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 تئوري مدیریت سؤاالت

 ؟کدام عبارت صحیح است  .1

 .دمدیران عالی به مهارت فنی بیش از مهارت ادراکی نیاز دارن) 1

 .دمدیران میانی به مهارت فنی بیش از مهارت ادراکی نیاز دارن) 2

 .دازه به مهارت انسانی نیاز دارنکلیه مدیران در تمام سطوح به یک اند) 3

 .دمدیران عملیاتی بیش از سایر مدیران باید از مهارت انسانی برخوردار باشن) 4

   ؟انجام دهد تواند میسازمان چه اقداماتی را  ،به منظور ارضاء نیاز خود شکوفایی کارکنان  .2

حقوق و دستمزد  هاي سیستمطراحی ) 2  کاري  هاي تیمشکیل ت) 1

فراهم آوردن زمینه و پرستیژ شغلی ) 4  یجاد هماهنگی بین شغل و شاغل ا) 3

 ؟نیازهاي اولیه انسان است هاي ویژگیکدامیک از موارد زیر جزء   .3

   کنند میه طور دسته جمعی عمل ب) 2  موزش پذیر نیستند آ) 1

 .دته هستنبه شدت به تجربیات شخصی وابس) 4  ز نظر نوع و شدت در بین افراد متفاوتند ا) 3

 شود؟ میکدام مورد جزء عوامل انگیزشی محسوب  ،طبق نظریه دو عاملی هرزبرگ  .4

  منیت شغلی ا) 2  قوق و دستمزد ح) 1

سازمان  هاي مشیو خط  ها سیاست) 4  ناسایی یا مطرح شدن ش) 3

 باشد؟ نمیمک کلند  گانه سهکدام مورد جزء نیازهاي   .5

  د دوستییاز به ایجان) 2  یاز به رشد ن) 1

 و اعمال آننیاز به کسب قدرت ) 4  نیاز به کسب موفقیت) 3

 است؟مبین کدام خطاي ادراکی  »تمایل به تحت تأثیر قرار دادن ادراکات خود توسط یک صفت شخصیتی«  .6

اي رخورد کلیشهب) 4  رافکنی ف) 3  اي هاله اثر) 2  ثر تقدم ا) 1

 ؟نیست) MBO( »مدیریت بر مبناي هدف«یه نظر هاي ویژگیکدامیک از موارد زیر جزء   .7

نتیجه عملکرد  خور باز) 2  عیین هدف مشخص ت) 1

صمیم گیري در رأس ت) 4  تعیین زمان مشخص ) 3

   ؟روانی نیست هاي بازي هاي ویژگیکدام مورد از   .8

راودات تکراري هستند م) 2  راودات معنی دار هستند م) 1
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 .شوند میایج معینی ختم به نت) 4  راودات ضمنی هستند م) 3

نشـان   هـاي  وضـعیت بـروز دادن رفتارهـاي متفـاوت در    )  Attribution Theory(نظریـه اسـناد    سبر اسا  .9

   .تدر رفتار اس ... ي دهنده

طابق ت) 4  فاوت ت) 3  داوم ت) 2  جماع ا) 1

بـع قـدرت فرعـی مـدیر     لی مـدیر خبرگـی، و من  منبع قـدرت اصـ   ،زمانی که میزان بلوغ کارکنان سازمان باال  .10

   ؟بهترین سبک رهبري کدام است ،اطالعات باشد

تشویقی  یستداللا) 4  حمایتی ) 3  فویضی ت) 2  شویقی ت) 1

 ؟بارز مدیریت علمی تیلور نیست هاي ویژگیکدامیک از موارد زیر جزء   .11

  داکثر تولید به جاي تولید محدود ح) 1

  همکاري گروهی به جاي کار فردي) 2

 .هاي سنتی انجام کار هاي علمی و مهندسی به جاي روش اده از روشاستف) 3

  پرورش و ترغیب کارکنان براي کسب حداکثر کارایی و پیشرفت کاري) 4

 کردند؟ میروي کدام زمینه مطالعه  شوند، میفرانک ولیلیان گیلبرت که از دنباله روان تیلور محسوب   .12

  مودار جریان کار ن) 1

  جبران خدمات منعطف  برقراري سیستم) 2

  طرح کردن بحث مدیریت بر مبناي هدف م) 3

دولتی  هاي سازمانقابلیت کارگیري اصول مدیریت علمی در ) 4

   ؟انتقاد وارد شده بر بوروکراسی وبر کدام است ترین مهم  .13

نقض اصل حیطه نظارت ) 2    قض اصل وحدت فرماندهی ن) 1

توجه به اصل تخصص  دمع) 4 دم توجه به عامل انسانی ع) 3

   ؟بحث مدیریت استراتژیک است ي دربرگیرندهکدام گزینه   .14

اهداف سازمان  ي کلیهررسی و امکان سنجی در راستاي دستیابی به ب) 1

استفاده صحیح از منابع موجود در جهت نیل به اهداف تعیین شده ) 2

  ال اجرا و ارزیابی برنامه هاي در ح ها محدودیتطالعه امکانات و م) 3

  رآیند تعیین اهداف بلندمدت و تخصیص در جهت نیل به اهداف ف) 4

: در یک سازمان  »وحدت فرماندهی«مطابق اصل   .15

 .دباید چند رئیس باشن) 1
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   .دک کارمند نباید از چند رئیس پیروي کنی) 2

 .دباید دستور ده ،است تر الیقهر مدیري که شایسته تر و ) 3

   .تدر دست یک مدیر اس ها مسئولیتو  تمرکز اختیارات) 4

   شود؟ میاستنباط  »انضباط«از کدام عبارت زیر مفهوم   .16

مدیر با کارکنان  هاي توافقاطاعت کردن و عمل به تعهدات ناشی از ) 1

اختیار دستور دهی و اعطاي پاداش به کارمندان ) 2

اجازه صدور دستور و به اجرا درآوردن آن ) 3

هر شیء و شخص در جاي خود قرار دادن ) 4

   ؟کدامیک از عوامل زیر بر میزان پیچیدگی ساختار سازمان تأثیر ندارد  .17

تمرکز ) 4  تفکیک افقی) 3  فکیک عمودي ت) 2  راکندگی جغرافیایی پ) 1

 عاز نـو  تکنولوژي ،از دیدگاه چارلز پرو زمانی که در تکنولوژي سازمانی قواعد متغیر و تعداد استثناها کم باشد  .18

   .شود میمحسوب  ...

