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تئوریهای مدیریت پیشرفته
 -1کدام مورد جزو سازوکارهای ايجاد هماهنگی به صورت عمودی است؟
 )2استفاده از گروههای ضربت
 )4به کارگیری ساختارهای ماتریسی

 )1برنامهریزی
 )3تشکیل تیمهای کاری

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

 )2ساختار پروژهای

 )3ساختار شبکهای

 )4سازماندهی برمبنای دانش

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

 )2فنآوری

 )3پیچیدگی

 )4ویژگیهای کارکنان

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

 )2تفویضی

 )3حمایتی

 )4دستوری

 -5کدام مورد جزو نظريات فراگردی انگ زش می باشد؟
 )1نظریه x , y
 )3نظریه سلسله مراتب نیازها

 )2نظریه تقویت و اصالح رفتار
 )4نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزانندهها

 -6کدام مورد جزو عوامل م انجی 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 روح هی خوبی برخوردارند؟
 )1زنجیرهای

 )2دایرهای

 )3سه شاخه

 )4متمرکز

 -8کدام مورد جزو نتايج مطالتات هاثورن ن ست؟
 )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 يادگ رنده افراد خودآگاه بوده و به طور باز با ديگران برخورد دارند» ،به کدام جزء اصلی سازمان
يادگ رنده اشاره دارد؟
 )1تفکر سیستمی

 )2بصیرت مشترک

 )3مدلهای ذهنی
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 -11استتاره «پردهی نقاشی» ب انگر کدام ديدگاه می باشد؟
 )1تفسیری و نمادین

 )2فرانوگرا

 )3کالسیک

 )4نوگرا

 -12در کدام ره افت برنامهريزی مديران عالی فقط هنگامی در کارها دخالت میکنند که انحراف عملکرد يک واحد از
برنامههای پ شب نی شده ،از حد مت نی تجاوز کند؟
 )1برنامهریزی اضطراری
 )3برنامهریزی و مدیریت بر مبنای استثناء

 )2برنامه ریزی اقتضایی
 )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
 )3صرف هزینه به صورت متمرکز

 )2پیشتازی در صرفهجویی
 )4متمایز ساختن به صورت متمرکز

 -14طبق نظر پرو فتال تهايی که به وس له حسابداران مال اتی انجام میشوند جزو کدام نوع تکنولوژی است؟
 )1تکراری

 )2غیرتکراری

 )3هنری و صنعتگرانه

 )4مهندسی

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

 )2کارآفرینی

 )3شکلگیری اولیه

 )4پیچیده شده ساختار

 -16کدام ديدگاه صرفاً میخواهد خواستههای کسانی را که در مح ط 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 تأک د 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 انتطافپذيری ،مح طی پويا دارد و ساختار آن منتطف ،با رسم ت و تقس م کار کم و عدم
تمرکز است؟
 )1آیندهنگر

 )2انفعالی

 )3تدافعی

 )4تحلیلگر

 -19مطابق گفتهی پارک نسون کدام مورد صح ح 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 مح ط می باشد؟
 )1انتخاب قلمرو

 )2ایمن سازی

 )3تبلیغات

 )4کنکاش محیطی

 -21نت جه مطالتات دانشگاه استون نشان داد که اندازه سازمان با تخصص گرايی رابطه  ................و با تمرکز رابطه
 ................دارد.
 )1مثبت -منفی

 )2منفی -منفی

 )3منفی -مثبت
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 -22در کدام نوع تکنولوژی پ چ دگی زياد و رسم ت کم است؟
 )1پیوسته مستمر

 )2متمرکز

 )3مهندسی

 )4واسطهای

 -23در کدام ش وه تفکر افراد پس از تجزيه و تحل ل و ارزيابی منطقی واقت تها روابط متنیدار م ان آنها را کشف
میکنند و سرانجام درباره ی مسأله تصم م میگ رند؟
 )1خالق

 )2سببی یا علّی

 )3قضاوتی و تحلیلی

 )4قیاسی

 -24در کدام مورد مدير به جای تحل ل کامل اول ن بدل ل در دسترس را انتخاب میکند و از پ مايش ب شتر اجتناب میورزد؟
 )1اجتناب دفاعی

 )2اجتناب آرام

 )3تغییر آرام

 )4ترس

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

 )2پیچیدگی

 )3ویژگیهای کارکنان

 )4فنآوری

 -26کدام يک از شبکههای غ ررسمی ارتباطی به ويژه برای انتشار «اطالعات مف دی که با کار افراد مرتبط ن ستند» به کار میروند؟
 )1انشعابی

 )2تصادفی

 )3خوشهای

 )4رشتهای

 -27برنامهريزی و کنترل تول د و برنامه ريزی ن روی انسانی به ترت ب 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 تقس م میکنند ،هر گروه
يافتههای خود را به ساير گروهها ارائه میکند و به اين ترت ب امکان ارزيابی يافتههای هر گروه توسط گروههای ديگر
فراهم میگردد؟
 )2هم اندیشی رقابتی مستقیم
 )4هم اندیشی مستقیم

 )1تحلیل شبکه
 )3هم اندیشی غیرمستقیم

 -29طبق نظر «م نتزبرگ» اگر کنترل سازمان توسط تحل لگران و متخصص ن فنی صورت گ رد ،کدام ساختار شکل میگ رد؟
 )1ادهوکراسی

 )2بوروکراسی حرفهای

 )3بوروکراسی ماشینی

 )4ساختار بخشی

 -30به نهسازی مشترک و کنترلهای داخلی به ترت ب جزو کدام ديدگاهها در مورد طراحی شغل است؟
 )2فنی -اجتماعی ،فنی -اجتماعی
 )4ماشینی -ماشینی

