94)سال  شود؟ باشد که از جمله منابع کسب قدرت او محسوب می کدام مورد جزء ویژگی شخصی مدیران می -62
 ( توانایی در تشویق و تنبیه2  ( پذیرش توسط کارکنان1

 ( دانش و تخصص4  ( تجربه و مردی داری3

 (94)سال  یک از مدیران هستند؟ ها، در زمره کدام های ورزشی استان هیئتنظر شما رؤسای  به -63
 وابسته ( غیر4 ( ستادی3 ( صفی2 ( صفی و ستادی1

 

 فصل اول سراسری یا چهار گزینه سواالتپاسخنامه 

 «4»گزینه  -1
 آالت فیزیکی و همچنین فواید این نظریه   عه زمان و حرکات در کاربرد ابزارفیزیکی کار و معال یدلی  تأکید مدیریت علمی بر اجزا به

 های خودکار به این نای نیز شهرت دارد.  وذار، اتوماسیون یا ماشین عنوان پایه به
 «4»گزینه  -2
 «1»گزینه  -3
 سازماندهی ماتریس تلفیقی از سازماندهی برحسب وظیفه و سازماندهی براساس پروژه یا طرح است که در حقیقت در سازماندهی برحسب 

 مدنظر است که جریان اختیار در این واحدها به شک  عمودی است. ها  همان ساختار تخصصی واحدوظیفه، 
 «1»گزینه  -4
 باشد.  اختیار و هم اعمال نظارت بر امور می در سازمان که تفویض اختیار صورت ویرد، سیاست عدی تمرکز وجود دارد که هم شام  تفویض 
 «1»گزینه  -5
 تگی به توانایی مدیر درباره جذب مسائ  دارد، میزان باید دارای ظرفیت فکری برای تشخیص رابعه علت و معلولی در مهارت ادراکی بس

 قرار دهند.  موردتوجهسازمان باشند و سازمان را از دیدواه کلیت آن 
 « 4»گزینه  -6
 ی و حداق  مهارت فنی نیازمندند. مدیران سعح عالی به حداکثر مهارت ادراک 

 «1»ینه گز -7
  مهارت ادراکی بستگی به توانایی مدیر درباره جذب مسائ  دارد، میزان باید دارای ظرفیت فکری برای تشخیص رابعه علت و معلولی در

 موردتوجه قرار دهند. سازمان باشند و سازمان را از دیدواه کلیت آن 

 «4»گزینه  -8
   مهارت فنی نیازمندند.مدیران سعح عالی کشور به حداکثر مهارت ادراکی و حداق 

 «4»گزینه  -9
 ،شود.ویری سازمان غیررسمی در دل سازمان رسمی می موجب شک  سلسله روابط و اشتراکات روحی و عاطفی بین افراد 

 «4»گزینه  -10
 ای کارهای خاص را ها، فنون و تجهیزات الزی برای انجکار ویری دانش، روش توانایی حاص  از تجربیات، آموزش و کارآموزی الزی برای به

 مهارت فنی وویند. 
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 «1»گزینه  -11

 «2»گزینه  -12

 «1»گزینه  -13
 باشد.  دهنده لزوی هماهنگی در اجرا بین واحدهای مرتبط است یا بیانگر انتقال بخشی از اختیارات می چین در نمودار سازمانی نشان خعوط نقعه 

 «1»گزینه  -14
 شود با هدف تعیین شده.  انجای می ارزیابی و کنترل یعنی مقایسه کاری که 

 «3»گزینه  -15
 صورت یک سیستم واحد را  دهنده کار و فعالیت سازمانی به های ک  سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکی توانایی درک پیچیدوی

درک کرده و براساس احتیاجات و  و مشکالت کلی سازمان را هاها، تهدیددهد که فرصتمهارت ادراکی وویند. این دانش به مدیر اجازه می
 ویری کند. های سازمان تصمیم هدف

 «4»گزینه  -16
  شود. رسمی در دل سازمان می ویری سازمان غیر سلسله روابط و اشتراکات روحی و عاطفی بین افراد، موجب شک 

 «1»گزینه  -17

 «4»گزینه  -18
 کارهای خاص را ها، فنون و تجهیزات الزی برای انجای کار ویری دانش، روش توانایی حاص  از تجربیات، آموزش و کارآموزی الزی برای به

 مهارت فنی وویند.