هندسی م) 4  یچیده پ) 3  نريه) 2  وتین ر) 1

 ؟کدامیک از اصول زیر حاکم است)  Brainstorming(در جلسات طوفان مغزي   .19

    شود  بدون پرده و صریح توصیه مینتقاد ا) 1

   شود میازخورهاي سریع به نظرات ابراز ب) 2

   .تاسمیت نظرات ابراز شده واجد اهمیت ک) 3

 .تیفیت نظرات ابراز شده از اهمیت برخوردار اسک) 4

اسـتفاده   توان میدر تصمیم گیریهاي مدیریتی از کدام شیوه ) Groupthinking(براي غلبه بر گروه اندیشی   .20

   ؟نمود

  دل سطل زباله م) 2  کنیک طوفان مغزي ت) 1

وش گروه اسمی ر) 4  وش انتقادير) 3

 کدامند؟ ارزیابی براي نظر مورد عوامل وازنمت امتیازات مدل در  .21

 مشتري داخلی، فرآیندهاي رشد، و یادگیري مالی،) 1

  رشد کارآفرینی، نوآوري، و خالقیت مالی،) 2

  ریزي برنامه انسانی، مالی، اجتماعی، مسئولیت) 3

  کارآیی سود، توسعه، و رشد داخلی، فرآیندهاي) 4
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 ایـن  و یابنـد  مـی  گسترش کنند، اشغال توانند می که زمانی به توجه با رهاکا مدیریت، در قانون کدام اساس بر  .22

 ندارد؟ ارتباطی چندان کار ماهیت و میزان به گستردگی

 پارکینسون قانون) 2  پارتو قانون) 1

 سازمانی گسترش قانون) 4  پیتر قانون) 3

 است؟ تر اساسی یادگیرنده هاي سازمان تحقق براي شرط کدام  .23

  سازمان اعضاء در یادگیري به نیاز احساس) 2  سازمان در دانش صاحب راداف وجود) 1

 سازمان اعضاء براي جمعی و مشترك دیدگاه) 4  سازمان در نوآوري و خالقیت فضاي وجود) 3

  :از است عبارت سازمان ادراکی منبع  .24

 مواد) 4  اطالعات) 3  انرژي) 2  انسان) 1

 است؟ مورد کدام تیجهن کار و کسب فعالیت پیچیدگی افزایش  .25

  اطالعات مدیریت به عالقه) 1

  رایانه هاي توانمندي بهبود) 2

  فناوري پیچیدگی افزایش و بازار شدن جهانی) 3

 زمانی هاي چهارچوب شدن طوالنی و محلی اقتصاد اثرات) 4

  باشد؟ چگونه باید متالطم هاي محیط براي سیستم درونی آرایش  .26

 تنظیم خود) 4  ندهیادگیر) 3  پویا) 2  ساده) 1

 :از عبارتند سیستم هر هاي سیستم خرده تمامی الگوي سازي ساده هاي روش  .27

  .ها ورودي تنظیم و سازي ذخیره استثناء، اصل از استفاده مناسب، روش انتخاب) 1

  .سازي ذخیره و نوبت خط تشکیل استانداردها تعیین منبع ساختن منعطف) 2

  .نوبت خط تشکیل و ها ورودي تنظیم مناسب هاي شرو تنظیم منابع ساختن منعطف) 3

 .اتصال از خروج و ها سیستم خرده از اي خوشه ایجاد استثناء اصل از استفاده مناسب ساختار انتخاب) 4

 گانـه  سـه  رفتارهاي به نسبت کلی شناخت یک تحلیل، و تجزیه هاي شیوه از یک کدام با آموزش از پس افراد  .28

  کنند؟ می پیدا افراد

 تعاملی تحلیل و تجزیه) 2  کیفی تحلیل و تجزیه) 1

  کمی تحلیل و تجزیه) 4  رفتاري تحلیل و تجزیه) 3
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 :از است عبارت پیچیده بسیار احتمالی هاي سیستم براي نیاز مورد کنترل نوع  .29

  آماري کنترل هاي روش) 2  ها ورودي کنترل) 1

 ارتباطات و کنترل معل بر مبتنی هاي روش) 4  عملیات در تحقیق هاي روش) 3

  باشد؟ می نوع کدام از ايوظیفه منظر از محیط و سازمان میان حیاتی ي رابطه  .30

 الزم) 4  تصاعدي) 3  ضرور غیر) 2  همنیروزایی) 1

  .است نهفته...  رفتار فهم در سازمانی رفتار ساختار اساس و پایه  .31

 سازمانی) 4  جمعی) 3  گروهی) 2  فردي) 1

 باشد؟ تواند می هایی صورت چه به انضباط ایجاد براي کارکنان با رمدی هاي توافق  .32

  دائمی اي، دوره موقت،) 2  اعتباري نقدي، شفاهی،) 1

 روانشناختی قرارداد نوشتاري، شفاهی،) 4  اعتباري نقدي، نوشتاري،) 3

 کدامند؟ گیري تصمیم معین فنون و ها روش  .33

  قیاسی و استقرایی سببی، خالق، تفکر) 1

  کارلو مونت فن مسأله، حل قضاوتی،) 2

  راهبردها و مفاهیم عملیات، در تحقیق اخالق، تفکر) 3

 نوبت خط تئوري کارلو، مونت فن خطی، ریزي برنامه) 4

 شوند؟ می تحلیل منظرها کدام از مدیران کار اخالقی هاي جنبه  .34

    انصاف بشر، حقوق طبیعی، وظیفه اصل) 1

  عدالت بشر، حقوق سودمندي، اصالت) 2

  طبیعی وظیفه اصل انصاف، سودمندي، اصالت) 3

 اي رویه عدالت اي، مراوده عدالت توزیعی، عدالت اصل) 4

 باشند؟ ها ویژگی کدام داراي که شود می گفته عواملی به سازمان محیط  .35

  .باشند داشته اثر سازمان سیستم روي بر ولی نباشد سیستم کنترل تحت) 1

 .باشند نداشته اثر سازمان سیستم روي بر ولی شدنبا سیستم کنترل تحت) 2

  .باشند داشته اثر سازمان سیستم روي بر ولی باشد سیستم کنترل تحت) 3

  .باشند نداشته اثر سازمان سیستم روي بر ولی باشد سیستم کنترل تحت) 4
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 شود؟ نمیذکر  ها سازمانکدام یک از موارد زیر به عنوان دلیل سقوط   .36

