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آزمون مدیریت بازرگانی

 -1کدام مورد جزو سازوکارهای ايجاد هماهنگی به صورت عمودی است؟
 )1برنامهریزی

 )2استفاده از گروههای ضربت

 )3تشکیل تیمهای کاری

 )4به کارگیری ساختارهای ماتریسی

 -2در کدام ساختار ،يک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تأمین کننده خدمات اساسی سازمان است
و گاهی آن را سازمان مجازی نیز مینامند؟
 )1ساختار تیمی

 )2ساختار پروژهای

 )3ساختار شبکهای

 )4سازماندهی برمبنای دانش

 -3کدام مورد جزو عوامل داخلی تعیین کننده سبک سازمانی نمیباشد؟
 )1اندازه

 )2فنآوری

 )3پیچیدگی

 )4ویژگیهای کارکنان

 -4برای موقعیتی که آمادگی کارکنان زير متوسط است و افراد توان قبول مسؤولیت ندارند ولی عالقمندند و اعتماد به
نفس دارند کدام سبک مناسبتر است؟
 )1اقناعی

 )2تفویضی

 )3حمایتی

 )4دستوری

 -5کدام مورد جزو نظريات فراگردی انگیزش می باشد؟
 )1نظریه x , y

 )2نظریه تقویت و اصالح رفتار

 )3نظریه سلسله مراتب نیازها

 )4نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزانندهها

 -6کدام مورد جزو عوامل میانجی در فراگرد هدفگذاری میباشد؟
 )1بازخور

 )2تعهد نسبت به هدف

 )3میزان پایداری

 )4وضوح و روشنی هدف

 -7در کدام نوع شبکه ارتباطی ،دقت و سرعت ارتباطات کم و جايگاه رهبر نامشخص ،ساختار ارتباطی نسبتاً ناپايدار
است ،ولی افراد از روحیهی خوبی برخوردارند؟
 )1زنجیرهای

 )2دایرهای

 )3سه شاخه

 )4متمرکز

 -8کدام مورد جزو نتايج مطالعات هاثورن نیست؟
 )1سرپرستی اثربخش برای حفظ روحیه کارکنان و بهرهوری آنان اهمیت دارد.
 )2نگرشهای فردی آثار غیرقابل انکار و تعیین کنندهای بر رفتار کارکنان دارند.
 )3کارکنان صرفاً با پول برانگیخته نمیشوند و عوامل شخصی و اجتماعی تأثیر مهمی بر انگیزش آنان دارند.
 )4مشخص شد که درباره شخصیت گروههای غیررسمی و تأثیر آنها بر عملکرد کارکنان دانش زیادی وجود دارد.
 -9کدام مورد جزو نقشهای متقابل شخصی نمیباشد؟
 )1رابط

 )2رهبر

 )3مذاکره کننده

 )4رئیس تشریفات

 -10عبارت «سازمانهای يادگیرنده افراد خودآگاه بوده و به طور باز با ديگران برخورد دارند» ،به کدام جزء اصلی سازمان
يادگیرنده اشاره دارد؟
 )1تفکر سیستمی

 )2بصیرت مشترک

 )3مدلهای ذهنی
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 )4مهارت شخصی

آزمون مدیریت بازرگانی

 -11استعاره «پردهی نقاشی» بیانگر کدام ديدگاه می باشد؟
 )1تفسیری و نمادین

 )2فرانوگرا

 )3کالسیک

 )4نوگرا

 -12در کدام رهیافت برنامهريزی مديران عالی فقط هنگامی در کارها دخالت میکنند که انحراف عملکرد يک واحد از
برنامههای پیشبینی شده ،از حد معینی تجاوز کند؟
 )1برنامهریزی اضطراری

 )2برنامه ریزی اقتضایی

 )3برنامهریزی و مدیریت بر مبنای استثناء

 )4برنامهریزی و مدیریت بر منبای هدف و نتیجه

 -13سازمانهايی که دارای قلمرو رقابت محدود و دنبال مزيت رقابتی کاهش هزينه میباشند از کدام راهبرد استفاده میکنند؟
 )1متمایز ساختن

 )2پیشتازی در صرفهجویی

 )3صرف هزینه به صورت متمرکز

 )4متمایز ساختن به صورت متمرکز

 -14طبق نظر پرو فعالیتهايی که به وسیله حسابداران مالیاتی انجام میشوند جزو کدام نوع تکنولوژی است؟
 )1تکراری

 )2غیرتکراری

 )3هنری و صنعتگرانه

 )4مهندسی

 -15در کدام مرحله از چرخه حیات سازمانها ،ارتباطات و ساختار درونی سازمان ضرورتاً غیررسمی است و اعضاء ضمن
صرف وقت زيادی برای سازمان نسبت به آن تعهد بااليی از خود نشان میدهند؟
 )1افول

 )2کارآفرینی

 )3شکلگیری اولیه

 )4پیچیده شده ساختار

 -16کدام ديدگاه صرفاً میخواهد خواستههای کسانی را که در محیط سازمان قرار داشته و میتوانند بقاء سازمان را
تهديد کننند ،ارضاء نمايد؟
 )1رویکرد سیستمی

 )2رویکرد عوامل استراتژیک  )3رویکرد نیل به هدف

 )4رویکرد ارزشهای رقابتی

 -17کدام مدل بر افراد و کنترل تأکید دارد و به اشاعه مناسب و کافی اطالعات ( به عنوان وسايل و امکانات ) و ثبات و
نظم (به عنوان نتايج نهايی) در ارزيابی اثربخشی سازمانی توجه دارد؟
 )1فرایند داخلی