 «1»گزینه  -19
 کنندوان مورد  ایده و نظرات مختل  برای شرکتیا  ویردکنندوان قرار می اطالعات جدید در اختیار شرکتیا  در جلسات اطالعاتی اخبار

 ویرد.نقد و بررسی قرار می
 «1»گزینه  -20
 «2»گزینه  -21
 « 2»گزینه  -22

 « 1»گزینه  -23

 « 1»گزینه  -24

 «1»گزینه  -25
 عنوان  ین ترتیب این مقوله بها هاند. بهای اجتماعی و طبیعی تعبیر کردهوری بهینه از ظرفیت آمایش سرزمین را مهندسی ترتیبات بهره

 ویرد:مدت توسعه ملی براساس مراح  اساسی ذی  شک  میبلندن تبیین دیدواه عنوا شناسی و به تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه

و  های توسعه بلندمدت کشور از منظر آمایش سرزمین در یک فرایند نگاه از باال به توسعه ملی و تعیینویریترین جهت تدوین اصلی (ال 

 های سرزمینی آنتبیین بازتاب

ها ها و عملکردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی و منشا انتخاب فعالیتکننده تخصص و تنگناها که تعیین ها و موانکتعیین امکانات و قابلیت (ب

 اند، در یک فرایند نگاه از پایین به سعح ملی.در سعح مناطق

ای و تصویر  منعقه ی ای و بین بخشی و بخشیهای بین منعقههای اقتصادی و ایجاد هماهنگیتلفیق دو فرایند نخست در برخورد با بخش (ج

 های مختل  در سعح ملی.افتگی بخشی های سرزمین مرحله توسعهبازتاب

 «3»گزینه  -26

 «2»گزینه  -27
 شده است. بینی ها و معابق با موازین پیش های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفکند که اقدامات و فعالیتنظارت و کنترل مشخص می 

 «2»گزینه  -28
 المللی ایجاب  های یک وزارتخانه مشخص نیست یا مقررات بینآید که جزء ماموریتوجود می تق  برای انجای وظایفی بهموسسه دولتی مس
 شود؛ مانند، سازمان تربیت بدنی. کند زیرنظر مستقیم رئیس جمهور ادارهمی
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 «3»گزینه  -29
 نظر از نوع وظای  یا سعح  ای مدیریت است، زیرا که مدیران، صرفهدادن همه وظای  در همه رده های انسانی، تقریباً الزمه انجای مهارت
های انسانی برخوردار باشند. از این  وکار داشته، برای جلب همکاری و ا روذاری بر رفتار آنها باید از مهارتولیت و مقای، با افراد انسانی سرمسئ

ها چندان نیازی به  ای پیدا کرده است. مدیران رده باالی سازمانیت ویژههای انسانی اولو ها، تأکید بر مهارت رو امروزه، در مدیریت سازمان
 ای مجهز باشند. مالحظه کند که به مهارت ادراکی قاب ریزی و سازماندهی ایجاب میویری، برنامه های فنی ندارند، بلکه وظای  تصمیم مهارت

 «3»گزینه  -30

 ( علت حضور د1984(، ناک و پرنسکی )1981اسمیت ،)نگر،  های فایدهوطلبی در سه حیعه محرکهای دااوطلبانه افراد را در فعالیت
 دانند. های هنجاری میهای عاطفی و محرکمحرک

 «2»گزینه  -31
 مشی وویند. های کلی و عمومی در یک سازمان را خط راهنمایی 

 «4»گزینه  -32
 «1»گزینه  -33
 شود.  یک طرح و زیر نظر یک رئیس اداره و اجرا می ها، در طبق اص  وحدت مدیریت، هر دسته از فعالیت 