  د کافی بر عملکرد کوتاه مدت تأکیدم ع) 1

  فلت از استراتژي عملیاتی غ) 2

یه گذاري و منابع انسانی و مالی فلت از سرماغ) 3

  مشتریان  هاي خواستی توجهی به نیازها و ب) 4

   ؟از کدام یک از موارد زیر حمایت کند باید میراهبردهاي سازمانی   .37

کارکردي  هاي استراتژي) 2  أموریت شرکت م) 1

ارکنان شرکت ک) 4  شرکت  هاي تاکتیک) 3

 شود؟ میچه  »وري بهره« ،اما تولید تغییر نکند ،کاهش یابند )ها نهاده( ها دادهاگر   .38

   یابد میفزایش ا) 1

   یابد میاهش ک) 2

  افتد  توان گفت چه اتفاقی می نمی) 3

 .دی کاهش بیابی) ها نهاده( ها دادهستگی دارد که چه ب) 4

   شود؟ ع قدرتی عمدتاً در سازمان باعث ترس میچه نو  .39

 تخصص) 4  قهریه) 3  پاداش دهی) 2  قانونی) 1

 :آن است که فرردکتر آلد ERG ي نظریهسلسله مراتب نیازهاي مازلو و  ي نظریهتفاوت اصلی بین   .40

   .تانسان گرا و آلدرفر اگزیستانسیالیست اس وازلم) 1

   .تمسلط بر نیازهاي اساسی اس)  ego(ت نیازهاي منی ،آلدرفر ي نظریهر د) 2

   .دآلدرفر وجود ندار ي نظریهو در  ،گرایش به قدرت وجود دارد ،مازلو ي نظریهر د) 3

 .مازلو نشوند ي نظریهاما در  ،نیازها ممکن است هم زمان مطرح شوند ي همه:  گوید می ERG ي نظریه) 4

 ؟بازاریابی صحیح است هاي فعالیتکدام یک از جمالت زیر در مورد   .41

   .گذارد میو برعکس بر کل جامعه تأثیر  گیرد میازاریابی از جامعه تأثیر ب) 1

  شودبازاریابی استخدام  هاي فعالیتتا کارکنانی براي  کند میاحد بازاریابی با دیگر واحدها از نزدیک کار و) 2

تـا   الزم اسـت و این محصـول   شود، میري مشت ي کنندهبازاریابی باعث تولید محصوالت راضی  هاي فعالیت) 3

   .دسازمان به حیات خود ادامه دهد و ثروتمند شو

 .گذارد میبازاریابی تأثیر  هاي فعالیتوامل محیطی بر ع) 4
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   .تاس ... ي برگیرندهمأموریت شرکت در  ي بیانیه  .42

 همه موارد) 4  دف شرکت ه) 3  شرکت  ي فلسفه) 2  شرکت  هاي ارزش) 1

  قرار گیرد؟ خواهد مییک از موارد زیر بیان گر آن است که سازمان در آینده در چه موقعیتی  کدام  .43

 برنامه تاکتیکی) 4  اهداف استراتژیک ) 3  هداف تاکتیکی ا) 2  هداف عملیاتی ا) 1

  : مطالب زیر است  ي برگیرندهمدیریت مالی در   .44

اي سرمایه گذاري کارآمد عیین پروژه هت) 2  دیریت تأمین منابع نیاز شرکت م) 1

موارد باال  ي همه) 4  شرکت  ي بهینه ي سرمایهعیین بافت ت) 3

:  شود میساختار سازمانی به شرح زیر تعریف   .45

  رایه ي بصري سازمان ا) 1

 بـه کـار گرفتـه   منـابع   .تکه چه گونه وظایف تقسیم شده اسـ  شود میارچوبی که در آن سازمان تعریف چ) 2

 .اند شدهسازمانی هماهنگ  شده و واحدهاي

  قسیم کار ت) 3

 .کند میافراد درون سازمان را به یکدیگر مربوط  ي همهط غیر منقطع اختیارات که خ) 4

  عبارت است از حق رسمی و مشروع مدیر براي تصمیم گیري  ...  .46

 حیطه مدیریت) 4  اختیار یا اتوریته) 3  مسئولیت ) 2  فویض اختیارت) 1

 ؟است »خریدار سازمانی«ز موارد زیر مثالی از کدام یک ا  .47

   .خرد میادري که براي پسر خردسال خود شیر م) 1

 .کند میکامپیوتري خریداري  هاي بازيرنامه ریزي کامپیوتري که ب) 2

  کند مغازه داري که صنایع دستی براي فروش خریداري می) 3

  .خرد ی میگیاه شناسی که براي کاشتن در خانه خود تخم گیاه) 4

اندیشه هاي معاصر در مورد کنترل تضاد در روابط صنعتی بر آن است که هم مدیران و هـم رهبـران اتحادیـه      .48

  : باید داراي حق انتخاب واقعی باشند  ها شرکتهاي کارگري در سطوح زیر در 

 سطوح باال ي همهر د) 4  ر سطح کارگاه د) 3  ر سطح عملیاتی د) 2  راهبردي  سطح در) 1

ـ   هاي مهارتموفق  هاي سازمانو  ،مدیریت است ي روزانهکارکنان کار  ي اداره  .49  ... امتخصصان منابع انسـانی را ب

   .کنند میتلفیق 

  قوق کارکنان ح) 2  مدیران صف  ي تجربه) 1

 ها سازمانانسانی  ي سرمایه) 4  عامالت هاتورن م) 3
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بیشـتر در   د،تواند کارکنانی را که با مشتریان رابطه دارنـ کرده است تا ب بازسازيسازمان خود را  IBMشرکت   .50

: تا کند میتالش  IBMبدین ترتیب  .تبهبود کارایی سازمان اس ،هدف تغییر .دگیري درگیر کنفرآیند تصمیم

   .دصول علمی را به کار بگیرا) 2  .یق مردم مزیت رقابتی به دست آوردز طرا) 1

   .ده استدالل چرخشی دست یابب) 4   .دبپردازه تصمیم گیري از باال به پایین ب) 3

   :به معناي آن است که  downsizingکوچک سازي یا   .51

 .درکت کارکنانی را بازخرید یا اخراج کند و یا ماشین آالت و تجهیزات خود را کاهش دهش) 1

   .دخصوصی سازي شده اي را خریداري کن ي مؤسسهرکت ش) 2

 .دخود را بفروش هاي داراییو  ،سازمانی دولتی خصوصی سازي شود) 3

   .دانبار به شدت کاهش داده شو هاي موجودي) 4

  .ددار ... ي زمینهمدیریت است که مطالعات فراوانی در  ي حوزهفردریک هرزبرگ از اندیشمندان   .52

عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد کارگران ) 2  ده بندي نیازهاي کارکنان در داخل سازمان ر) 1

