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 -1موفقیت سازمانها از طریق  ..................حاصل میشود.
الف) برنامهريزی محافظهکارانه

ب) استفاده از روشهای سنتی

ج) رويدادهای پیش بینی نشده

د) مديريت استراتژيک

 -2بیشتر شکست های مدیران اجرایی به دلیل عدم توفیق آنها در  ..................استراتژیها بوده است.
الف) اجرای

ج) کنترل

ب) تدوين

د) پیشبینی

 -3پایههای مدیریت استراتژیک براساس چیست؟
الف) میزان درکی که مديران از عوامل تعیینکننده موفقیت تجاری دارند.
ب) ارزيابی تصمیمات وظیفهای چندگانه
ج) بررسی منابع ،توانايیها و استراتژیهای سازمان
د) مجموعه تصمیمات از قبل برنامهريزی شده
 -4عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت عبارتند از:
الف) بسترهای ملی ،صنعتی و شرکتی

ب) هنر و علم تدوين ،اجرا و ارزيابی

ج) کنکاش و تحلیل محیط (درونی  -بیرونی)

د) تعهد مديريت و همسويی کارکنان

 -5مدیریت استراتژیک به این نگرش تکیه نمیکند.
الف) آيندهنگر

ب) سیستمی

ج) سازمان محور

د) اقتضايی

 .................. - 6عبارت است از هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه ،که سازمان
را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد.
الف) برنامهريزی استراتژيک

ب) مديريت استراتژيک

ج) تفکر استراتژيک

د) برنامهريزی بلندمدت

 -7از ویژگیهای مدیریت استراتژیک محسوب نمیشود.
الف) هدايت سازمان

ب) تلفیق ديدگاهها

ج) دخالت ذينفعان خاص در تصمیمگیری

د) مشخصکردن بده  -بستانها

 - 8دومین مرحله تکامل مدیریت استراتژیک (به زعم گلوک) کدام است؟
الف) برنامهريزی مالی اساسی

ب) برنامهريزی مبتنی بر پیشبینی

ج) برنامهريزی استراتژيک

د) مديريت استراتژيک

 -9در این روش برنامهها بر سناریوهای احتمالی و راهبردهای اقتضایی تأکید دارند.
الف) برنامهريزی مالی اساسی

ب) برنامهريزی مبتنی بر پیشبینی
د) مديريت استراتژيک

ج) برنامهريزی استراتژيک
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 -10در قالب مدیریت استراتژیک ،افراد کدام سطح (یا سطوح) در فرآیندها مشارکت دارند.
الف) مديران عالی (ارشد)

ب) هیأت مديره و مديران عالی

ج) افراد تمام سطوح

د) مديران ارشد اجرايی

 -11از مزایای مدیریت استراتژیک محسوب میشود.
الف) انتخاب گزينههای راهبردی به روش توصیفیتر

ب) عدم تفويض اختیار به کارکنان

ج) تحت کنترل آوردن آينده و شناخت آن

د) درک ايستايی و ايجاد يک نگاه وضعیتی

 -12چالشهای مدیریت استراتژیک عبارتند از
الف) تغییرات سريع  -جهانی شدن  -تجارت الکترونیک
ب) تلفیق ديدگاهها  -نوع دخالت ذينفعان  -توجه به محیط خارجی
ج) تدوين نقشهها  -تفکرات همگرا  -اقدامات غیررسمی
د) خالقیت  -تکامل  -تغییرات سريع و کند
 -13پارادایم در معنای خاص یعنی ..................
الف) اصول

ب) مقررات

ج) سرمشق

د) سیاست

 -14مدیریت استراتژیک بر کدام جنبه تأکید دارد.
الف) نگرشی  -ابزاری

ب) ابزاری  -سبد سرمايهگذاری

ج) بصیرت  -نگرشی

د) تحلیل هزينه – منفعت

 -15به ترتیب ترسیم ارکان جهت ساز و بررسی ماتریسهای پورت فولیو بر کدام جنبه (هایی) از مدیریت
استراتژیک داللت دارند؟
الف) نگرشی  -نگرشی

ب) نگرشی – ابزاری

ج) ابزاری  -نگرشی

د) ابزاری – ابزاری

 -16مجموعهای از مفروضات و تصورات که به نحوی حقیقت را توضیح میدهد یعنی؟
الف) استراتژی

ب) مکتب

ج) رويکرد

د) پارادايم

 -17اگر فرآیند تفکر هدفدار ،کمی ،خطی و عینی باشد پارادایم حاصله چیست؟
الف) توصیفی

ب) تعیینکننده

ج) تجويزی

د) تلفیقی

 -18از پرچمداران پارادایم تجربی  -انطباقی محسوب میشود.
الف) آنسوف

ب) پورتر

ج) مینتزبرگ

 -19عملیاتی کردن استراتژیهای خلق شده داللت بر  ..................دارد.
الف) تفکر استراتژيکی