 «3»گزینه  -34
 اند و اصعالحاً آن را  لوترویولیک و یورویک، عناصر مدیریت را به هفت اص  مهم تقسیم نموده(POSDCORB) اند. این عناصر  نامیده

 بندی بودجه -7دهیی  وزارش -6 نگیهماه -5 رهبری و هدایت -4کاروزینی  -3سازماندهی  -2ریزی  برنامه -1عبارتند از: 

 «3»گزینه  -35
 «3»گزینه  -36
 بدنی کشور، شورای سازمان تربیت بدنی است.  ویری و هماهنگی در بخش تربیت باالترین مرجک تصمیم 

 «3»گزینه  -37
 اند و اصعالحاً آن را  لوترویولیک و یورویک، عناصر مدیریت را به هفت اص  مهم تقسیم نموده(POSDCORB) اند. این عناصر  نامیده 

 بندی بودجه -7دهیی  وزارش -6 هماهنگی -5 رهبری و هدایت -4کاروزینی  -3سازماندهی  -2ریزی  برنامه -1عبارتند از: 

 «2»گزینه  -38
 های وروهی تالش کنند. وذاری بر افراد به طوری که از روی می  و عالقه برای هدف رهبری عبارت است از عم  تأ یر 

 «3»گزینه  -39
 لوترویولیک و یورویک، عناصر مدیریت را به هفت اص  مهم تقسیم نموده( اند و اصعالحاً آن راPOSDCORBنامیده ).اند 

 «4»گزینه  -40
 «1»گزینه  -41
 «3»گزینه  -42
 «3»گزینه  -43

 «2»گزینه  -44
 «1»گزینه  -45
 «3»گزینه  -46
  طبق نظریهx کند و الزی است دائماً تحت کنترل باشد. حال آنکه  اره امنیت و راحتی را طلب میانسان موجودی تنب  است که همو

وسیله هدایت و  داند. براساس این تئوری، مدیریت به انسان خواهان یادویری و خودسازی است و کار را فعالیت طبیعی می yبراساس نظریه 
 عوام  انگیزش انسان استوار باشد، سودمند خواهد بود. کنترل ناموفق است، اما چنانچه بر درک صحیح و دقیق از طبیعت و

 «1»گزینه  -47
 ریزی مقدی بر سایر وظای  مدیران است. تعیین اهداف و برنامه 

 «3»گزینه  -48
 د ها را برای بهبو نظریات نئوکالسیک یا مکتب روابط انسانی، بیشتر توجه خود را به امور انسانی مععوف و تالش کردند تا بهترین روش

 عملکردهای سازمانی بیابند.
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 «4»گزینه  -49
 کردن وظای   نظریات سازمانی )بوروکراسی، علمی و اداری( نظریاتی هستند که بیشتر روی ساخت و ترکیب سازمان، تقسیم کار، تخصصی

 مراتب فرماندهی تاکید دارند. ها و سلسله کنترل عملکرد

 «4»گزینه  -50
 ( مدیریت کیفیت جامکTotal Quality management اولین بار توسط دکتر ادوارد دمنیگ آمریکایی پس از جنگ جهانی دوی در ژاپن )
(، یک TQMکار ورفته شده است. مدیریت کیفیت جامک ) ای در سایر جوامک صنعتی دنیا به صورت وسترده ریزی شد و در دو دهه وذشته به پی

ه است که در آن همه اعضای سازمان در هدف موفقیت درازمدت از طریق رویکرد مدیریتی سازمان است که حول محور کیفیت بنا شد
 کنند تا منافک حاصله به اعضاء و جامعه بازوردد. مندی مشتری مشارکت می رضایت

 ارکان فلسفی مدیریت جامک کیفیت عبارتند از: 
 فرایندصورت افقی در مراحلی از  وجود دارد که همه افراد به دادی داد، روند و برون بینیم که در آن درون ی میفرایندورایی: سازمان را فرایند -1