 )2سیستم باز

 )3روابط انسانی

 )4هدف عقالیی

 -18کدام نوع سازمان با هدف انعطافپذيری ،محیطی پويا دارد و ساختار آن منعطف ،با رسمیت و تقسیم کار کم و عدم
تمرکز است؟
 )1آیندهنگر

 )2انفعالی

 )3تدافعی

 )4تحلیلگر

 -19مطابق گفتهی پارکینسون کدام مورد صحیح است؟
 )1بین ساختار و استراتژی رابطه وجود دارد.
 )2بین ساختار و استراتژی رابطهای وجود ندارد.
 )3بین تعداد کارکنان رسمی در یک سازمان و حجم کاری که باید توسط آنان انجام شود ،رابطه وجود دارد.
 )4بین تعداد کارکنان رسمی در یک سازمان و حجم کاری که باید توسط آنان انجام شود ،ابداً رابطهای وجود ندارد.
 -20کدام مورد جزو استراتژیهای خارجی مديريت محیط می باشد؟
 )1انتخاب قلمرو

 )2ایمن سازی

 )3تبلیغات

7

 )4کنکاش محیطی
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 -21نتیجه مطالعات دانشگاه استون نشان داد که اندازه سازمان با تخصص گرايی رابطه  ...............................و با تمرکز
رابطه  .......................................دارد.
 )1مثبت -منفی

 )2منفی -منفی

 )3منفی -مثبت

 )4مثبت -مثبت

 -22در کدام نوع تکنولوژی پیچیدگی زياد و رسمیت کم است؟
 )1پیوسته مستمر

 )2متمرکز

 )3مهندسی

 )4واسطهای

 -23در کدام شیوه تفکر افراد پس از تجزيه و تحلیل و ارزيابی منطقی واقعیتها روابط معنیدار میان آنها را کشف
میکنند و سرانجام درباره ی مسأله تصمیم میگیرند؟
 )1خالق

 )2سببی یا علّی

 )3قضاوتی و تحلیلی

 )4قیاسی

 -24در کدام مورد مدير به جای تحلیل کامل اولین بدلیل در دسترس را انتخاب میکند و از پیمايش بیشتر اجتناب میورزد؟
 )1اجتناب دفاعی

 )2اجتناب آرام

 )3تغییر آرام

 )4ترس

 -25کدام مورد جزو عوامل خارجی تعیین کننده سبک سازمانی محسوب میشود؟
 )1اندازه

 )2پیچیدگی

 )3ویژگیهای کارکنان

 )4فنآوری

 -26کدام يک از شبکههای غیررسمی ارتباطی به ويژه برای انتشار «اطالعات مفیدی که با کار افراد مرتبط نیستند» به کار میروند؟
 )1انشعابی

 )2تصادفی

 )3خوشهای

 )4رشتهای

 -27برنامهريزی و کنترل تولید و برنامه ريزی نیروی انسانی به ترتیب جزو کدام دسته از برنامهريزیها هستند؟
 )1اجرایی -استراتژیک

 )2اجرایی -تخصصی

 )3تخصصی -اجرایی

 )4تخصصی -تخصصی

 -28در کدام روش افزايش سالست فکر ،گروه را به گروههای کوچکتر پنج يا شش نفری تقسیم میکنند ،هر گروه
يافتههای خود را به ساير گروهها ارائه میکند و به اين ترتیب امکان ارزيابی يافتههای هر گروه توسط گروههای ديگر
فراهم میگردد؟
 )1تحلیل شبکه

 )2هم اندیشی رقابتی مستقیم

 )3هم اندیشی غیرمستقیم

 )4هم اندیشی مستقیم

 -29طبق نظر «مینتزبرگ» اگر کنترل سازمان توسط تحلیلگران و متخصصین فنی صورت گیرد ،کدام ساختار شکل میگیرد؟
 )1ادهوکراسی

 )2بوروکراسی حرفهای

 )3بوروکراسی ماشینی

 )4ساختار بخشی

 -30بهینهسازی مشترک و کنترلهای داخلی به ترتیب جزو کدام ديدگاهها در مورد طراحی شغل است؟
 )1فنی -اجتماعی ،ماشینی

 )2فنی -اجتماعی ،فنی -اجتماعی

 )3ماشینی ،فنی -اجتماعی

 )4ماشینی -ماشینی

 -31در کدام ساختار يک هسته مرکزی مسؤول برقرار ارتباط با واحدهای تأمین کننده خدمات اساسی سازمان است؟
 )1پروژهای

 )2تیمی

 )3سیستم تعاملی اثربخشی
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 )4شبکهای
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فصل دوم

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
( بـازرگانـی)
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 -211کدام مورد جزو پاداشهای باطنی(درونی) میباشد؟
 )1برنامههای حمایتی

 )2داشتن کار جالبتر

 )3عنوان جذاب

 )4منشی خصوصی

 -212رشد فزاينده خرده فروشیها و برنامههای کنترل کیفیت کامل جزو کدام نیروهای تغییر هستند؟
 )1رقابت – تکنولوژی

 )2ضربههای اقتصادی-تکنولوژی

 )3رقابت-رقابت

 )4ضربههای اقتصادی-رقابت

 -213طبق نظريه مک کللند ،بهترين مديران کسانی هستند که در آنها احساس نیاز به کسب قدرت  ......و احساس نیاز
به ريختن طرح دوستی  ...........است.
 )1اندک  /شدید

 )2اندک  /اندک

 )3شدید  /شدید

 )4شدید  /اندک

 -214طبق نظريه برابری در صورتی که شخص «خود» را به عنوان مرجع مورد توجه قرار دهد ،در اين مقايسه بیشتر
تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟
 )1پرداختها و پاداشهای آشکار و پنهان