ب) برنامهريزی استراتژيکی

ج) مديريت استراتژيکی

د) مديريت سیستمی
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 -20پارادایم توصیفی ،استراتژیها را در قالب  ..................بررسی میکند.
الف) 5p

ب) 4p

ج) 3c

د) 4c

 -21در پارادایم شهودی فرآیندها چگونه هستند؟
الف) گام به گام

ب) آگاهانه

ج) همگرا

د) علت و معلولی

 -22در پارادایم تجویزی ساختار استراتژی به مثابهی چیست؟
الف) طرحی قضاوتی و توأم با يادگیری

ب) طرحی واضح ،سازگار و از قبل طراحی شده

ج) تحول مستمر و آزمايش

د) استراتژیهای پديداری

 -23اگر طراحی را از اجرا جدا ندانیم و به اقدامات به موقع تحت شرررایج جاری توجه کنیم یعنی تحت
بینش  ..................رفتار کردهایم.
الف) تجويزی

ب) تعیینکننده

ج) تلفیقی

د) هدفدار

 -24کدام جمله مناسب پارادایم تجویزی است.
الف) عوامل و شرايط بر تصمیم و به تبع آن بر استراتژی حاکم هستند.
ب) تغییرات استراتژی بیش از تغییرات ساختار است.

ج) استراتژی عا مل تغییر ساختار است.
د) استراتژی پديداری و متمايل به تکامل است.
 -25درک کامل فیل داللت دارد بر پارادایم ..................
الف) تجويزی

ب) توصیفی

ج) سیستمی  -اقتضايی

د) ترکیبی

 -26تغییرات تحت پارادایم تجویزی  ..................هستند.
الف) غیرخطی

ب) غیرقابل پیشبینی

ج) سريع

د) بطئی

 -27خلق استراتژیهای نو و ابتکاری و بازنویسی قواعد بازی داللت بر کدام موضوع دارد؟
الف) تعقیب موفقیت کل مجموعه

ب) تعقیب موفقیت هر بخش از مجموعه

ج) اقدامات رسمی برای تحقق اهداف بلندمدت

د) نقش ايفاکردن جدی

 -28این پارادایم بر تحلیلهای کالن و خرد به صورت توأمان داللت دارد.
الف) تجويزی

ب) توصیفی

ج) تجربی  -انطباقی

د) سیستمی  -اقتضايی دورانديشانه

 -29در پارادایم ترکیبی استراتژی راجع به چیست؟
الف) برنامهريزی

ب) نگرش

ج) تداوم

د) فرآيند

 -30در این پارادایم ،چ شم انداز ،دیدگاه و ارز شهای مدیران عالی تعیین کننده ه ستند نقش کارکنان و
واحدهای سازمانی هم در نقش نوآوران و خالقانه اندیشیدنهای تغییردهنده ،غیرقابل اجتناب است.
الف) پیش تدبیری

ب) تجربی  -انطباقی
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 -33مهمترین عامل ایجاد مزیت رقابتی کدام است.
الف) نوآوری

ب) کارايی

ج) کیفیت

د) پاسخگويی

 -34سازمان  ، ...................سازمانی است که بهرهوری بیشتر نسبت به رقبا دارد.
الف) مهمتر

ب) کاراتر

ج) منسجمتر

د) امروزیتر

 -35خلق بازارهای جدید ،و جذب سایر بخشهای بازار از طریق اشباع بازار داللت دارد بر:
الف) توسعه بازار

ب) توسعه محصول

ج) نفوذ در بازار

د) نوآوری

 -36شرکتها برای رسانیدن ارزش به مشتری از  ...................بهره میبرند.
الف) آمیخته بازاريابی

ب) آمیخته خدمات

ج) آمیخته ترفیع

د) آمیخته کاال

 -37امور خیریه ،عرضحال ،سمینار و انتشارات نمونههای از  ...................هستند.
الف) روابط عمومی

ب) آگهی

ج) پیشبرد فروش

د) بازاريابی مستقیم

 -38در استراتژی  ، ...................تبلیغات و آگهی بازرگانی روی مصرفکنندگان ،سبب افزایش فروش محصول میشود.
الف) فشار

ب) رانش

ج) کشش

د) الف و ب

 -39در خج مشی رانش (فشار) ،فعالیتهای بازاریابی روی کدام دسته وارد میشود.
الف) مصرفکنندگان