کنترل کیفیت در سازمان  هاي روش) 4  اي سازمانی غیر رسمی مودارهن) 3

 ؟این رویکردها کدام بودند .تسه رویکرد مشخص نسبت به انگیزش کارکنان وجود داش ،تا همین اواخر  .53

و منابع انسانی  ،معاصر ،نتیس) 2  و منابع انسانی  ،روابط انسانی ،عاصرم) 1

و روابط انسانی  ،سنتی ،عاصرم) 4  نی و منابع انسا ،روابط انسانی ،نتیس) 3

فعـال   ... حاولویت دارند و باید قبل از ایـن کـه نیازهـاي در سـط     ... حنیازهاي در سط ،مازلو ي نظریهبر اساس   .54

   .دآن نیازها ارضاء شون ،شود

 تر پایین تر، پایین) 2   تر پایین ،االترب) 1

  باالتر  تر، پایین) 4  باالتر  ،االترب) 3

 ...:  دهد میهم زمان به دو نوع تغییر برنامه ریزي شده پاسخ  گیرد، میسازمانی که فرا   .55

  عملیاتی و معامالتی) 2  عملیاتی و غیر عملیاتی) 1

 عملیاتی و دگردیسانه) 4  ارگانیک و دگردیسانه) 3

 چیست؟ بر تنیمب »است گریزان کردن کار از امکان حد تا و بیزار کار از ذاتاً معمولی بشر« فرض  .56

 Y تئوري) 4  مازلو نظریه) 3  پیوستگی نظریه) X  2 تئوري) 1

  است؟ زیر هاي گزینه از کدامیک سازمان در »مسئولیت« تعریف  .57

 سازمان در اختیارات و سرپرستی داشتن از است عبارت مسئولیت) 1
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  .است سازمان در رهبري و مدیریت داشتن از عبارت مسئولیت) 2

 بـه  کـه  کارهایی عهده از تا دهد می افراد به سازمان مدیر که قانونی حق یا و اجازه قدرت، یعنی مسئولیت) 3

  .برآیند است شده واگذار ها آن

 شـده  واگـذار  فـرد  به که است اختیاراتی مقابل در گرفتن قرار بازخواست و سؤال مورد از عبارت مسئولیت) 4

 .است

 از اسـتفاده  بـه  مربـوط  آمـاري؛  تصـمیم  تئـوري  و ریسک تحلیل و تجزیه شبکه، تحلیل و تجزیه هاي تکنیک  .58

  است؟ »گیري تصمیم ابزار کدام«

 مشارکتی نظریه) 4  سازي گزینه بر) 3  اي محاسبه نظریه) 2  عملیات در تحقیق) 1

 است؟ دیگران با مشترك میانی و عالی مدیریت مختلف سطوح در زیر هاي مهارت از کدامیک سهم  .59

 گذاري هدف) 4  فنی) 3  انیانس) 2  ادراکی) 1

 است؟ اقتضایی تفکر دهنده نشان گزینه کدام  .60

  دارد بستگی تکنولوژي به چیز همه) 1

  دارد بستگی ساختار به چیز همه) 2

 دارد بستگی محیط و سازمان به حل راه بهترین یک) 3

  ندارد وجود فرد به منحصر حل راه بهترین یک) 4

  ند؟کدام مدیریت هاي مهارت  .61

 اجرایی - تولیدي – ابداعی) 2  گیري تصمیم – ارتباطی – اطالعاتی) 1

 عملیاتی - میانی – عالی) 4  فنی – ادراکی – انسانی) 3

  چیست؟ کارایی و اثربخشی بین فرض  .62

 گیري تصمیم جنس از اثربخشی و است اجرایی جنس از کارایی زیرا نیستند مقایسه قابل) 1

 استاندارد با عملکرد مقایسه کارایی و است هدف با تصمیم مقایسه اثربخشی) 2

 هدف با تصمیم مقایسه کارایی و است استاندارد با عملکرد مقایسه اثربخشی) 3

  ندارد چندانی فرق) 4

 ... یعنی MIS مدیریت  .63

  کامپیوتري هاي نظام مدیریت) 2  اطالعات نظام مدیریت) 1

 خدماتی و اطالعاتی خودکار هاي ظامن مدیریت) 4  تولیدي خودکار هاي نظام مدیریت) 3
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  .دارد تأکید...  تغییر بر جامع کیفیت و...  تغییر بر مجدد مهندسی  .64

 بنیادي - تدریجی) 4  تدریجی - بنیادي) 3  تدریجی - مستمر) 2  مستمر - تدریجی) 1

 است؟ غیررسمی هاي سازمان هاي ویژگی از کدامیک  .65

  انعطاف قابل پایدار سازماندهی )2  انعطاف قابل متزلزل سازماندهی) 1

 شده توصیف روابط انعطاف قابلیت) 4  شده توصیف روابط سازمانی ثابت دوام و بقا) 3

 .نامید...  توان می را است نیازمند فوري گیري تصمیم و رسیدگی به که ناگهانی اي حادثه آمدن پیش  .66

  وضعیت) 4  بحران) 3  شرایط) 2  موقعیت) 1

 عنصـر  کـدام  برگیرنـده  در »سازمان مقاصد جهت در همکاري منظور به کارمندان در موثر هاي انگیزه ایجاد«  .67

  است؟ مدیریت

 رهبري) 4  هماهنگی) 3  سازماندهی) 2  ریزي برنامه) 1

  است؟ »محدودتر« نسبت به سازمانی، چه در نظارت، حیطه  .68

 کارآزموده و منظم کارمند داراي) 2  جدیدالتأسیس) 1

 قدرت داراي) 4  عملیات انجام در تر دقیق سرپرستی از نیاز بی) 3

 دارد؟ اصطالحی چه» .باشد الزم ها طرح و ها هدف به رسیدن براي که هایی فعالیت بندي طبقه و تنظیم«   .69

  مراتب سلسله) 4  تشکیالت) 3  سازماندهی) 2  ستاد) 1

 است؟ استراتژیک ریزي برنامه جزء گزینه کدام  .70

  عملکرد معیارهاي تعیین) 2  انحراف موارد تعیین و بازبینی) 1

 سفارشات کردن هماهنگ) 4  سازمان مأموریت و رسالت تعیین) 3

  دارد؟ نام چه کنترل گیرد انجام ستادها از استفاده با کنترل هرگاه  .71

 عمل از قبل) 4  عمل حین) 3  پیشنگر) 2  بازخور) 1

  د؟دارن رابطه هم با عامل سه کدام سازمانی ساختار در  .72

 تمرکز درجه نظارت، حیطه سازمانی، ساخت ارتفاع) 2  فرآیند مبناي بر ماتریسی، اي، وظیفه) 1