 دادی دارد همه در آن سهیم هستند.  برون فرایندمراتبی وجود ندارد؛ اور  بندی عمودی و سلسله ویرند. تقسیم قرار می

درواقک همکار و شریک هستند و باید  ،کنند را کسب می فرایندکنند و آنها که نتیجه  کار می فرایندمشتری محوری: تمامی افراد که روی  -2

شود و مشتری صاحب حق و احترای  ای ایجاد می کار کنند. اور چنین نگرشی در سازمان حاکم وردد، برای مشتریان سازمان جایگاه ویژه

 ها وابسته به مشتری و اظهار نظر اوست.فرایندها سالمت جریان کار و سالمت  وونه سازمان وردد. در این می

شود،  سازی کارکنان، تالش می ها و توانمند ها و سیستمفرایندها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد  ها و سیستمفرایندرتقای مستمر و فراویر ا -3

 طور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان بهبود یابند. ها به ها و سیستمفرایند

 «3»گزینه  -51
 باشد.  منظور حصول اهداف سازمانی می ها به ری و قاب  اجرا و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین بخشهای ضرو پاسخ تقسیم وظای  به بخش

 ها از طرف مدیر یک سازمان )ورزشی( است. های اجرایی و تفویض اختیارات و مسئولیت ، سازماندهی مشتم  بر تعیین فعالیتدیگر عبارت به

 «3»گزینه  -52

 «3»گزینه  -53
 ستاد تخصیصی آنها  وذاری دخالت دارند و تخصصی هستند که به مشی و سیاست ریزی و تعیین خط در امر برنامههای ستادی  سازمان
ورزش قهرمانی و حقوقی نیز  یکنند. معاونت مال دهند و مدیران ص  اجرا می مدیران ستادی به مدیران ص  دستورات الزی را می .وویند می

ها  کنند. اما ادارات تربیت بدنی در سعح استان ریزی می ها دارای فعالیت ستادی هستند و برنامه سیونفدرا و مانند سازمان مرکزی تربیت بدنی

 های صفی هستند. کنند که در زمره سازمان اجرا می

 «4»گزینه  -54
 .تئوری مدیریت علمی )مدیریت کالسیک تئوری ماشین( مربوط به تیلور است 

مربوط به داوالس که کند  اش بیان می کند و طرز تلقی مدیران از این افراد را در نظریه ، تقسیم میy –x، افراد را به دو دسته y – xنظریه 

به فردریک هرزبرگ و  مربوط های انگیزشی است سازی شغلی )نظریه نیازها( که شام  نیازهای بهداشتی و نیاز است. نظریه غنی روریگو مک

 است. گمربوط به دمین ،مشتری دارد ( که تأکیدی بر رضایتTQMنظریه کیفیت جامک )

 «1»گزینه  -55
 .معالعات مربوط به زمان و حرکت تیلور است 

 «4»گزینه  -56
 های فنی اولویت دارد. مهارت تر پایینهای فنی است اما در سعوح  تر از مهارت های ادراکی و انسانی مهم در سعح فوقانی مدیریت مهارت 

 «1»گزینه  -57
 اعیهای غیرانتف سازمان ( NGOکه توسط مردی و مستق  از دو )یافته رسمی  انجمن یک وروه سازمان ،از دیدواه ناک .ویرد ت شک  میل

 کنند. است که بیشترین اعضایش برای حضور و مشارکت خود پاداش مادی دریافت نمی

 «1»گزینه  -58
 مراتب  های اصلی سازمان در باالترین راه سلسله یت( است. فعالیتبراساس وظای  )نوع فعال سازماندهیها  ریزی در سازمان ح ترین روش طر رایج

 ویرد. که از دانشکده تربیت بدنی نیز در این طی  قرار می دویر یعنی وظای  در باالترین داده سازمانی قرار می ؛شود مدیریت منعکس می



 
 

 

 30 ا و مسابقات ورزشیه مدیریت سازمان

 «1»گزینه  -59

 آن سازمان است بودن صیتخصهای فرعی در درون یک سازمان بیانگر  تعداد کارها با سیستم. 