 )2کارهای قبلی یا تعهدات خانوداگی

 )3میزان حقوق کارمندان در سازمانهای دیگر

 )4میزان حقوق همکاران و دوستان در همان سازمان

 -215کدام مورد جزو روشهای ساختاری فرآيند بهبود سازمانی نیست؟
 )1تغییر فرهنگ سازمانی

 )2تجدید ساختار

 )3سیستم مبتنی بر پاداشهای جدید

 )4طراحی مجدد شغل

 -216ارايه آموزش ضمن خدمت به افرا د برای اينکه احساس امنیت شغلی کنند و از ارتکاب اشتباه نهراسند ،جزو
کدامیک از متغیرهای سازمانهای خالق و نوآور است؟
 )1انسانی

 )2ساختاری

 )3فرهنگی

 )4مدیریتی

 -217چه موقع از سبک تصمیمگیری اصولی استفاده میشود؟
 )1تحمل ابهام کم ،شیوه اندیشیدن شهودی

 )2تحمل ابهام کم ،شیوه اندیشیدن بخردانه

 )3تحمل ابهام زیاد ،شیوه اندیشیدن شهودی

 )4تحمل ابهام زیاد ،شیوه اندیشیدن بخردانه

 -218اگر دانشجويی در محیط دانشگاه به جرمی متهم شود و گروهی متشکل از رئیس دانشکده ،سرپرست دانشجويان،
رئیس آموزش و رئیس حراست دخالت کنند ،چنین گروهی چه نام دارد؟
 )1تخصصی

 )2حاکم

 )3دوستی

 )4ذینفع

 -219اگر انسجام اندک و رابطه هنجار گروه و عملکرد زياد باشد ،گزينه صحیح کدام است؟
 )1افزایش زیاد دربهرهوری

 )2کاهش در بهرهوری

 )3افزایش متوسط در بهرهوری

 )4عدم تاثیر در بهرهوری
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 -220کدام گزينه جزو روشهای افزايش انسجام گروه نیست؟
 )1افزایش تعداد گروه و تشکیل گروههای بزرگتر

 )2تشدید رقابت بین گروهها

 )3تفکیک گروه از نظر فیزیکی

 )4افزایش مدت زمانی که اعضای گروه با هم هستند.

 -221طبق تئوری مسیر-هدف کدام مورد جزو عوامل اقتضايی محیط میباشد؟
 )1تجربه

 )2توانایی

 )3کانون کنترل

 )4گروه کاری

 -222عبارت «اين افراد خطرهای شخصی بسیار سنگین را میپذيرند ،هزينههای کالن را متحمل میشوند و برای تحقق
بخشیدن به رويای خود از هیچ نوع ايثاری دريغ نمیکنند» بیانگر کدام تفاوت رهبران فرهمند از غیر فرهمند است؟
 )1اعتماد به نفس

 )2اعتقاد راسخ به آن دیدگاه

 )3رفتار خارقالعاده

 )4دیدگاه بلند(رویا)

 -223کدام مورد جزو تئوریهای اقتضايی رهبری نیست؟
 )1رهبری مشارکتی

 )2شبکه مدیریت

 )3نظریه فیدلر

 )4مسیر-هدف

 -224عبارت «کارگر نقاشی روزی  8ساعت به بدنه اتومبیل رنگ میپاشد» بیانگر کدام ويژگی کار است؟
 )1اهمیت کار کم

 )2اهمیت کار زیاد

 )3گوناگونی اندک

 )4گوناگونی زیاد

 -225عبارت « کسی که داوطلب شغلی باشد و بخواهد در بازاريابی برای شرکت کارکند ولی از نظر لباسی که بر تن دارد
شلخته باشد ،مصاحبه کننده تصوير نادرستی از وی میگیرد و بر همین اساس درباره توانايیهای او قضاوت مینمايد،
بیانگر کدام مورد است؟
 )1اسناد بیرونی

 )2اثر هالهای

 )3قالبی اندیشیدن

 )4ناهمسانی شناختی

 -226کدام عبارت در مورد دستهبندی باالو پايین نیازها از نظر مازلو صحیح است؟
 )1فیزیولوژیکی و امنیت در رده پایین  -اجتماعی احترام و خود شکوفایی در رده باال
 )2فیزیولوژیکی و امنیت و اجتماعی در رده پایین  -احترام و خود شکوفایی در رده باال
 )3فیزیولوژیکی در رده پایین  -امنیت و اجتماعی در رده میانی  -احترام و خود شکوفایی در رده باال
 )4فیزیولوژیکی در رده پایین  -امنیت ،اجتماعی و احترام در رده میانی  -خود شکوفایی در رده باال
 -227کدام مورد بیانگر اختالف بین مديريت مبتنی بر مبنای هدف و نظريه تعیین هدف میباشد؟
 )1بازخور نمودن نتیجه

 )2تعیین اهداف مشخص

 )3تعیین زمان مشخص

 )4مشارکت دادن افراد

 -228عبارت «تعداد زيادی از مردم از مسافرت با هواپیما وحشت دارند و ترجیح میدهند با اتومبیل مسافرت کنند به
اين دلیل که فکر میکنند پرواز با هواپیما خطرناکتر است در حالیکه واقعیت غیر از آن است ».بیانگر کدام مورد است؟
 )1پافشاری در تعهد

 )2قیاس به نفس

 )3قضاوت بر مبنای اطالعات موجود

 )4قالبی اندیشیدن

 -229طبق تحقیقات «هاف استد» از نظر مرد ساالری و زن ساالری ژاپن ،هلند و آمريکا به ترتیب چگونهاند؟
 )1زن ساالر ،مرد ساالر ،گرایش به زن ساالری
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 )2مرد ساالر ،مرد ساالر ،گرایش به مرد ساالری
 )3مرد ساالر ،تا حد کمی زن ساالر ،بسیار زیاد مرد ساالری
 )4مرد ساالر ،بسیار زن ساالر ،گرایش به مرد ساالری
 -230نوع شغل مدير يک شرکت با ويژگیهايی از قبیل سازشکار ،کارآ ،عملگرا و رک و راست بیشتر با کدام مورد زير
متناسبتر است؟
 )1سوداگر