 مورب عمودي، افقی، ارتباطات) 4  استراتژي ریزي، برنامه مراتب، سلسله) 3

  است؟ سازمانی چه باشد پشتیبانی ستاد تسلط تحت که سازمانی  .73

 ساده ساختار) 4  ماشینی کراسیبورو) 3  اي حرفه بوروکراسی) 2  ادهوکراسی) 1
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 دارد؟ نزدیک ارتباط مدیریت وظیفه کدام با خالقیت  .74

  سازماندهی) 2  ریزي برنامه) 1

 ریزي بودجه) 4  انسانی نیروي مدیریت) 3

 ... ننگرش ماشینی یا مدل ماشینی سازمان ناشی از عقاید تئوري پردازا  .75

  باشد میتلوریسیم ) 2  باشد میکالسیک ) 1

 باشد میتئوکالسیک ) 4  باشد مییولیسیم فا) 3

  استفاده از کدام یک از الگوهاي ارتباطی زیر اولویت دارند؟ سازمان در) آمرانه(براي تغییر یکپاره   .76

 )دایره اي(چرخشی ) 4  ستاره اي) 3  زنجیره اي) 2  همه جانبه) 1

  ر امر رهبري است؟از نظر فیدلر کدامیک از گزینه هاي زیر عامل اصلی موفقیت مدیر د  .77

 شرایط محیطی) 4  پیروان رهبر) 3  همکاران رهبر) 2  سبک رهبري) 1

استوار باشد و سطح تضاد » اجتناب ناپذیري تضاد و غیر ممکن بودن توافق«اگر مفروضات کارکنان مبتنی بر   .78

  زیر براي حل تضاد اولویت دارد؟ هاي تکنیکدر حداکثر باشد کدامیک از 

  برد ـ باخت )2  عقب نشینی) 1

 همزیستی مسالمت آمیز) 4  دخالت شخص ثالث) 3

 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟  .79

  .شوند میمطرح  ها استراتژيقبل از  ها مشیخط ) 1

  .شوند میمطرح  ها هدفپس از  ها مشیخط ) 2

  .گیرند مییا راه کارها پس از مقررات مورد توجه قرار  ها رویه) 3

 .گیرند میسطح قرار  ترین پایین درمعموالً مقررات  ها برنامهو  ها رحطدر سلسله مراتب ) 4

 :این بود که » هاشوري«مرحله اول قبل از آزمایشات   .80

  .تأثیر قابل توجهی ندارند دشرایط فیزیکی محیط در راندمان تولی) 1

  .تأثیر قابل توجهی دارند دشرایط فیزیکی محیط در راندمان تولی) 2

  .تأثیر قابل توجهی ندارند دیزیکی محیط در راندمان تولیشرایط غیرف) 3

 .شرایط غیرفیزیکی و شرایط فیزیکی محیط کار تأثیر قابل توجهی ندارند) 4

  .گیرند میکدام روش آموزشی براي ایجاد رفتار مطلوب در نیروهاي انسانی مورد استفاده قرار   .81

 ذهن انگیزي) 4  ات مورديمطالع) 3  آموزش حساسیت) 2  تمرینات داخل کاریه) 1
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تمام سازمان و درك جایگاه عملیات خود فرد در سازمان، تاکید بر چه نوع  هاي پیچیدگیتوانایی قدرت درك   .82

  مهارت مدیریتی دارد؟

 عمومی) 4  نظري) 3  انسانی) 2  فنی) 1

  :بهترین روش براي کاربرد شیون عقالنی در تصمیم گیري حالتی است که   .83

 .ور پیچیده اي با یکدیگر مرتبط باشندمسائل بط) 1

  .تصمیمات غیر قابل برنامه ریزي باشد) 2

  مسائل بطور ضعیفی تعریف شده باشد) 3

  .تصمیمات قابل برنامه ریزي باشد) 4

مـدیریت   هـاي  پسـت مبناي سازماندهی باشد به احتمال زیاد افراد توانمندي براي پر کـردن   ... هدر صورتی ک  .84

  .نخواهند یافتسطح باال پرورش 

    محصوالت یا خدمات) 2  پروژه ) 1

 حوزه جغرافیایی عمومی) 4  وظایف یا ویژه کاري) 3

 ؟آید نمیزیر از امتیازات سیستم متمرکز به حساب  موارد ازکدام یک   .85

  رهبریت قوي در رأس سازمان) 2  شود میتصمیمات سریعاً گرفته ) 1

 گیرد میدر حداقل قرار  ها کاريرار و دوباره تک) 4  هزینه هاي مدیریتی در سطح پایین) 3

 ؟دهد میکدام یک از گزینه هاي زیر موارد استفاده از نمودار جریان کار را نشان   .86

  ها هزینههنگامی فرسودگی ماشین آالت، هنگام کاهش مرغوبیت کاال، هنگام کاهش ) 1

  گام ایجاد تراکم در کارهاهنگام تغییر تعداد پرسنل سازمان در موقع افزایش حجم کار هن) 2

  هنگام خستگی شدید پرسنل هنگام ساده کردن کارهاي تخصصی هنگام افزایش درآمدهاي فروش) 3

 هنگام تعیین پرسنل سازمان هنگام ساده کردن کارهاي غیرتخصصی ها هزینههنگام افزایش غیرعادي ) 4

  خصص و وظیفه کدام است؟از نوع ت نظر صرفوجه تشابه مدیران با یکدیگر  ترین برجسته  .87

 تصمیم گیري) 4  برنامه ریزي) 3  ارتباطات) 2  هیسازماند) 1

 هـاي  فعالیـت تـا انجـام    شـوند  میدر چارچوب آن، منابع موجود به طور منظم و منطقی درهم ادغام و ترکیب   .88

  .سازمان در جهت تحقق اهداف امکان پذیر گردد

  ساختار سازمان) 2  سازمان هاي مشیخط ) 1

 عملیاتی سازمان هاي طرح) 4  استراتژي سازمان) 3
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 بر کدام یک از این الگوها تأکید اساسی دارد؟) TQM(کنترل کیفیت فراگیر   .89

 ارتباطی از باال به پایین) 2  نتیجه گرا) 1

 تمرکز وظایف و عملیات) 4  فرایندها) 3

تئـوري و عمـل گردیـده اسـت نقـش و رسـالت ایـن منبـع         روند جدیدي که باعث اهمیت منـابع انسـانی در     .90

  .گانی و صنعتی استهاي دولتی، بازر سازمانرد  ...و  ...عامل تعیین  ترین مهماستراتژیک به عنوان 