 )1فنی -اجتماعی ،ماشینی
 )3ماشینی ،فنی -اجتماعی

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

 )2تیمی

 )3سیستم تعاملی اثربخشی

 )4شبکهای

 -32واحد منابع انسانی که از ساير واحدها میخواهد تا رويهها ،خط مشیهايا اقدامات را به اجرا در آورند ،از چه اخت اری
برخوردار است؟
 )1حرفهای

 )2ستادی

 )3کارکردی

 )4صفی

 -33در کدام مرحله چرخه ح ات سازمانها ،ارتباطات و ساختار درونی ضرورتاً به صورت غ ررسمی است ،اعضاء ساعات
طوالنی از وقت خود را وقف سازمان میکنند و تتهد بااليی نسبت به آن از خود نشان میدهند؟
 )1پیچیده شدن ساختار

 )2رسمیت و کنترل

 )3کارآفرینی

 )4شکلگیری اولیه

 -34شرکتهای تول دی نرمافزار کامپ وتر از لحاظ متغ رهای دوگانه تجزيه و تحل ل صنتت در کدام دسته قرارمیگ رند؟
 )1نیازهای سرمایهای کم ،میزان نوآوری در محصوالت زیاد
 )2نیازهای سرمایهای کم ،میزان نوآوری در محصوالت کم
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زبــان تخصصـی
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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.
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 2) product development
3) how to market new products
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
368- The word "status" in line 9 is closest in meaning to --------------------.
1) step
2) sale
3) quality
4) condition
369- The underlined word “firms” can be replaced by -------------.
1) companies
2) supervisions
3) alliances
4) charities
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.
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370- For many years, the promotional function in most countries was ------------- by mass-media
advertising.
1) embraced
2) evaluated
3) coordinated
4) dominated
371- Considering Don Schultz’s definition, the goal in IMC is to --------------.
1) generate short-term financial returns
2) attract external audiences
3) build strong barriers around various marketing functions
4) coordinate marketing efforts
372- After marketers ---------------- the concept of integrated marketing, they began asking their
agencies to -------------- the use of a variety of promotional tools.
1) acquired-describe
2) invested-reflect
3) embraced-coordinate 4) focused-integrate
373- The IMC approach ------------ to have more benefit and less cost.
1) seeks
2) persuades
3) emphasizes

4) measures

374- Consumer’s --------------- of a company and its various brands are a synthesis of the bundle of
messages they receive.
1) responses
2) disciplines
3) tools
4) perceptions
375- Many companies see IMC as a way to ----------- their marketing communications programs.
1) coordinate
2) prove
3) enhance
4) recognize
376- IMC has been described as one of the “new generation” marketing ------------ being used by
companies.
1) obstacles
2) approaches
3) fads
4) suppliers
377- Which of the following is NOT related to evolution of IMC during the 1980s?
1) Sales promotions
2) Direct marketing
3) Private relations
4) Public relations
378- According to the American Association of Advertising Agencies, IMC can be defined as a
concept of marketing communications -------------- that recognized the added ----------- of a
comprehensive plan.
1) planning-value
2) distributing-price 3) pricing-cost
4) executing-profit
379- Many companies are ----------- that communicating effectively with customers and other
stakeholders involves more than just the -------------- use of the traditional marketing
communication tools.
1) retaining; strategic
2) arguing; short-term
3) convincing; long-term
4) realizing; tactical
PART B: Cloze Test
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پاسـخنامه

تئوریهای مدیریت پیشرفته
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 -1گزينه  )1صح ح 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  )3صح ح 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  )2صح ح است
عوامل تعیین کننده سبک سازمانی عبارتند از:
عوامل خارجی
* وابستگی به منابع محیطی
* فن آوری
* تغییرات محیطی و میزان
عوامل داخلی

تصم مات و

ساختار

نتايج

ترج حات مديريتی

* تقسیم کار (سازماندهی)

* بهره وری

راهبرد

* هماهنگی

* رضایت خاطر

* اندازه
* ویژگیهای کارکنان
* پیچیدگی
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 -4گزينه  )1صح ح 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)

(رفتار رابطه مدار)

S3 S2
S4 S1

(رفتار حمایتی)

یا اقناعی (ترغیبی)

حمایتی (مشارکتی)

تفویضی

فرماندهی (دستوری)

کم
رفتار ارشادی

زیاد
کم
D1

(رفتار وظیفه مدار)
معتدل
D3
D2

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  )2صح ح 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  )3صح ح 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
* 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):
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* 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  )2صح ح است
شبکههای ارتباطی
رسمی
شاخصهای مقایسه

متمرکز

ستارهای

زنج رهای

سه شاخه

دايره ای

همه جانبه

سرعت

سریع

سریع

نسبتاً سریع

متوسط

کند

سریع

دقت

خوب

خوب

خوب

نسبتاً خوب

ضعیف

نسبتاً خوب

ثبات ساختار ارتباطی

پایدار
(با شکلگیری
فوری)

پایدار
(متشکل)

پایدار
(در حال
شکلگیری)

در حال
شکلگیری

فاقد ساختار
ارتباطیپایدار

فاقد هرگونه
ساختار ارتباطی
پایدار

م زان وضوح جايگاه رهبر

بسیار بارز

بارز

بارز

نسبتاً بارز

نامشخص

نامشخص

روح ه افراد

بسیار ضعیف

ضعیف

ضعیف

نسبتاً ضعیف

خیلی خوب

عالی

 -8گزينه  )4صح ح 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.
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 -9گزينه  )3صح ح 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:
* 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  )4صح ح 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.
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