ب) تولیدکنندگان

ج) سیستم توزيع

د) همه موارد

 -40برای شرکتهای پیشگام که می خواهند برای محصول جدید ،قیمت باال تعیین کنند تا در دورهای کوتاه ،سود
باالیی پیش از ورود رقبا داشته باشند چه روش قیمتگذاری پیشنهاد میگردد.
الف) نفوذی

ب) پرستیژی

ج) خامه

د) تنبیهی

 -41به ترتیب در روشهای خامه ،نفوذی و پرستیژی چه نوع قیمتها تعیین میگردد؟
الف) باال  -پايین  -پايین

ب) باال  -باال – باال

ج) پايین  -پايین  -باال

د) باال  -پايین  -باال

 -42کدام واحد وظیفهای سازمان در پی بهبود ساختار سرمایه آن است.
الف) مالی

ب) بازاريابی

ج) تولید و عملیات

د) منابع انسانی

 -43مقداری از ح ساب که باید تو سج سرمایه گذار به نفع کارگزار در جهت پرکردن مقدار ا ستقراض پر شود چه
نامیده میشود.
الف) حساب نقدی

ب) حساب وديعه

ج) مانده بدهکار سرمايهگذار

د) خريد اعتباری

 -44در فرآیند خرید اعتباری (یا فروش استقراضی) ،نهادهای چون بانک و بیمه چه نقشی را دارند؟
الف) طرف اول

ب) طرف دوم

ج) طرف سوم

د) طرف چهارم

 -45شرکت پیشگام در نوآوری را چه مینامند؟
الف) چالشگر

ب) قوی

ج) عقبه

د) رهبر

 -46چنانچه از استراتژی رهبری تکنولوژی استفاده شود مقدمهای خواهد بود برای رسیدن به استراتژی ...............
الف) تمرکز

ب) رهبری هزينه

ج) تمايز

د) تمايز محور

 -47چنانچه از استراتژی پیروی تکنولوژی استفاده شود مقدمهای خواهد بود برای رسیدن به استراتژی عام ................
الف) تمايز

ب) تمرکز

ج) تمايز محور
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 -48کدام واحد سازمان را هسته مرکزی آن میدانند.
الف) مالی

ب) تولید و عملیات

ج) بازاريابی

د) زيرساختار

 -49استراتژیهای تولید و عملیات کدام گزینه را تعیین میکنند.
الف) توسعه منابع فیزيکی

ب) يکپارچگی عمودی

ج) ارتباط میان تأمینکنندگان

د) همه موارد

 - 50استراتژی تولید و عملیات به مسأله سطح  ...................تکنولوژی مورد استفاده شرکت در فرآیند عملیاتیاش میپردازد.
الف) بهینه

ب) زياد

ج) کم

د) همه موارد

 - 51در این روش تولید ،گروههای کاری چند وظیفهای به طور پیوسته تالش میکنند تا فرآیندهای تولید را ترقی بخشند.
الف) تولید سفارشی انبوه

ب) تولید سفارشی فرد

ج) بهبود مستمر

د) مهندسی مجدد

 - 52در  ، ...................بخش ها و قطعات فرآورده ،به گونه ای سرراخته می شرروند که می توان آنها را به صررورت های
گوناگون گردآورده و سوار نمود.
الف) تولید سفارشی انبوه

ب) تولید سفارشی فرد

ج) بهبود مستمر

د) مهندسی مجدد

 - 53در مقابل بهبود مستمر کدام نوع تولید قرار دارد و مناسب چه محیجهایی است؟
الف) تولید سفارشی انبوه  -ايستا

ب) تولید سفارشی انبوه  -پويا

ج) تولید سفارشی فرد  -پويا

د) تولید سفارشی فرد  -ايستا

 - 54این استراتژی وظیفهای به دنبال ایجاد حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان سازمان است.
الف) واحد منابع انسانی

ب) واحد تولید و عملیات

ج) واحد مالی

د) واحد تحقیق و توسعه

 - 55اسررتخدام نیروی کار  ، ...................موجب مزیت رقابتی می شررود و بهره گیری از گروه های کاری منجر به
افزایش  ...................میگردد.
الف) متنوع  -سادهسازی کارها

ب) متنوع  -کیفیت و کارايی

ج) مشابه  -سادهسازی کاالها

د) مشابه  -کیفیت و کارايی

 - 56بسج منطقی گسترش شغلی در سطح گروه یعنی؟
الف) گروه کاری خودگردان

ب) گروه کاری مستقل

ج) گروه کاری منسجم

د) الف و ب

 - 57اگر به جای افزایش مسئولیت فردی ،افزایش مسئولیت گروهی را داشته باشیم به آن چه میگویند؟
الف) غنیسازی

ب) توسعه شغلی

ج) گروه کاری منسجم

ج) گروه کاری خودگردان

 - 58استراتژی  ...................با جریان محصول در داخل و خارج از فرآیند تولید در ارتباط است.
الف) عملیات