 وري بهرهکیفیت ـ ) 4  کمیت ـ کارایی) 3  وري بهرهکیفیت ـ ) 2  کیفیت ـ اثربخشی) 1

 گانـه  سـه تجزیه و تحلیل یک شناخت کلی نسبت بـه رفتارهـاي    هايافراد پس از آموزش با کدام یک از شیوه  .91

  ؟کنند میافراد پیدا 

 تجزیه و تحلیل تعاملی) 2  تجزیه و تحلیل کیفی) 1

  تجزیه و تحلیل کمی) 4  تجزیه و تحلیل رفتاري) 3

یـر رفتـار   اثر آن در تغی شود میمسائل بهتر لمس  ...اغلب دانشمندان علوم رفتاري معتقدند که چون در روش   .92

 .آموزش و پرورش مدیران سرپرستان بیشتر خواهد بود هايمدیران شرکت کننده در برنامه

  آموزش ضمن خدمت) 2  ایفاي نقش) 1

  گردش در مشاغل مختلف) 4  تصمیم گیري و خودآزمایی) 3

ي آموزشـی  این است کـه برنامـه هـا    ها سازماننکته حائز اهمیت در زمینه پرورش مدیران و آموزش کارکنان   .93

آن به همان اندازه و یا حتـی شـاید بیشـتر از آن     ... باشد بلکه نقش... هاي  مهارتنباید صرفاً در جهت تقویت 

  .حائز اهمیت است

 انسانی ـ رفتار سازمانی) 2  ادراکی ـ انسان سازي) 1

  فنی ـ عملیات سازي) 4  تخصصی ـ فرهنگ سازي) 3

به عنوان یـک مزیـت    ... ال توسعه نیز قابل قبول باشد محور قرار دادنبراي کشورهاي در ح تواند میآنچه که   .94

  .رقابتی است

  روابط انسانی) 2  رفتار سازمانی) 1

 رفتار مصرف کننده) 4  منابع انسانی) 3

 باشد؟ تواند می هایی صورتمدیر با کارکنان براي ایجاد انضباط به چه  هاي توافق  .95

  اي، دائمیدوره موقت،) 2  شفاهی، نقدي، اعتباري) 1

 شفاهی، نوشتاري، قرارداد روان شناختی) 4  نوشتاري، نقدي، اعتباري) 3
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باشـد بایـد افـراد     هـا  گـروه هاي کاري بهبود عملکـرد همـه   افراد در گروه کارگماريدر صورتی که هدف از به   .96

  ... اتوانمند ر

 بهبود داد) 4  آموزش داد) 3  متمرکز کرد) 2  پخش کرد) 1

افقی شغل، توسعه عمودي شغل و ساختار نمـودن رفتـار کارکنـان بـه ترتیـب مربـوط بـه کـدام واژه         توسعه   .97

  .باشند می

  گسترش شغل، غنی سازي شغل و چرخش شغلی) 1

  هاي کاري خودگردان، رفتار سازمانی و تیم کاريگروه) 2

  گسترش شغل، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل شغل و رفتار سازمانی ) 3

 هاي کار با استاندارد عملکرد باالهاي خودگردان و گروهل، گروهگسترش شغ) 4

افزایش یابـد،   ها آنرا چگونه طراحی کنیم که اثربخشی  ها سازمانکه  گوید میزمانی که تئوري سازمانی به ما   .98

  در چه نقشی ظاهر شده است؟

 تشریحی) 4  تجویزي) 3  توصیفی) 2  بهکاري) 1

ریـزي شـده، تحقیقـات محـیط و بـازار و تولیـد       برنامه تغییرات برکه  هایی فعالیت، ها سیستماز دیدگاه نظریه   .99

  خدمت یا محصول جدید متمرکز هستند چه نام دارند؟

 تحول آفرین) 4  تعاملی) 3  پیش برنده) 2  انطباقی) 1

  ؟باشد میهاي تحقق کدام اصل داد روانشناختی میان مدیر و کارکنان یکی از راهقرار  .100

 وحدت فرماندهی) 4  وحدت مدیریت) 3  نظم) 2  نضباطا) 1

  ؟گیرد میاگر نیروهاي ستادي و پشتیبانی بر سازمان حاکم شوند، کدام ساختار شکل   .101

 ماشینی) 4  ايحرفه) 3  بخشی) 2  دموکراسی) 1

ز عوامـل  ارزشیابی مشاغل، بعد از تعیین عوامل کلیدي، زیرمجموعه هاي هـر یـک ا   هاي روشدر کدام یک از   .102

  ؟شوند میشناسایی و انتخاب 

 مقایسه عوامل) 4  طبقه بندي) 3  رتبه بندي) 2  امتیازي) 1

کنـیم از کـدام روش اسـتفاده    مـی شـده پـیش بینـی    براساس تعداد واحدهاي تولیـد  وقتی تعداد کارکنان را   .103

  ایم؟کرده

 میزان تولید) 4  نرخ روند) 3  استاندارد تولید) 2  استاندارد کار) 1
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بـر روي یـک    هـا  آنمتفاوت و سپس مرتب نمودن  هاي شغلکدام روش ارزیابی کننده را ملزم به مقایسه نرخ   .104

  .نماید میطیف که از مشکل تا که آسان یا بسیاري مهم تأخیر مهم است، 

  Ranking Systemرتبه بندي ) Classification  2طبقه بندي ) 1

 Comparison Systemه به عوامل مقایس) Point System  4 روش امتیازي) 3

 .ابالغ کرد ...به صورت  توان میمنابع انسانی را  هاي مشیخط   .105

  فقط کتبی و صریح) 2  شفاهی و محرمانه) 1

 شفاهی، کتبی، تدریجی و به طور ضمنی) 4  فقط صریح) 3

 .در طرح ریزي استراتژیک منابع انسانی  .106

  .ریزي اجرایی ضرورتی نداردبرنامه) 1

  .شود میریزي اجرایی به صورت همزمان انجام برنامه) 2

 .گیرد میریزي اجرایی بعد از انتخاب استراتژي منابع انسانی انجام برنامه) 3

  .شود میریزي اجرایی قبالً انجام برنامه) 4

ه توسـط  کدام یک از موارد زیر با هدف چندگانه آموزش، تأمین نیرو از داخـل طراحـی شـغل و ایجـاد انگیـز       .107

  ؟شود میمدیریت به کار گرفته 

 گردش شغل) 4  تقویت شغل) 3  غنی سازي شغل) 2  توسعه شغل) 1

کدام ترتیب زیـر انجـام    اساس برتأثیر اهداف سازمان در طراحی شغل و تعیین نقش صفی یا ستادي مشاغل   .108

