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اده و سه مورد از عناصر کلیدی آنرا نام یم گیری ها و حل مسائل توضیح دسیستمی را در تصمنگرش  -1

 .ببرید

 

 :نگرش سیستمی •

يه معتقدند که نگرش سيستمي بهترين طريق براي وحدت بخشيدن به بعد در مديريت مرسوم شد . طرفداران اين نظر 0691اين نگرش تقريبا از سال 

 .جامع است راه حلي و دستيابي بهو تصميم گيري هاي مديريت مفاهيم و نظريه

 

 :در تصمیم گیری ها عناصر کلیدی در نگرش سیستمی •

 سيستم -0

 سيستمهاي فرعي-2

 سيستمهاي باز و بسته-3

 مرز سيستم-4

 جريان -5

 ازخوردب-9

 

 

چهار مورد را به دلخواه نام برده و آنها را ی در تصمیم گیری ها کلیدی نگرش سیستممیان عناصر از  -2

 تعریف کنید.

 :سیستمتعریف  •

 .کننددهند و نقش معيني ايفا ميمجموعه اي از اجزاست که با ارتباط و پيوند متقابل يک کل واحد را تشکيل مي

 

 :های فرعی سیستم •

 .نامندسازند سيستمهاي فرعي مياجزايي که کل سيستم را مي

 

 :های باز و بسته سیستم •

 .شودسيستم باز ناميده ميسيستمي که با محيط اطراف خود کنش متقابل داشته باشد 

 .شودسيستمي که با محيط اطراف خود کنش متقابل نداشته باشد سيستم بسته ناميده مي

 

 :مرز سیستم •

 .کندهر سيستمي مرزي دارد که آن را از محيط اطرافش جدا مي

 

 :بازخورد •

 .کليد نظارت سيستم است و براي حفظ تعادل پوياي سيستم ضروري است
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آنرا نام  تغیرهایماده و سه مورد از یم گیری ها و حل مسائل توضیح درا در تصم اقتضایینگرش   -3

 .ببرید

 

 

 (اقتضایی)نگرش موقعیتی نگرش •

  .براي همه موقعيتها به عنوان بهترين راه وجود ندارد تصميم گيريالگوي  ين استوار است که يکاساس نگرش اقتضايي بر ا

 

 :متغیرهای اقتضایی •

 الزامات محيط خارجي -0

 ناوريف-2

 کنندکار مي ا در ارتباط با مايا مافرادي که براي -3

 

 گیری و خط مشی را تعریف کنید.تصمیم  -4

 

 :گیریتصمیم•

 .انتخاب يک راه از ميان راههاي مختلف و در حقيقت بهترين راه براي نيل به اهداف

 

 :مشیخط •

 .اتخاذ کنندبايد در محدوده آنها تصميم هاي آتي را  فراداکنند که اند و چارچوب وسيعي را ايجاد ميگيريمشي ها راهنماي تصميمخط

 

 

 ذکر نمایید.فرایند تصمیم گیری را به ترتیب  -5
 

 :گیریفرآیند تصمیم •

 يا مشکل تعريف مسئله-0

 تعيين معيارها -2

 حلهاراه ايجاد  -3

 ه حل  با توجه به معيارهاي تعيين شدهاارزيابي هر ر -4

 اجراي تصميمو  (حلراهن يرهتب تخاذ تصميم)انتخابا -5

 تصميم ارزيابي نتايج-9

 

 

 



4 
 

 

 

 کدامیک از موارد زیر شامل شرایط محیطی تصمیم گیری نمی گردد؟ ) تستی و چهارگزینه ای( -6

 ) توضیح: موارد زیر شامل می گردند(

 

 :گیریشرایط محیطی تصمیم •

 اطمينان-0

 مخاطره-2

 عدم اطمينان-3

 ابهام-4

 

 

 

 را توضیح دهید.، شرایط اطمینان و شرایط مخاطره از چهار شرایط مختلف تصمیم گیری -7

 

 :شرایط اطمینان •

توانند وقايع موثر بر آنها حلها کامال آگاهي دارند، بنابراين ميحلهاي جايگزين و نتايج احتمالي آن راهدر شرايط اطمينان مديران درباره يک مسئله،راه