 )2کاوشگر

 )3سنتگرا

 )4واقعگرا

 -231کدام مورد جزو روشهای ساختاری ايجاد تغییر در سازمان میباشد؟
 )1طراحی مجدد شغل

 )2کیفیت زندگی کاری

 )3تغییر فرهنگ سازمان

 )4سیستمهای اجتماعی-فنی

 -232يک سازمان مجازی از نظر ساختار چگونه است؟
 )1بسیار متمرکز

 )2بسیار نامتمرکز

 )3متمرکز و دارای دوایر وظیفهای  )4نامتمرکز و دارای دوایر تخصصی

 -233مسئول روابط عمومی و با ويژگی اعتماد به نفس باال ،جاهطلب و پرانرژی جزو کدام مورد است؟
 )1اجتماعی

 )2سوداگر

 )3واقعگرا

 )4سنتگرا

 -234اين برداشت که افراد متاهل نسبت به افراد مجرد ثبات بیشتری دارند ،بیانگر کدام مورد است؟
 )1فرافکنی

 )2قالبی اندیشیدن

 )3اثر هالهای

 )4گزینش اداراکی

 -235کدام مورد جزو داليل مقاومت فردی در برابر تغییر است؟
 )1تغییرات اندک

 )2هنجاری گروه

 )3تهدید قدرت مدیران

 )4عوامل اقتصادی

« -236والدين از بچههای خود میخواهند بعد از صرف غذا مسواک بزنند وای خودشان چنان نمیکنند ».بیانگر کدام حالت است؟
 )1گزینش ادراکی

 )2تضاد نقش

 )3خودکامه گرایی

 )4ناهمسانی شناختی

 -237مهمترين بعد اعتماد کدام است؟
 )1صداقت

 )2روراستی

 )3شایستگی

 )4وفاداری

 -238اثربخشی هر شبکه کاری يا ارتباطی به چه چیزی بستگی دارد؟
 )1عملکرد گروه

 )2ساختار گروه

 )3هدف گروه

 )4تعداد اعضای گروه

 -239در کدام شبکه رسمی ارتباطی رهبر به عنوان کانون ارتباطات فعالیت میکند؟
 )1چرخی

 )2همه جانبه

 )3تابشی

 )4زنجیرهای

 -240طبق مدل فیدلر کدام گزينه صحیح نیست؟
 )1شیوه رهبری ثابت است.
 )2سبک رهبری عامل اصلی موفقیت است.
 )3در شرایط بسیار مطلوب رهبری کارمندگرا مناسب است.
 )4پرسشنامه ناخوشایندترین همکار مشخص کننده موقعیتی است که برای وی مناسبترین است.
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فصل سوم

مدیریت استراتژیک پیشرفته
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-310کدام يک از اجزای اصلی مديريت استراتژيک نمی باشد؟
)1تدوین استراتژی

)2اجرا و ارزیابی استراتژی

)3کنترل استراتژی

 )4برنامه ریزی استراتژیک

-311تعريف زير مربوط به  ...است.مجموعهای است از مفروضات است که به نحوی حقیقت را توضیح میدهد؟
 )1پارادایم

 )2مدیریت استراتژیک

 )3بصیرت

 )4تفکر

- 312پارادايم توصیفی و تجويزی به ترتیب مربوط به کدام استراتژی می باشد؟
 )1هنر خالقیت و نوآوری-پدیداری

 )2علم تجزیه و تحلیل-هدفدار

 )3پدیداری-هدفداری

 )4هدفداری-پدیداری

-313يک مدل جامع است که با ارزيابی وضعیت فعلی و سپس بررسی  swotو انجام تغییرات کار می کند.
 )1دفت

 )2استونر

 )3فریمن

 )4هریسون

 -314گروهی متشکل از چند نفر در محیطیبا ساختارمنظم و از پیش تعیین شده برای رسیدن به اهداف گروهی با
يکديگر همکاری میکنند مربوط به ...
 )1سازمان

 )2حکمرانی

 )3هیات مدیره

 )4مدیران ارشد

-315فزايش جلب اعتماد بازار و شفافیت ساختار شرکت به ترتیب مربوط بهکدام ديد گاهند.
 )1خرد –کالن

 )2کالن-کالن

 )3کالن-خرد

 )4خرد-خرد

 -316کدام گزينه از وظايف هیات مديره محسوب می شود.
 )1ارزیابی و نفوذ

 )2نقش تشریفاتی

 )3مشارکت ظاهری

 )4نقش تسریع کننده

 -317اصل خیرخواهی و قیمومیت مربوط به کدام الگوی مرتبط با مسئولیت اجتماعی است؟
 )1کارنگی

 )2فریدمن

 )3دیویس

 )4ترکیبی

 -318ا ز ديد کارول در کدام قسمت مسئولیت اجبار منشا درونی دارد.
 )1قانونی

 )2اقتصادی

 )3اخالقی

 )4فداکارانه

 -319قدرت چانه زنی محصوالت جايگزين وقتی شديد است که...
 )1هزینه های تولید محصوالت مورد استفاده کم
 )2تنوع در جایگزینی کاالها زیاد
 )3تعداد رقبا کم
 )4میزان ارتباط بین قیمت و عملکرد محصوالت جایگزین زیاد
 -320بازاريابی و منابع انسانی مربوط به کدام رويکرد بررسی عوامل داخلی سازمان است.
 )1رویکرد وظیفه ای-زنجیره ارزش