ب) تحقیق و توسعه

ج) زيرساختار
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 - 59در مسیر استراتژیهای لجستیکی (پشتیبانی) سه روند به چشم میخورد آنها کدامند؟
الف) تمرکز  -برون سپاری  -استفاده از اينترنت
ب) عدم تمرکز  -ادغام عمودی  -استفاده از اينترنت
ج) تمرکز  -ادغام عمودی  -استفاده از ريسکپذيری کم
د) عدم تمرکز  -برون سپاری  -استفاده از ريسک پذيری کم
 ، ................... - 60زمینه انجام تمام فعالیتهای ایجاد ارزش سازمان را فراهم میکند.
الف) تولید و عملیات

ج) منابع انسانی

ب) مالی

د) زيرساختار

 - 61کدام گزینه مربوط به نقش (وظیفه) زیرساختار جهت ایجاد ارزش در دستیابی به برتری در کارایی است.
الف) جستجوی نوآوریهای تولیدی

ب) اتخاذ روشهای بازاريابی تهاجمی براساس منحنی تجربه

ج) اجرای سیستمهای تولید انعطافپذير

د) تسهیل مشارکت بین وظايف

 - 62کدام گزینه مربوط به نقش (وظیفه) زیرساختار جهت ایجاد ارزش در دستیابی به برتری در کارایی است.
الف) ايجاد تعهد در سطح سازمان برای ايجاد کارايی

ب) طراحی محصوالتی که به آسانی تولید میشوند.

ج) دستیابی به صرفهجويیهای ناشی از مقیاس

د) ايجاد وفاداری نیزد مشتری به مارک تجاری

 - 63دستیابی به برتری در کیفیت باعث  ...................میشود.
الف) افزايش شهرت

ج) کاهش ضايعات

ب) افزايش کارايی

د) همه موارد

 - 64مهمترین ابزار دستیابی به کیفیت برتر چیست؟
الف) BPR

ج) RBP

ب) TQM

د) ERP

 - 65مدیریت کیفیت فراگیر بر چه بهبودی تأکید دارد و بر چه اصولی استوار است؟
الف) تدريجی  -ساختاری

ج) يکباره  -ساختاری

ب) تدريجی  -فرهنگی

د) يکباره  -فرهنگی

 - 66حدود چند درصد نوآوریها شکست میخورند.
الف) %50

ج) %45

ب) %80

 - 67کدام صالحیت باعث میشود شکست در نوآوری کمرنگ شود.
الف) تأخیر در عرضه محصوالت جديد به بازار

ب) تجاری کردن ضعیف

ج) عدم اطمینان باال

د) مهارت در انواع تحقیقات

 - 68مهمترین منبع سود سازمان چیست؟
الف) زيرساختارها

ب) کارايیها

ج) نیازهای مشتريان

د) تولید محصوالت متنوع

 - 69از مهارتهای مورد نیاز مدیریت پروژه محسوب میگردد.
الف) دستیابی به يکپارچگی بین بازاريابی و تحقیق و توسعه
ب) دستیابی به يکپارچگی بین تولید و تحقیق و توسعه
ج) توانايی برای حداقل کردن زمان معرفی محصوالت جديد به بازار
د) ايجاد ايدههای نو و تا حد ممکن علمی و نظری
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 -70برای رسیدن به برتری در پاسخگویی در مقابل مشتری کدام گزینه یک پیش نیاز است.
ب) تمرکز بر مشتری

الف) جذب مشتری
ج) تشخیص مشتری سودآور د) آزاد گذاشتن مشتری

 -71تمرکز بر م شتری باید از  ...................سازمان شروع شود و همه کارکنان در نگرش های خود ،م شتریان را به
عنوان  ...................فعالیتها تلقی کنند.
الف) قاعده  -هسته

ب) رأس  -هسته

ج) قاعده  -بخشی از

د) رأس  -بخشی از

 -72جهت برآورده کردن نیازهای مشتری باید دو اقدام انجام داد آنها کدامند؟
الف) آوردن مشتريان به داخل سازمان  -سرعت در زمان پاسخگويی
ب) سفارشی کردن محصوالت متنوع  -سرعت در زمان پاسخگويی
ج) آوردن مشتريان به داخل سازمان  -ايجاد وفاداری در نزد مشتری
د) سفارشی کردن محصوالت متنوع  -ايجاد وفاداری در نزد مشتری
 -73جهت کاهش و سرعت دادن در زمان پا سخ گویی به م شتریان د ست کم ،سه واحد باید واب سته به هم توجه
زیادی کنند که عبارتند از واحدهای ...................
الف) بازاريابی  -تولید و عملیات  -سیستم اطالعاتی
ب) مالی  -تولید و عملیات  -منابع انسانی
ج) بازاريابی  -تولید و عملیات – مالی
د) مالی  -تولید و عملیات  -سیستم اطالعاتی
 -74کدام استراتژی نامناسب شرکت در آنالیز نادرست محیج ،شبیه شرطبندی در مسابقه اسب دوانی است؟
الف) پیروی از پیشگام

