QUIZ 2 DE CIKABILECEK SORULAR
1) Yönetimin bir bilim olarak kabul edilmesinde sanayi devriminin nasıl bir etkisi
olmuştur? Detaylı anlatınız.

2) Sanayi toplumunun klasik yönetim odaklı organizasyonları günümüz bilgi
toplumunun yüksek performanslı öğrenen organizasyonlarına hangi süreçlerden
geçerek nasıl evrilmişlerdir? Tarihsel olarak sıralı bir şekilde yönetim
araştırmacılarının keşifleri ve yaşadıkları aydınlanmaları vurgulayarak detaylı
anlatınız?

3) Durumsallık yaklaşımı bir yöneticinin bürokratik bir şekilde örgütünü tasarlama
ya da tasarlamama kararı üzerinde nasıl etkili olur. Örnek vererek açıklayınız.

Not: Quiz 2 de ilk hafta konuları da dahil olacaktır. Ayrıca bu üç soru çok
önemli iyi öğrenin lütfen. 2. Quizde özellikle klasik sınav sorularını (yıldız
soru hariç) doğru yapanlara bir suprizim olacak!

Quiz 1 Yıldız Soru:
Muhan Soysal Hoca Picasso’nun “Nedimeler” adlı kübik - sürrealist resmine bakıp
ressam Velazquez’in resmini görebilmekle başarılı bir yöneticinin iş hayatındaki
kompleks gelişmeleri doğru bir şekilde yorumlayıp daha net bir resime
çevirebilmesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Bu benzetmeyi yaparken Muhan
Hoca aslında yöneticinin hangi yetkinliğine vurgu yapmaktadır. Neden?
a) Kavramsal Yetkinlik
b) Beşeri Yetkinlik
c) Teknik Yetkinlik
Cevap A şıkkıdır.
Nedeni: Muhan hoca yöneticinin kavramsal yetkinliğine vurgu yapmaktadır, çünkü
iş hayatında bir yöneticinin karşılacağı sorunlarda net ve kolayca çözülen
sorunlardan çok belirsizlik içeren kompleks sorunlar olacaktır. Bu sorunlara yönelik
çözümler üretmek de kavramsal yetkinlik gerektirmektedir. Örnek olarak:
•
•

•
•

Yaklaşan ekonomik krizi önceden sezinleyip işletmeyi koruma altına almak.
Sektörde bulunan diğer rakiplerin tehditkar stratejilerine karşılık stratejiler
geliştirip organizasyonun hayatta kalmasını ve rekabet üstünlüğünü elde
etmesini sağlamak
Devlet tarafından getirilen yeni kurallara ve değişikliklere uyum sağlayarak
bu değişikliklerin yarattığı fırsatlardan yararlanıp ve tehditlerden korunmak.
Toplumsal gündemi ve tüketici davranışlarındaki değişimleri iyi takip ederek
şirketi bu değişikliklere uyum sağlayacak konuma getirmeyi verebiliriz.

İkinci haftadaki dersimizden hatırlayacağınız gibi kavramsal yetkinlik, yöneticinin
örgütü ve çevresindeki gelişmeleri bir bütün olarak kavrayabilmeye yönelik zihinsel
bir yetkinlik olup strateji geliştirebilme, soyut düşünebilme, geleceğe yönelik ön
görülerde bulunabilme ve düşünceleri yönetebilme gibi yetkinlikleri kapsamaktaydı.
Bu açıdan bakıldığında, yukarıda örnek olarak verdiğimiz becerilerde kavramsal
yetkinliğin kapsamına girmektedir.