 )2زنجیره ارزش-رویکرد وظیفه ای

 )3رویکرد وظیفه ای-رویکرد وظیفه ای

 )4زنجیره ارزش-زنجیره ارزش

 -321پیشبرد فروش جزو کدام گروه آمیخته بازاريابی است
 )1محصول

 )2توزیع

 )3قیمت
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فصل چهارم

زبــان تـخصصـی
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Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence.
Then mark the correct choice on your answer sheet.
350- Considering AMA definition, marketing can be defined as the process of planning and
executing the conception, --------------, -------------- and distribution of products.
1) advertising-dealing
2) distributing-retailing
3) pricing-prompting
4) pricing-promotion
351- Advertising and ------------- play an important role in the exchange process.
1) pricing
2) promotion
3) distributing
4) planning
352- Marketing is a set of processes for ------------- value to customers.
1) delivering
2) reflecting
3) satisfying

4) acquiring

353- The focus of market-driven companies is on developing and ------------- relationships with
their customers.
1) soliciting
2) sustaining
3) tracking
4) meriting
354- --------------- is the customer’s perception of all of benefits of a product.
1) Cost
2) Benefit
3) Efficiency
4) Value
355- The status that results from owning a particular brand is called ------------- benefit.
1) psychological
2) experiential
3) functional
4) organizational
356-. Marketing -------------- the exchange process and the development of relationships.
1) gratifies
2) meets
3) satisfies
4) facilitates
357-. Promotion is the ------------- that marketers use to convince customers about their products.
1) ventures
2) endorsements
3) efforts
4) accommodations
358-. Products must -------------- to specific needs and wants.
1) tailor
2) contribute
3) sustain

4) compete

359- The promotional programs must be ------------ with other marketing activities.
1) coordinated
2) diffused
3) realized
4) released
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PART B: CLOZE TEST
Directions: Read the following passage carefully and then select the best choice for the
numbered blank spaces and mark it on your answer sheet.
The focus on customer relationships and value has (11) ---------- many firms to (12) -----------relationship marketing, which involves creating, (13) -------------, and enhancing long-term
relationships with individual customers (14) --------- other stakeholders for mutual (15) -----------.
360- 1) lead
361- 1) emphasizing
362- 1) to maintain
363- 1) but
364- 1) customization

2) led
2) emphasize
2) maintaining
2) nor
2) benefit

3) leadership
3) emphasized
3) maintenance
3) moreover
3) cost

4) to lead
4) emphasis
4) maintained
4) as well as
4) sponsorship

PART C: READING COMPREHENSION
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits
each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.
One way that firms manage existing products is with a brand manager structure where individual
brand managers supervise all the marketing activities for a single brand. New products are
sometimes both created and managed by entrepreneurs; however large firms often give new
product responsibilities to new product managers who develop marketing for the many different
new products the firm develops. In other cases new products are managed by venture teams or may
be developed as the result of an alliance. New product development typically includes a visionary
phase and a planning and development phase followed by testing and improvement. Managing an
existing product requires understanding its status in the product life cycle whether it is in the
introductory, growth, maturity, or decline stage.
365- What is the topic of the passage?
1) product management
3) how to market new products

2) product development
4) ways of managing existing products

366- According to the passage, the number of steps involved in new product management is -----.
1) two
2) three
3) five
4) six
367- The author has given a short definition for which of the following?
1) venture teams
2) entrepreneurs
3) product life cycle
4) planning and development phase
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تئوریهای مدیریت پیشرفته
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 -1گزينه  )1صحیح است
* هنگامیکه میزان تفکیک کم باشد ،ساز و کارهایی که بر ایجاد هماهنگی به صورت عمودی تأکید دارند و از روابط سلسله مراتبی
در خط فرمان استفاده میکنند ،مناسبترند .مانند تدوین قواعد و رویهها ،ارجاع سلسله مراتبی ،برنامه ریزی.
* هنگامیکه میزان تفکیک زیاد باشد ،ساز و کارهایی که بر ایجاد هماهنگی به صورت افقی و از طریق بهبود روابط مورب تأکید
دارند ،مناسبترند .مانند برقراری تماس مستقیم میان مدیران ،ایجاد نقش رابط ،استفاده از گروههای ضربت ،تشکیل تیمهای کاری،
به کارگیری ساختارهای ماتریسی.
 -2گزينه  )3صحیح است
در ساختار شبکه ای ،یک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تأمین کننده خدمات اساسی سازمان است و این کار را
از طریق شبکههایی که با واحدهای مذکور مرتبط است انجام میدهد و فعالیتهای مورد نظر سازمان را به انجام میرساند .این سازمانها
را گاهی «سازمان مجازی» نیز مینامند .البته سازمانهای مجازی از هسته مرکزی دائمیاستفاده نمیکنند و صرفاً از طریق ائتالفهای
موقتی شکل میگیرند.
 -3گزينه  )2صحیح است
عوامل تعیین کننده سبک سازمانی عبارتند از:
عوامل خارجی
* وابستگی به منابع محیطی
* فن آوری
* تغییرات محیطی و میزان
عوامل داخلی
* اندازه

ساختار

تصمیمات و
ترجیحات مديريتی
راهبرد

* ویژگیهای کارکنان
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نتايج

* تقسیم کار (سازماندهی)

* بهره وری

* هماهنگی

* رضایت خاطر

آزمون مدیریت بازرگانی

 -4گزينه  )1صحیح است
تئوری رهبری موقعیتی «هرسی -بالنچارد» تأکید می کند که شیوه رهبری یک رهبر با درجه صالحیت و تعهد زیردستان هماهنگ
باشد:
زیاد
مربیگری (تشویقی -استداللی)

تفویضی

(رفتار رابطه مدار)