ب) مسابقه تسلیحاتی

ج) دست به هر کاری زدن

د) اقدام به عملی شگفتآور

 -75وقتی که مدیران با چند فرصت روبرو می شوند دست و پای خود را گم کرده و میخواهند از همه آن فرصتها
بهرهبرداری کنند این عمل آنها را وارد یک استراتژی نامناسبی خواهد کرد به نام؟
الف) از دست دادن کنترل

ب) دست به هر کاری زدن

ج) مسابقه تسلیحاتی

د) اقدام به عملی شگفتآور

 -76ممکن ا ست یک شرکت آن قدر درگیر یک ا ستراتژی خاص شده با شد که مدیرانش حا ضر به پذیرش این
واقعیت ن شوند که آن ا ستراتژی موفق نی ست وتعهد بی جای آنها فقج باعث ادامه هدردادن پول و زمان شرکت
میشود .این جمله داللت بر کدام استراتژی نامناسب دارد.
الف) از دست دادن کنترل

ب) دست به هر کاری زدن

ج) مسابقه تسلیحاتی

د) اقدام به عملی شگفتآور

 -77از زمان مقررات زدایی در خطوط هوایی ،جنگ قیمتها و تبلیغات موجب کم شدن حاشیه سود خطوط هوایی
بزرگ شده است .این جمله داللت بر کدام استراتژی نامناسب در سطح استراتژیهای وظیفهای دارد.
الف) از دست دادن کنترل

ب) دست به هر کاری زدن

ج) مسابقه تسلیحاتی

د) اقدام به عملی شگفتآور
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 -78مهمترین معیار در انتخاب استراتژیک (بهترین استراتژی) کدام است؟
الف) توانايی تأمین اهداف شرکت با حداقل منابع
ب) توانايی پرداختن به عوامل راهبردی خاص که در  Swotشناسايی شدهاند.
ج) توانايی به جای گذاشتن حداقل عوارض جانبی در کل سازمان
د) توانايی افزايش حاشیه سود با درک صورتحسابهای سود و زيان
 -79کدام جمله صحیح نیست.
الف) سناريوهای شرکت ،ترازهای آزمايشیاند.
ب) سناريوهای شرکت در واقع سناريوی تعمیم يافته صنعتیاند.
ج) اگر پیشبینی سناريو صنعت مثبت باشد بايد مجموعهای از سناريوهای استراتژيک را برای شرکت طراحی کرد.
د) سناريوها فقط میتوانند خوشبینانه و يا بدبینانه طراحی شوند.
 - 80هر چه قدر میزان دارایی تخصیص یافته به اجرای استراتژی  ...................باشد و هر چقدر مدت زمان استفاده
فرآیند اجرای ا ستراتژی از این دارایی ها  ...................با شد مدیران ار شد شرکت احتمال موفقیت باالتری را طلب
میکنند.
الف) بیشتر  -کمتر

ب) کمتر  -کمتر

ج) کمتر  -بیشتر

د) بیشتر  -بیشتر

 - 81تحقیقات نشان می دهد اگر مدیران خود مالک مقدار قابل توجهی از سهام شرکت باشند بیشتر خود را درگیر
فعالیتهای  ...................میکنند.
الف) مطمئن

ب) همراه با ريسک

ج) پر از عدم اطمینان

د) پويا و پیچیده

 - 82رویکرد گزینش واقعی تحت چه شرایطی کاربرد دارد.
الف) ايستاد  -ساده

ب) ايستا  -پیچیده

ج) پويا  -ساده

د) پويا  -پیچیده

 - 83حاصل تفاضل درآمدهای پیشبینی شده آتی شرکت از هزینه احتمالی آن برابر است با؟
الف) دوره بازيافت سرمايه

ب) شاخص سودآوری

ج) ارزش خالص فعلی

د) بازده حسابداری

 - 84در این رویکرد ،برای حل عدم اطمینان باالی محیطی ،سرمایهگذاری به چند مرحله تقسیم شده و با این کار
انعطافپذیری الزم از طریق طیف گستردهای از گزینههای باز تعریف شده است.
الف) گزينش واقعی

ب) ارزش خالص فعلی

ج) شاخص سودآوری

د) مبتنی بر منابع

 - 85طبق ماتریس اولویت گروههای ذینفع ،قدرت زیاد و منافع متوسج داللت دارد بر کدام اولویت؟
الف) باال