 .يا نتايج آنها را نظارت کنند

 :شرایط مخاطره •

حلهاي ممکن در اختيار دارد و براساس اين اطالعات احتمال کسب نتيجه مطلوب براي شناخت راه تقريبي شناسد، اطالعاتميتقريبا اي را مدير مسئله

 .زندحل را تخمين مياز هر راه
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 توضیح دهید.آنرا را نام برده و  یکی ) کالسیک و اداری( تصمیم گیری مدل های از میان -8

 

 :گیریمدلهای تصمیم •

 مدل کالسيک-0

 مدل اداري-2

 

 :مدل کالسیک •

کنند که گيري عقاليي و عيني است و در نتيجه آنان هميشه تصميمهايي را اتخاذ ميدر تصميم افراد مدل کالسيک بر اين فرض استوار است که نگرش

 .به نفع سازمان است

 :گيري موارد ذير را رعايت کنندبايد هنگام تصميم براساس مدل کالسيک  •

 .اطالعات کاملي درباره مسئله داشته باشند

 .گيري را به روشني تعريف کننداهداف تصميم

 .حلها را براي حل مسئله بشناسندکليه راه

 .حلها را جمع آوري کنندکليه اطالعات درباره تمام راه

 .حلها را به طور عقاليي ارزيابي کنندراهنتايج کليه 

 

 :اداریمدل 

 :گیریانواع مدل اداری تصمیم •

 عقالنيت محدود-0

 منديرضايت-2

 

 :عقالنيت محدود •

فراگيري، حفظ و تحليل حجم زيادي از اطالعات، توانايي کافي براي اتخاذ انسان براي به سبب محدوديتهاي زماني و محدوديت ظرفيت  ردف

 .نداردتصميمهاي کامال عقاليي 

 

 :منديرضايت •

 .حلنه بهترين و عاليترين راه ،در شرايط موجود خوب حلراهيک  انتخاب

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 تصمیم گیری توضیح دهید.در  نقطه سر به سر  را  تحلیل -9

 

 :تحلیل نقطه سر به سر •

دهد تا دريابد در چه سطحي از توليد درآمد و امکان ميفرد  دهد و درآمد ناشي از آن را در سازمان نشان مي توليد، و هزينه هاي رابطه بين ميزان

 .ها برابرندهزينه

 :هاي تحليل نقطه سر به سرپيش دانسته •

 :هزينه ثابت

 .هاي اداري، اجارههايي است که بدون توجه به ميزان توليد همواره وجود دارد مانند: هزينهشامل هزينه

 :هزينه متغير

 .آب و برقهزين هاي و  ميزان توليد ارتباط دارد مانند: هزينه مواد اوليه هايي که مستقيما باهزينه

 

 

 

 د.یرتصمیم گیری گروهی را نام ببمزایای  – 11

 

 :گیری گروهیمزایای تصمیم •

 ترفراهم کردن اطالعات بيشتر و کامل-0

 حلهاي بيشترايجاد راه-2

 حلپذيرش بهتر يک راه-3

 راه حل انتخاب شده افزايش مشروعيت-4

 

 

 معایب تصمیم گیری گروهی را نام ببرید. -11

 :گیری گروهیمعایب تصمیم •

 صرف وقت بيشتر-0

 تسلط اقليت-2

 فشار براي هماهنگي-3

 مسئوليت مبهم-4
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 را توضیح دهید.و قوانین آن روش طوفان مغزی -12

 :طوفان مغزی •

دهد تا ايجاد هش مياي است که فشارهاي وارد براي هماهنگي در گروه را کانسبتا سادهروش براي ايجاد خالقيت است زيرا  وش ها راز مشهورترين 

 .حلهاي تازه به تاخير نيفتدراه

 :قوانين طوفان مغزي •

 .گيرداي مورد انتقاد قرار نميهيچ عقيده-0

 .باشند بهتر است ترر چه عقايد بنياديه-2

 .کميت ارائه عقيده مورد تاکيد است-3

 .شوداصالح عقايد بوسيله ديگران تشويق مي-4

 

 

 ا توضیح دهید.میم گیری هصروش گروه اسمی و فن دلفی را در ت -13

 :اسمیروش گروه  •

 .آيندگيري صاحب نظر و مجرب هستند گرد هم ميدر اين روش اعضاي گروهي که در موضوع مورد نظر براي تصميم

 