 «4»گزینه  -60

 «3»گزینه  -61

 «4»گزینه  -62

 «2»گزینه  -63

 

 فصل اول آزاد یا چهار گزینه سواالت

 (78)سال  بخشیدن به این رسالت باید:  ای داشته باشد و برای تحقق انتظار بر این است که یک مدیر در جامعه اسالمی نقش پیامبر گونه -1

 ین افراد درون سازمان برقرار نماید.( وحدت را در ب1

 ( به نیازهای مادی و معنوی کارکنان توجه کام  نماید.2

 ( رابعه اسالمی و انسانی را بر پایه اصول نیکوکاری و پرهیزکاری در درون سازمان برقرار نماید.3

 ( تمای موارد4

 (78)سال  کند؟ ک از موارد زیر این اعمال را توصیف میی شود که سه عمل صورت گیرد. کدام برای تشکیل هر سازمان توصیه می -2
 کارایی ی ایجاد تعادل در امور ی ایجاد وحدت فرماندهی ( توجه به1

 های ارتباطی اختیار داشتن در مقاب  مسئولیت ی تعیین راه -( تقسیم کار2

 ( توجه به حیعه نظارت ی داشتن اختیار در مقاب  مسئولیت ی ایجاد وحدت عم 3

 های ارتباطی ی ایجاد وحدت عم  یجاد تعادل در امور ی تعیین راه( ا4

را معلوم و مشخص « ارکان برنامه»بر هر مدیر در رابطه با اداره سازمان تحت مسئولیت خود قبل از تنظیم برنامه الزم است  -3

 (78 سال) باشد؟ می« ارکان برنامه»از موارد زیر جزء  یک کدامنماید. 
 ( تمای موارد4 ( روش اجرای عملیات3 ( شرح عملیات2 مشی ( هدف و خط1

عنوان وظایف مدیر در یک  بر هر مدیر در هر واحدی از واحدهای تربیت بدنی و ورزشی فرض الزم است تا وظایفی را به -4

 (82و  80و  79)آزاد  از موارد زیر جزء این وظایف هستند؟ یک کدامسازمان انجام دهد. 

 بندی وظای  ی نظارت و کنترل ماندهی ی تقسیم کار و طبقهریزی ی ساز ( برنامه1

 بندی وظای  ی هماهنگی و ارتباط ی نظارت و کنترل ریزی ی سازماندهی ی تقسیم کار و طبقه ( برنامه2

 بندی وظای  ی نظارت و کنترل ریزی ی سازماندهی ی تقسیم کار و طبقه ( برنامه3

 بندی ارتباط ی بودجه ریزی ی سازماندهی ی هماهنگی و ( برنامه4

از موارد  یک کدامریزی برای تربیت بدنی و ورزش مزایایی را برای سازمان مربوطه دارد.  مشخص بودن هدف در هر نوع برنامه -5

 (79 سال) باشد؟ زیر جزء این مزایا نمی

 و متشک ریزی متحدالشک   ( ایجاد مبنایی برای برنامه2 ( ایجاد کار و مشاغ  برای افراد نیازمند1

 بودن نقعه عع  برای انجای کنترل و نظارت ( مشخص4 ها برای رسیدن به هدف نهایی   کردن فعالیت ( هماهنگ3

شده و  مقررات و قواعد وضعبرحسب فرض کنید در سازمان تربیت بدنی کشور، اختیارات مدیران و روابط بین آنها و کارکنان  -6

  (80 سال) شود؟ های زیر به این سازمان اطالق میاز نام یک کدام باشد؛ برقرار می ها سازمانسلسله روابط بین مشاغل مدیران 
 ( سازمان رسمی و بوروکراسی2  ( سازمان غیر رسمی 1

 ( سازمان رسمی 4  ( سازمان بوروکراسی 3
 