ب) متوسط

ج) پايین

د) اطالعات کافی نیست

 - 86طبق ماتریس اولویت گروههای ذینفع ،وقتی اولویت متوسج است که قدرت  .............و منافع  ................باشد.
الف) کم  -متوسط

ب) باال  -کم

ج) متوسط  -باال

د) کم  -کم

 - 87انتخاب کدام راه حل (بین اسررتراتژی و فرهنگ سررازمانی) ،موجب نادیده انگاشررته شرردن گزینه راهبردی
سودآورتر میشود.
الف) ناديده گرفتن فرهنگ سازمانی

ب) انجام مديريت براساس فرهنگ سازمانی

ج) تغییر فرهنگ در جهت همخوانی با استراتژی

د) تعديل کردن استراتژی جهت همخوانی با فرهنگ سازمانی
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 - 88به هنگام بررسی یک یا چند گزینه راهبردی ،باید آنهایی را برگزید که فشارهای خارجی را  ...................کرده
و احتمال کسب حمایت گروههای ذینفع را  ...................میسازد.
الف) حداقل  -حداقل

ج) حداقل  -حداکثر

ب) حداکثر  -حداکثر

د) حداکثر  -حداقل

 - 89مدیران کرهای هنگام انتخاب استراتژی بیشتر به کدام موضوع توجه دارند؟
الف) تقاضای پیشبینی شده

ب) جذابیت صنعت فروش و سهم بازار

ج) جريانات نقدی

د) نرخ بازدهی

 -90بهترین ت صمیم های ا ستراتژیکی ،لزوماً از طریق اجماع که همه بر سر یک گزینه م شخص توافق دا شته با شند
اتخاذ  . ...................احتمال دارد فرآیند انتخاب استراتژیکی در دامهای  ...................بیفتد.
الف) نمیشوند  -همزبانی

ب) میشوند  -ظاهرنگری

ج) میشوند  -همزبانی

د) میشوند  -ظاهرنگری احساسی

 -91برای رهایی از دامهای همزبانی در فرآیند انتخاب بهترین تصمیمات راهبردی ،از چه روشی کمک گرفته میشود.
الف) عضو مخالف

ب) پرس و جوی ديالکتیکی

ج) استفاده از کمیته سايه استراتژی

د) همه موارد

 -92وجود دو دیدگاه متعارض و متناقض کمک می کند از دام هی همزبانی در فرآیند انتخاب بهترین تصررمیمات
راهبردی نجات بیابیم به دلیل ...................
الف) پرس و جوی ديالکتیکی

ب) عضو مخالف

ج) استفاده از کمیته سايه استراتژی

د) همه موارد

 -93اعضا کمیته سایه استراتژی برای چه مدتی فعالیت میکنند.
الف) دو ماه

ج) دو سال

ب) يک ماه

د) يک سال

 -94هر گزینه استراتژیکی باید براساس توانایی آن در تأمین کدام معیارها مورد ارزیابی واقع شود.
الف) انحصار کامل  -وضعیت  -سازگاری بیرونی  -موفقیت
ب) انحصار متقابل  -وضعیت  -سازگاری بیرونی  -احتماالت
ج) انحصار کامل  -جامعیت  -سازگاری درونی  -احتماالت
د) انحصار متقابل  -جامعیت  -سازگاری درونی  -موفقیت
 -95یک گزینه استراتژیکی باید با اهداف ،سیاستها و استراتژیهای کلیدی سازمان در تعارض نباشد این داللت
بر کدام معیار مهم دارد.
الف)انحصار متقابل

ب) سازگاری درونی

ج) جامعیت

د) موفقیت

 -96پس از انتخاب بهترین گزینه راهبردی (در مرحله تدوین) نوبت به تبیین  ...............میرسد.
الف) رويهها

ب) بودجهها

ج) سیاستها

د) برنامهها

 ................... -97قواعد اساسی مربوط به اجرای استراتژی را تعریف میکنند و راهنمایی واقعی عمل هستند.
الف) رويهها

ب) بودجهها

ج) سیاستها
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د) برنامهها

 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته

 -98اگر میزان تعهد اعضررا به ارزش ها و هنجارها قوی ولی تعداد اعضررای متعهد به ارزش ها کم باشررد فرهنگ
 ...................دیده میشود.
الف) قوی

ب) میانه

ج) ضعیف

د) انعطافپذير

 -99شرکتهای بیمه و خدمات اجتماعی تحت فرهنگ  ...................کار میکنند.
الف) مأموريتی