 :فن دلفی •

 .شوندگيري در يک مورد خاص گروهي از افراد صاحب نظر را انتخاب و نظرات آنان را با پرسشنامه جويا ميدر اين روش براي تصميم

 

 را توضیح دهید.و مزایای آن یتصمیم گیری از طریق مالقاتهای الکترونیک -14

 :یمالقاتهای الکترونیک •

 .آميزدگيري گروهي است و روش گروه اسمي را با فناوري پيشرفته کامپيوتر درهم مياين روش جديدترين شيوه تصميم

 :مزاياي اصلي مالقاتهاي الکترونيکي •

 گمنامي-0

 درستکاري -2

 سرعت-3
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 دو مورد از کاربرد نمودارها در سازمانها را ذکر کنید. -15

 

 :کاربرد نمودارها •

 .اي از ساختار هر سازمان استنمودارهاي سازماني تصوير خالصه-0

 .دهنده کانون توجه هر سازمان استنمودارها نشان -2

و مشخصات مشاغل، ارزيابي مشاغل، تعيين مشخصات مديريت سازمان و نيازهاي از نمودارها به عنوان راهنمايي براي کارشکافي، تنظيم شرح -3

 .کنندآموزشي استفاده مي

 .خواهند با سازمان ارتباط برقرار کنندراهنماي افراد خارج از سازمان هستند که مي -4

 

 

 سه مورد از منابع قدرت را نام ببرید. قدرت را تعریف نموده و -16

 

 :تعریف قدرت •

 .نظر صاحب قدرت تغيير کند توانايي اعمال نفوذ بر ديگران، به طوري که رفتار آنان مطابق

 

 :منابع قدرت •

 قدرت پاداش-0

 قدرت قانوني-2

 قدرت اجبار-3

 قدرت تخصص-4

 قدرت مرجع-5

 

 سه مورد از اصول واگذاری اختیار را ذکر نمایید.ختیار را تعریف نموده و ا -17

 :اختیاروتعریف  •

 .شود تا فرد بتواند بر مبناي آن قوه تشخيص خود را براي اتخاذ تصميماتي جهت تاثير بر ديگران به کار بنددداده مي فردي حقي است که به

 

 

 

 :اصول واگذاری اختیار •

 .واگذاري اختيار نسبت به قسمتي از اختيارات ممکن است نه نسبت به تمام آنها-0

 .کندواگذاري اختيار از واگذارنده اختيار سلب مسئوليت نمي-2

 .واگذاري اختيار قابل فسخ است-3

 .اختيار بايد با نظارت توام باشدواگذاري -4

 .تناسب بين اختيار و مسئوليت بايد حفظ شود-5
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 دو مورد از مزایای واگذاری اختیار را ذکر کنید. -18

 

 :مزایای واگذاری اختیار •

 .مدير فرصت بيشتري خواهد داشت تا به مسئوليتهاي مهمتر خود در سطح عالي مديريت بپردازد-0

 .شودواگذاري اختيار موجب اتخاذ تصميمهاي معتبر مي-2

 .ت مي بخشدبه تصميم گيري سرع-3

 

 

 

 ایید.را ذکر نمو همچنین اهمیت اطالعات  فاوت داده و اطالعاتت -19

 

 :تعریف داده •

تواند شامل هر موضوعي از مبلغ فروش، اني ميهاي سازماند. دادهآوري و ذخيره شدهها يا مفاهيمي هستند که به شکل خام جمعداده ها واقعيتها، انديشه

  .اسامي مشتريان و مانند آنها گرفته تا بروشورهاي توليدي رقيبان باشد

 

 :تعریف اطالعات •

براي اجراي وظايف خود به  افراد .هاي خام براي پديد آوردن دانش وآگاهي استاطالعات نتيجه پردازش، ارتباط دادن، يا خالصه کردن داده

 .شودمي فرادااطالعات نيازمندند. اطالعات نادرست، زياده از حد و با تاخير به طور جدي مانع موفقيت 

 

 ) تستی و چهارگزینه ای(؟ یر شامل اطالعات مفید نمی گردداز موارد زکدامیک  – 21

 موارد زیر شامل می گردند.(: ) توضیح 

 

 :ویژگی اطالعات مفید •

 .دقيق باشد-0

 .به هنگام باشد-2

 .کامل باشد-3

 .مربوط باشد-4

 .مختصر باشد-5

 