S3 S2
S4 S1

(رفتار حمایتی)

یا اقناعی (ترغیبی)

حمایتی (مشارکتی)

فرماندهی (دستوری)

کم
رفتار ارشادی

زیاد
کم
D1

D2

(رفتار وظیفه مدار)
معتدل
D3

در حال توسعه

کم
زیاد
D4
توسعه یافته

کارکنان در یک وظیفه بخصوص میتوانند در چهار گروه طبقه بندی شوند (به شکل توجه کنید):
* کارکنان  1Dناتوان و بی میل .افراد نه توانایی دارند و نه مایلند که مسئولیت انجام کاری را بر عهده بگیرند.
* کارکنان  2Dناتوان و مایل .افراد توانایی انجام کارها را ندارند ولی این آمادگی و تمایل را دارند که مسئولیتها را بپذیرند .آنان
محرک و انگیزشهای قوی دارند ولی فاقد مهارتهای الزم هستند.
* کارکنان  3Dتوانا و بی میل .افراد توانایی انجام کار را دارند ولی نمیخواهند آنچه را که رهبر میگوید انجام دهند.
* کارکنان  4Dتوانا و مایل .افراد هم تواناییهای الزم را دارند و هم مایلند آنچه را که از آنان خواسته شده انجام دهند.
 -5گزينه  )2صحیح است
نظریات فراگردی انگیزش عبارتند از:
* نظریه برابری «آدامز»
* نظریه انتظار -احتمال «وروم» و «پورتر و الولر»
* نظریه هدفگذاری «جان الک»
* نظریه تقویت «اسکینر»
 -6گزينه  )3صحیح است
با پیشرفت مطالعات درباره نظریه هدفگذاری ،نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت:
الف) مواردی که بر چالش انگیزی اهداف اثر میگذارند (عوامل چالش برانگیز):
* دقت در هدفگذاری و وضوح و روشنی هدف
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* پذیرش هدف توسط کارکنان
* امید فرد به کامیابی در تحقق هدف.
ب) عواملی که شدت رابطه میان اهداف و عملکرد را تعدیل میکنند (تعدیل کنندهها):
* توان فرد
* تعهد نسبت به هدف
* بازخور
* دشواری و پیچیدگی کار
ج) عواملی که بر سرعت دستیابی به هدف مؤثرند (عوامل میانجی):
* هدایت و متمرکز ساختن توجه فرد
* میزان تالش
* میزان پایداری
 -7گزينه  )2صحیح است
شبکههای ارتباطی

متمرکز

ستارهای

زنجیرهای

سه شاخه

همه جانبه

دايره ای

رسمی
شاخصهای مقایسه
سرعت

سریع

سریع

نسبتاً سریع

متوسط

کند

سریع

دقت

خوب

خوب

خوب

نسبتاً خوب

ضعیف

نسبتاً خوب

پایدار

پایدار

پایدار

در حال

فاقد ساختار

فاقد هرگونه

(با شکلگیری

(متشکل)

(در حال

شکلگیری

ارتباطیپایدار

ساختار ارتباطی

ثبات ساختار ارتباطی

فوری)

پایدار

شکلگیری)

میزان وضوح جايگاه رهبر

بسیار بارز

بارز

بارز

نسبتاً بارز

نامشخص

نامشخص

روحیه افراد

بسیار ضعیف

ضعیف

ضعیف

نسبتاً ضعیف

خیلی خوب

عالی

 -8گزينه  )4صحیح است
طبق یافتههای مطالعات هاثورن ،نتایج ذیل به دست آمد:
* کارکنان صرفاً با پول برانگیخته نمیشوند و عوامل شخصی و اجتماعی ،آثار حائز اهمیتی بر نگرش آنان دارد و نگرش کارکنان به
جنبه های گوناگون ،کارشان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
* نگرشهای فردی آثار غیر قابل انکار و تعیین کنندهای بر رفتار کارکنان دارد.
* سرپرستی اثر بخش برای حفظ روحیه کارکنان و بهره وری آنان اهمیت دارد.
* مشخص شد که درباره شخصیت گروههای غیر رسمی و تأثیر آنها بر عملکرد کارکنان ،دانش ناچیزی وجود دارد.
 -9گزينه  )3صحیح است
مینتزبرگ نقشهای مدیریتی را به سه دسته تقسیم میکند که هر یک از این نقشها به دستههای فرعی مختلف تقسیم میشوند:
 )1نقشهای متقابل شخصی:
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* نقش رئیس تشریفات .انجام وظایف اجتماعی و تشریفاتی به منزله نماینده سازمان.
* نقش رهبر .در این نقش مدیر تالش میکند در دیگران نفوذ کند.
* نقش رابط .برقراری ارتباط با افراد داخل یا خارج سازمان.
 )2نقشهای اطالعاتی:
* نقش گیرنده .اطالعات را اخذ میکند.
* نقش نشر دهنده .اطالعات را به کارکنان ،سایر مدیران و  ...ارائه میدهد .غالباً این نوع اطالعات به صورت دستور است.
* نقش سخنگو .اطالعات را به بیرون سازمان منتقل میکند.
 )3نقشهای تصمیمگیری:
* نقش سوداگری یا کارآفرینی.
* نقش آشوب زدایی.
* نقش تخصیص دهنده منابع.
* نقش مذاکره کننده.
 -10گزينه  )4صحیح است
به نظر سنج اجزای اصلی سازمان یادگیرنده عبارتند از:
* مدلهای ذهنی .در سازمان یادگیرنده باید مدلهای ذهنی قدیمی کنار گذاشته شود.
* مهارت شخصی .خودآگاهی افراد
* تفکر سیستمی .درک کل سازمان
* بصیرت مشترک .شناسایی و تعیین برنامهها بوسیله اعضا و توافق در مورد آنها در جهت دستیابی به یک هدف و چشم انداز مشترک.
* یادگیری گروهی .یعنی اینکه اعضاء با یکدیگر تعامل و همکاری نموده تا برنامههای مورد توافق را عملی سازند.
 -11گزينه  )2صحیح است
ديدگاه

استعاره

سیمای سازمان به مثابه ...