ب) انعطافپذيری

ج) مشارکتی

د) بوروکراتیکی

 -100اگر نیازهای محیطی با ثبات و تأکیدات راهبردی سازمان روی محیج خارجی با شد آنگاه سازمان صاحب چه
نوع فرهنگی خواهد بود؟
الف) مأموريتی

ب) تداوم رويه

ج) قبیلهای
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د) سازشکاری

 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته
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 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته

فصل نهم
( 95سؤال چهار جوابی)
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 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته

 -1اجرای استراتژی بر کل سازمان از  ...................اثر خواهد گذاشت و باعث  ...................استراتژیها و سیاستها
میشود.
الف) باال به پايین  -نهادينه سازی

ب) باال به پايین – تنظیم

ج) پايین به باال  -نهادينهسازی

د) پايین به باال  -تنظیم

 -2در بررسی تفاوتهای تدوین و اجرای استراتژی ،کدام گزینه برای اجرا محسوب میشود.
الف) فرآيندی ذهنی

ب) تنوع گروهی زياد

ج) قدرت قضاوتهای شهودی ومهارتهای تحلیلی

د) تأکید بر اثربخشی

 -3این گزینه بر تدوین تأکید دارد.
الف) انگیزه ويژه و مهارتهای رهبری

ب) چگونگی ظاهرسازی

ج) فرآيندی ذهنی

د) تأکید بر کارايی

 -4مهارتهای مورد نیاز برای اجرای موفق استراتژی عبارتند از:
الف) مهارت تعامل  -مهارت تخصیص  -مهارت نظارت  -مهارت سازماندهی
ب) مهارت تحلیلی  -مهارت ادراکی  -مهارت حل مسأله  -مهارت طراحی
ج) مهارت تعامل  -مهارت انسانی  -مهارت ادراکی  -مهارت تنظیم
د) مهارت تنظیم  -مهارت ذهنی  -مهارت تحلیلی  -مهارت سازماندهی
 - 5توانایی ادارهکردن افراد طی اجرای استراتژی داللت دارد بر مهارت ...................
الف) نظارت

ب) تخصیص

ج) سازماندهی

د) تعامل

 - 6استفاده از اطالعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی بوجود آمده است یا خیر،
داللت دارد بر مهارت ...................
الف) تعامل

ب) تخصیص

ج) نظارت

د) سازماندهی

 -7توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتا سر سازمان که می توانند به هنگام بروز م شکل اجرایی ،به حل آن
کمک کند ،داللت دارد بر مهارت ...................
الف) تعامل

ب) تخصیص

ج) نظارت

د) سازماندهی

 - 8توانایی تهیه و تدارک منابع سازمانی الزم برای اجرای یک استراتژی ،داللت دارد بر مهارت ..................
الف) تعامل

ب) تخصیص

ج) نظارت

د) سازماندهی

 -9کدام عامل نمیتواند در تسهیل فرآیند اجرا ،نقش مؤثری داشته باشد؟
الف) درک شرايط سازمان و استراتژیهای آن

ب) پنداشت اينکه ما کل سازمان هستیم

ج) مشارکت در فرآيند تدوين استراتژی

د) متعهد بودن نسبت به موفقیت سازمان

 -10فرآیندی که شامل دو مرحلهی عملیاتی سازی و نهادینه سازی استراتژی باشد چه نامیده میشود؟
الف) کنکاش محیطی

ب) تدوين

ج) اجرا
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د) ارزيابی و کنترل

 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته

 -11ترجمان تفکر (بصیرت) استراتژیک و تدوینها به عمل استراتژیک و انتقال به دنیای واقعی کار یعنی ...................
الف) ساختار سازمانی

ب) طرح سازمانی

ج) عملیات سازی

د) ارزيابی

 -12اولین مرحله عملیاتی سازی استراتژی کدام است.
الف) برنامهها

ب) رويهها

ج) تعیین خط مشیها

د) تعیین اهداف سالیانه

 -13اهداف سالیانه باید  ...................باشند و یک فعالیت  ...................به حساب آیند.
ب) طی يک دوره چند ساله – غیرمتمرکز

الف) معتبر – غیرمتمرکز

د) طی يک دوره چند ساله – متمرکز

ج) معتبر – متمرکز
 -14کدام جمله در باب اهداف سالیانه صحیح نیست.