سیمای مدير به منزله ...

کالسیک

ماشین

ماشییینی که به وسیییله مدیریت ،به منظور کسییب هدفهای از

مهندسی که ماشین سازمان را طراحی میکند ،میسازد،

پیش تعریف شده ،طراحی و ساخته می شود.

و به کار میگیرد.

نوگرا

موجود زنده

موجود زنده ای که وظایفی ضروری را برای بقای خود انجام می

عضو یا وابسته ای به یک سیستم

دهد (به ویژه از حیث مقابله با تهدیدات و خصومتها)

انطباق پذیر که متقابالً در تعامل با سیستم مذکور است.

تفسیری/

فرهنگ

الگویی از معانی که از طریق ارزشییها ،سیینتها و آداب و رسییوم

هنرمندی که دوست دارد نماد سازمان باشد.

مشترک ایجاد و حفظ می شوند.

نمادين
فرانوگرا

پرده نقاشی

یک پرده نقاشییی که با ایجاد و ترکیب تکهها و بخشییهای دانش و
شییناخت ،سییعی در دسییتیابی به دیدگاهها و دانسییته های جدید
برمبنای موجودیت گذ شته دارد (مانند پرده نقا شی که با اختالط و
ترکیب رنگهای موجود ،تصویر جدیدی را نمایان می سازد)
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 -12گزينه  )3صحیح است
در برنامه ریزی و مدیریت برمبنای استثناء ،مدیریت عالی اهداف کالن را تعیین میکند و نحوه انجام امور را به مسؤوالن واحدها
واگذار میکند و فقط در موارد استثنایی (هنگام انحراف عملکرد یک واحد از برنامههای پیشبینی شده) در کارها دخالت مینماید.
برخی از ابزارهایمورد استفاده در این روش ،برای کنترل جریان امور و نظارت بر عملکرد واحدها ،عبارتند از :بودجه ،هزینههای
استاندارد شده ،حسابداری مدیریت ،حسابداری و نظارت بر عملکرد مراکز هزینه کننده ،مراکز کسب درآمد و مراکز سرمایهگذاری.
 -13گزينه  )3صحیح است

 -14گزينه  )4صحیح است
چارلز پرو معتقد است اگر ویژگیهای خالقیت و استثناء پذیری را با انواع نظامهای کاری بررسی نماییم ،حالتهای اقتضایی ذیل حاصل میشود:

در نظام کاری تکراری ،خالقیت و استثناء پذیری کم است (نظیر فرآیندهای تولیدی انبوه یا شغل تحویل دار بانک) .در نظام کاری
هنری و صنعتگرانه ،خالقیت زیاد ولی استثنائات کم است (نظیر کفاشی ،تعمیرکاری و هنرپیشگی) .در نظام کاری غیر تکراری،
استثنائات و خالقیتها زیاد است (نظیر برنامه ریزی استراتژیک و فعالیتهای تحقیقاتی بنیادی) و در نظام کاری مهندسی ،استثنائات
زیاد و خالقیت کم است (نظیر فعالیتهای حسابداران مالیاتی و یا ساخت واحدهای اداری).
 -15گزينه  )3صحیح است
بیشتر سازمانها پنج مرحله تکاملی ذیل را طی میکنند:
الف) کارآفرینی :سازمان نوپا -اهداف مبهم -خالقیت باال.
ب) شکل گیری اولیه :تداوم خالقیت مرحله قبل -مشخص بودن رسالت سازمان -ارتباطات و ساختار غیر رسمی -تعهد باالی اعضاء
نسبت به سازمان.
ج) رسمیت و کنترل (بلوغ) :تثبیت ساختار سازمان -رسمیت زیاد -توجه به کارآیی و ثبات و تاکید کمتر بر نوآوری -تصمیم گیریها
با هدف بقاء سازمان -ساختار رسمی و ایستا.
د ) پیچیده شدن ساختار :تنوع محصوالت یا بازارهای خدماتی شرکت -جستجوی فرصتهای رشد و کاالهای جدید -ساختار سازمان
پیچیده تر و دقیق تر -تصمیم گیری بشکل عدم تمرکز.
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مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
( بازرگانی)
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 -211گزينه « »2صحیح است.
پاداشهای درونی پاداشهایی هستند که افراد به خودشان میدهند .مانند مشارکت در تصمیم گیری ،پذیرفتن مسئولیت بیشتر،
داشتن کار جالب تر و ...
 -212گزينه « »1صحیح است.
برخی نیروهایی که موجب تغییر میشوند عبارتند از رقابت ،تکنولوژی ،ضربههای اقتصادی و ماهیت نیروی کار و ...
رقابت شامل :رقابت در سطح جهانی ،ادغام شرکتها در یکدیگر و رشد فزاینده خرده فروشی هاست.
تکنولوژی شامل :افزایش کامپیوتر و دستگاههای خودکار ،برنامههای کنترل کیفیت کامل است.
 -213گزينه « »4صحیح است.
طبق نظریه مک کللند بهترین مدیران کسانی هستند که در آنها احساس نیاز به کسب قدرت شدید و احساس نیاز به ریختن طرح
دوستی اندک باشد.
 -214گزينه « »2صحیح است.
براساس نظریه برابری ،مقصود از خود ،محاسبه و مقایسه دادهها با ستادههای فردی است .این نسبت در مورد هر شخص منحصر به
فرد است .کسانی که از این زاویه به موضوع نگاه میکنند تحت تاثیر عواملی چون کارهای قبلی یا تعهدات خانوادگی قرار میگیرند.
 -215گزينه « »1صحیح است.
در روش های ساختاری تاکید بر مشارکت و همکاری با مدیریت  ،تغییر فرهنگ سازماندی واستفاده از متخصصان علوم رفتاری است
 .سه گزینه دیگر به سیستم های مبتنی بر پاداش جدید اشاره دارد
 -216گزينه « »1صحیح است.
سازمانهای نوآور همواره افرادی را آموزش میدهند و دانش و مهارتهای آنها را به روز مینمایند .آنها آموزشهای ضمن خدمت به
افراد می دهند تا آنها احساس امنیت شغلی زیادی بکنند و از ارتکاب اشتباه تهراسند و همواره افراد را ترغیب و تشویق به نوآوری
میکنند تا آنها خود را قهرمان تغییر و نوآوری بدانند.
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 -217گزينه « »3صحیح است.
براساس ماتریس زیر میتوان شیوههای تصمیم گیری را طبقه بندی کرد:
 بنابراین در شیوه اصولی تحمل ابهام زیاد و شیوه اندیشیدن شهودی است.
زیاد

اصولی

تحلیلی

رفتاری

ارشادی

تحمل ابهام
کم

شیوه اندیشیدن
شهودی

بخردانه

 -218گزينه « »1صحیح است.
گروه های تخصصی از افرادی تشکیل میشوند که درصدد انجام کاری برمیآیند ولی مرز یا محدوده گروه های تخصصی به سلسله
مراتب اختیارات سازمان محدود نمیگردد و افرادی از بخشها و دو ایر مختلف را در برمیگیرد.
مثالی که در این سوال آمده نیز نوعی گروه تخصصی است.
 -219گزينه « »3صحیح است.
براساس ماتریس روبرو اگر انسجام اندک و تطبیق هنجار گروه و اهداف سازمانی باال باشد افزایش در بهرهوری متوسط خواهد بود:
زیاد
زیاد

انسجام
افزایش زیاده در بهره وری

کم
افزایش متوسط در سطح بهره وری

تطبیق هنجار گروه و اهداف سازمانی
کم

تاثیری در بهره وری ندارد

کاهش در بهره وری

رابطه انسجام و بهره وری
 -220گزينه « »1صحیح است.
راههای افزایش انسجام در گروه عبارتند از:
 -1کاستن از تعداد گروه و تشکیل گروههای کوچک تر
 -2تشویق گروه به توافق کامل بر روی اهداف  -3ارج قائل شدن زیاد برای اعضای گروه  -4افزایش مدت زمانی که اعضا با هم
میگذارنند  -5تشدید رقابت بین گروه ها  -6تقویت گروه به لحاظ فیزیکی
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 -221گزينه « »4صحیح است.
بر اساس نظر رابرت هوس که تئوری مسیر -هدف را بیان کرد رهبر باید عوامل اقتضایی محیط و عوامل اقتضایی زیر دستان را در
نظر بگیرد:
عوامل اقتضایی محیط عبارتند از :ساختار کار ،سیستم رسمی اختیارات و گروه کاری عوامل اقتضایی زیر دستان عبارتند از :کانون
کنترل ،تجربه و توانایی
 -222گزينه « »2صحیح است.
رهبران فره مند  5ویژگی عمده دارند  -1اعتماد به نفس  -2دیدگاه بلند  -3اعتماد راسخ به دیدگاه
 -4رفتار خارق العاده -5عامل تغییر
 -223گزينه « »2صحیح است.
تئوریهای اقتضایی رهبری عبارتند از:
 -1رهبری مشارکتی  -2نظریه فیدلر  -3تئوری مسیر -هدف
 -224گزينه « »3صحیح است.
عبارت «کارگر نقاشی روزی  8ساعت به بدنه اتومبیل رنگ میپاشد» نشان دهنده گوناگونی کار اندک است .سایر ویژگیهای کار
عبارتند از :هویت کار ،اهمیت کار ،آزادی عمل ،باز خور نمودن نتیجه .گوناگونی در عبارت به میزان یا درجهای که کار به مهارتهای
مختلف نیاز دارد و کارگر باید آن مهارتها را داشته باشد اشاره دارد.
 -225گزينه « »2صحیح است.
هنگامی که یک احساس کلی درباره فرد (با توجه به یک ویژگی خاص مثل هوشیاری یا ظاهر وی) به دست میآوریم نوع قضاوت را
«اثر هالهای» مینامند .مثال بیان شده در این سوال هم مصداق اثر هالهای است.
 -226گزينه « »1صحیح است.
مازلو نیازهای انسانی را به  5طبقه تقسیم کرد و هم چنین آنها را به دو دسته نیازهای رده پائین و نیازهای رده باال تقسیم نمود:
نیازهای رده پائین عبارتند از :نیازهای فیزلوژیکی و نیاز امنیت.
نیازهای رده باال عبارتند از :نیاز اجتماعی ،احترام و خود شکوفایی
 -227گزينه « »4صحیح است.
مدیریت مبتنی بر هدف  4رکن اصلی دارد:
 -1تعیین هدف یا هدفهای مشخص  -2تصمیم گیری مشارکتی  -3تعیین زمان مشخص  -4بازخور نمودن نتیجه.
تنها مورد اختالف بین مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف مربوط به مشارکت دادن افراد است .در مدیریت مبتنی بر هدف
بر این موضوع به شدت تاکید می شود .ولی در نظریه تعیین هدف ،هدفها به وسیله مقامات باالتر تعیین و به مقامات پائینتر ارجاع
داده میشود.
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