الف) برعکس اهداف بلندمدت بايد کمی ،واقعی و عملی باشند.
ب) نبايد فعالیتهای عادی به حساب آيند.
ج) معموالً براساس سودآوری ،رشد بازار و سهم بازار برای بخشهايی از سازمان ،مناطق جغرافیايی ،گروههايی از مشتريان و
محصوالت بیان میشوند.
د) همه در سازمان بايد مستقیم يا غیرمستقیم در آن مشارکت کنند.
 -15اهداف سالیانه دارای این ویژگی است.
الف) صراحت خاص و شفاف

ب) با معیارهای مشخص کامالً کیفی

ج) تمرکز بر موقعیت سازمان در آينده

د) با افق زمانی سه تا پنج ساله

 -16اهداف بلندمدت دارای این ویژگی است.
الف) تمرکز بر دستاوردهای مشخص حوزههای وظیفهای
ب) صراحت خاص و شفاف
ج) معیارهای نسبتاً کلی کمی و کیفی
د) مرجعی برای مشروعیتدادن به فعالیتهای مديران و کارکنان سازمان از نظر ذينفعان
 -17افزایش  10درصدی فروش در سال آینده یک هدف  ...................است.
الف) سالیانه

ب) میان مدت

ج) بلندمدت

د) استراتژيکی

 -18داشررتن اهداف سررالیانه ،به کارکنان و مدیران عملیاتی کمک می کند تا درک بهتری از نقش شرران در تحقق
مأموریت داشته باشند.
این جمله داللت دارد بر ...................
الف) افق زمانی

ب) صراحت

ج) نوع تمرکز

د) معیارهای اندازهگیری

 -19کدام نوع از اهداف ،حلقه ارتباط ضروری میان واقعیتهای عملیاتی و مقاصد استراتژیکی هستند.
الف) سالیانه

ب) میانمدت

ج) بلندمدت

د) هر نوع هدفی

 -20اهداف استراتژیکی (مشروط بر اینکه غیرقابل دستیابی نباشند) کدامند؟
الف) مأموريت و آرمان

ب) برنامه و سیاست

ج) تدوين و اجرا
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د) ارزش و تعهد

 960تست طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته

 -21ارزشهای اصلی ،مقصود اصلی ،هدف خطیر و توصیف روشن از وضعیت همگی مربوطند به
الف) مأموريت

ب) چشمانداز

ج) ارزش

د) سیاست

 -22اهداف سالیانه صاحب این ویژگی نیستند.
ب) مبنای کنترل استراتژيکی

الف) انگیزشی
ج) حلقه ارتباط ضروری میان واقعیت و مقصد

د) کلی

 -23رهنمودها ،مقررات و رویه هایی هسررتند که در حکم ابزار برای دسررتیابی به اهداف مصرررف می شرروند .و
تعیینکننده شرایج روزمره و تکراری سازمان هستند.
الف) برنامه

ب) سیاست

ج) دستورالعمل

د) شیوه

 ................... -24جزئیتر از  ...................بیان می شوند و به صورت یک برنامه عملیاتی استاندارد ارائه میشوند.
الف) رويهها  -روشها

ب) سیاستها  -رويهها

ج) خط مشیها  -سیاستها

د) سیاستها  -خط مشیها

 ................... -25چارچوب تفکر در تصمیمگیری را میسازد و میزان آزادی عمل در تصمیمگیری به آن بستگی دارد.
الف) خط مشی

ب) رويه

ج) سیاست

د) روش

 -26از نقشهای عمده سیاستها در فرآیند اجرای استراتژی محسوب نمیشود.
الف) ايجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف

ب) کاهش زمان تصمیمگیری برای مديران اجرايی

ج) تعیین مبناهايی برای کنترل عملیات

د) تعیین اهداف کوتاهمدت و پیشبینی راه رسیدن به آن

 -27خج مشیهای خاص توسج چه کسی (کسانی) تعیین میشود.
الف) مديران نهادی (عالی) ب) مديران میانی

ج) معاونین

د) سرپرست

 -28سیگار کشیدن ممنوع .این جمله نمونهای است از:
الف) سیاست

ب) برنامه

ج) رويه

د) هدف

 -29خج مشی ...................
الف) قابل تفسیر نیست.

ب) مدون و مکتوب ارائه میشود.

ج) کلیتر از سیاست است.

د) معادل قانون است.

 -30رمز انتخاب مدت برنامه توجه به چیست؟
الف) اصل تعهدات

ب) اصل برنامهريزی

ج) اصل استثناء

د) اصل کنترل

 -31تعیین اهداف کوتاهمدت و پیشبینی راه رسیدن به آن یعنی
الف) سیاست

ب) خط مشی

ج) برنامه

 -32از کاربردهای سیاستها و خج مشیها در سازمان نیست.
الف) کاهش تصمیمات شتابزده و مبهم در هنگام عملیاتی سازی استراتژیها
ب) اعمال کنترل مستقیم بر فعالیتها
ج) کاهش مقاومت در برابر استراتژی انتخاب شده
د) ارائه روشها و راهحلهای يکسان برای فعالیتها و تصمیمات مشابه
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د) رويه