  ؟شود می

  هدف، وظیفه مسئولیت، اختیار، جوابگویی) 1

  ، وظیفه، جوابگوییهدف مسئولیت، اختیار) 2

 هدف، تفویض اختیار، مسئولیت، وظیفه، جوابگویی) 3

  هدف، مسئولیت، اختیار، جوابگویی، وظیفه) 4

 :شغل هاي ویژگیتئوري ویژگی شغل، توان انگیزش عالوه بر  طبق بر  .109

  .به مجموع نیازهاي فرد بستگی دارد) 2  . دبه نیازهاي فیزیولوژیکی فرد بستگی دار) 1

 .به نیازهاي اجتماعی فرد بستگی دارد) 4  .شدت نیاز فرد به رشد نیز بستگی داردبه ) 3

 است؟ تر مناسبگیري نرخ بیکاري کدام شاخص براي اندازه  .110

 نسبت تعداد منابع انسانی در بازار کار به جمعیت کشور) 1

  نسبت جمعیت کشور با نیروي کار فعال) 2



17 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته مدیریت

 روي کار فعالنسبت تعداد افراد بدون شغل به نی) 3

  با نیروي کار فعال شاغلنسبت نیروي کار ) 4

 .کارکنان مورد استفاده قرار گیرد ...هاي  مهارتشیوه آموزش حساسیت برادفورد براي ایجاد و یا افزایش   .111

  حل مسأله) 4  ارتباطی و تعامالتی) 3  تصمیم گیري) 2  پردازش اطالعاتی) 1

آن نیـاز بـه    هاي تخصصی مناسب است که یادگیري و دستیابی به یکارها روش آموزشی استاد ـ شاگرد براي   .112

  :وقت

  .کم ولی نظارت مستقیم استادکار ماهر دارد) 1

  .طوالنی دارد ولی نیاز به نظارت مستقیم استادکار ماهر ندارد) 2

  .طوالنی و نظارت مستقیم استادکار ماهر دارد) 3

 .باشد نمیاستادکار ماهر هم طوالنی ندارد و نیازمند نظارت مستقیم ) 4

  است؟ تر صحیحدر ارزیابی عملکرد کدام عبارت   .113

از موانع فنی و اجرایی و انحـراف از معیارهـاي تعیـین شـده از موانـع روانـی و        وسط حدتمایل به ارزیابی ) 1

  .رفتاري است

عیـین شـده از موانـع فنـی و     از موانع روانی و رفتاري و انحـراف از معیارهـاي ت   وسط حدتمایل به ارزیابی ) 2

 .اجرایی است

  .تنها مانع در ارزیابی عملکرد تحلیل به ارزیابی حد وسط است) 3

 .تنها مانع در ارزیابی عملکرد انحراف از معیارهاي تعیین شده است) 4

  :بعضی از دانشمندان عقیده دارند که  .114

 .کند مین زا را تقویت هاي دروهاي برون زا، انگیزهتأکید بیش از حد بر انگیزه) 1

 .کند میهاي برون زا را تقویت هاي درون زا، انگیزهتأکید بیش از حد بر انگیزه) 2

  .هاي درون زا و برون زا وجود نداردارتباطی بین انگیزه) 3

 .بین عملکرد و رضایت همواره رابطه یک طرفه و مثبت وجود دارد) 4

هر  ازاساعت انجام دهد و میزان مزد به  3شد و متصدي مربوط آن را در ساعت با 4اگر استاندارد انجام کاري   .115

  :برابر است با) طرح هانري(درصدي  50ریال باشد، مزد متصدي با استفاده از روش 1000ساعت 

 ریال3550) 4  ریال4000) 3  ریال3000) 2  ریال3500) 1

  :مزد اجتماعی هاي تئوريبر طبق   .116

 .شخاص همواره ارتباط وجود داردبین دریافتی و عملکرد ا) 1
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 .جامعه وظیفه ندارد بر مبناي نیاز یا حق افراد به اعضاي جامعه پرداخت کند) 2

  .منابع انسانی خارج است مدیریت موضوع مزد اجتماعی از قلمرو) 3

  .شود نمیالزاماً ارتباطی بین دریافتی و عملکرد اشخاص برقرار ) 4

  :به دو صورت مورد ارزشیابی قرار داد انتو میبه طور کلی مشاغل را   .117

 هاي شغلیـ مقایسه مشاغل با استاندارد2ـ مقایسه مشاغل با یکدیگر، 1) 1

  ـ روش مقایسه عوامل2ـ روش درجه بندي، 1) 2

  ـ روش امتیازي2ـ روش طبقه بندي، 1) 3

 ـ روش درجه بندي2ـ مقایسه مشاغل با یکدیگر، 1) 4

 :که شود ق میاطالارگونومی به مطالعاتی   .118

  .مدنظر قرار دهد راتعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف ) 1

در آن ساخت، ترکیب و سازمان کار، طراحی تجهیزات و شغل و محل که در رابطه با عامـل انسـانی مـورد    ) 2

  .بررسی قرار گیرد

 .شود میانجام  ها بیماريدر نحوه توزیع و تشخیص ) 3

 .فتاري کارکنان را مدنظر قرار دهدجنبه هاي ر) 4

مـوارد کـدام    این درمشاغل با کارکنان بوده  واگذاريمطرح کردند درباره اصول  ها کالسیکیکی از اصولی که   .119

  یک از اصول زیر در انتصابات صحیح است؟

  انتصابات مبتنی بر سابقه خدمت) 2  تحصیالت و سابقه خدمت اساس برانتصابات ) 1

 تجربه، مهارت و نیز تحصیالت اساس برانتصابات ) 4  شایستگی اساس بر انتصابات) 3

 ... رکیفیت زندگی کاري نمایانگ  .120

  میزان رفاه کارکنان) 1

  رضایت کارکنان از زندگی شخصی خود) 2

  مربوط به شرایط کاري مدیران سازمان) 3

آن احساس مالکیـت و خردگرایـی،    اساس برمدیریت است که کارکنان  شیوه بانوعی فرهنگ سازمانی که ) 4

 .کنند میمسئولیت و عزت نفس 

 دوره هاي آموزشی کارکنان باید داراي چه اهدافی باشد؟  .121

  ایجاد و یا افزایش دانش و آگاهی عمومی کارکنان) 1

 ایجاد و یا افزایش دانش عمومی، مهارت فنی مطلوب در کارکنان) 2
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 اي کارکناناد و یا افزایش مهارت فنی و حرفهایج) 3

  ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان) 4

جهت تأمین نیروي انسانی در سطوح مـدیریت بـا اسـتفاده از گـردش شـغلی کـدام یـک از نمودارهـاي زیـر            .122

  است؟ تر مناسب

 نمودار روند) 4  نمودار موجودي) 3  نمودار سازمانی) 2  نمودار جایگزینی) 1

کارآموزان فنون مربوط به روابط افراد با یکدیگر و اثر رفتار ) وي انسانیپرورش نیر(در این روش آموزش مدیر   .123

  .آموزند می دیگران برشخصی خود را 

 نمایش) 4  ایفاي نقش) 3  مربی گري) 2  گردش شغلی) 1

  ...تغییر در ترکیب نیروي کار منجر به   .124

  .دشو میجدید در هنجارها  هاي ارزش) 2  شود میجریان کار انعطاف پذیر ) 1

 شود میجدید در اخالق کار  هاي ارزش) 4  .گردد میجدید در باورهاي اساسی  هاي ارزش) 3

در استفاده از روش امتیازي در طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل، عامـل نـوآوري و خالقیـت مربـوط اسـت بـه         .125

   ...عامل

 محیط) 4  مسئولیت) 3  مهارت) 2  مساعی) 1

  .دارد ... ، عمدتاً بستگی بهعدم تکرار حوادث در حین کار  .126

  عالیق شغلی) 2  سابقه کار و عالیق شغلی) 1

 سن و عالیق شغلی) 4  فنی و عالیق شغلی هاي مهارت) 3

  ؟شود میارزشیابی مشاغل از مقایسه مشاغل استفاده  هاي روشدر کدام یک از   .127

 روش استفاده از رتبه بندي) 2  روش امتیاز دهی موزون) 1

 روش منحنی رشد) 4  ندي سلسله مراتبیروش گروه ب) 3

آن  هـاي  هـدف همبستگی و اتحاد میان کارکنان شاغل در یک واحد قدرت و انسجام بیشتري بـراي تـأمین   «  .128

  ؟شود میبه کدام اصلی مربوط » آورد میواحد فراهم 

 تفکیک و انسجام امور) 2  روحیه جمعی) 1

  وحدت فرماندهی) 4  وحدت مدیریت) 3

  :مده مدیریت منابع انسانی عبارتند ازاهداف ع  .129

 نیروي انسانی الزم با حداقل هزینه، وقت و نیرو تأمین) 1
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  هاي محیط اجتماعیتأمین نیروي انسانی و رویداداجتماعی،  هاي هدف تأمین) 2

 ها آنکارکنان و رفع احتیاجات مادي و معنوي و جلب رضایت  هاي هدف تأمین) 3

  توجه به مسائل رویدادهاي محیط اجتماعیهدف اجتماعی، با  تأمین) 4

  هاي شغلی دو مؤلفه اصلی چیست؟شرح شغل و مشخصه  .130

 طراحی شغل) 4  طبقه بندي شغل) 3  ارزشیابی شغل) 2  تجزیه شغل) 1

  ؟شود میتعیین کدام مورد آغاز  با اساساًریزي آموزشی کارکنان فرایند برنامه  .131

 اهداف آموزشی) 4  نیازهاي آموزشی) 3  یآموزش هاي روش) 2  اصول یادگیري) 1

  .ایفا کند اش وظیفهفرد در اجراي  رود میکه انتظار ... نقش عبارت است از الگوي  .132

 ادراکی) 4  رفتاري) 3  شخصیتی) 2  نگرشی) 1

 .باشد می ... پایه و اساس وظایف مدیریت منابع انسانی  .133

  گزینش و استخدام) 2  ارزیابی عملکرد) 1

 تجزیه و تحلیل شغل) 4  ي و آموزشبهساز) 3

  مدیر منابع انسانی کدام یک از اختیارات زیر را دارد؟  .134

 یا وظیفه مؤسسه ها بخشاختیارات صف در درون واحد و اختیار ستاد نسبت به سایر ) 1

  اختیار صف) 2

  اختیارات) 3

 اختیارات صف و ستاد به یک میزان) 4

 است؟ تر صحیحرابطه  بین مدیریت منابع انسانی کدام  .135

  .مدیریت منابع انسانی مقدم بر سازماندهی است) 1

 .مدیریت منابع انسانی ارتباطی با سازماندهی ندارد) 2

  .مدیریت منابع انسانی موازي سازماندهی است) 3

 .سازماندهی مقدم بر مدیریت منابع انسانی است) 4

که یـک کـارگر خوشـحال یـک فـرد مولـد        نماید میتوصیه  کدام یک از نظریات زیر به مدیران نیروي انسانی  .136

  است؟

 روابط انسانی) 4  ها سیستم) 3  بوروکراسی) 2  مدیریت علمی) 1

 ؟شود میتأثیر مدیریت علمی بر توسعه راسته مدیریت منابع انسانی بیشتر از کدام جنبه با اهمیت تلقی   .137

 کاراتر تولید هاي روشابداع و بهبود در ) 1
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  اصول انتخاب و آموزش نیروي انسانی ارائه) 2

  ارائه سیستم اطالعاتی مدیریت منابع انسانی) 3

 کارهاي علمی در انجام وظایف کارکنان و ارائه ساز) 4

  .است ...در سازمان یکی از پیامدهاي  ها بخشایجاد ادارات و   .138

 سازماندهی) 4  تقسیم اختیار) 3  تقسیم مسئولیت) 2  تقسیم کار) 1

 :مختلف طراحی شغل هاي روش از  .139

  .روش مدیریت علمی و فعال سازي است) 2  .روش انگیزشی و هدایت است) 1

 .شغل و آزادي عمل است هاي ویژگیروش ) 4  .است هرزبرگروش سیستمی و بهداشتی ) 3

 :هدف اصلی کار شکافی  .140

  افزایش کارایی و تولید) 1

 اويتساوي پرداخت و دادن مزد مساوي به کار مس) 2

  اي براي تعیین حقوق و مزایاایجاد ضابطه) 3

  هر سه مورد) 4

 .نامند می ...از مشاغل در سازمان را  یک هرهاي مشخص و اساس ثبت جنبه وعمل مطالعه، کشف   .141

 طبقه بندي شغل) 2  تجزیه و تحلیل مشاغل) 1

 شرایط احراز شغل) 4  شرح شغل) 3

 شود میمنجر  ...تجزیه و تحلیل شغل نهایتاً به   .142

  مطالعه شغل) 2  طراحی شغل) 1

 تنظیم اطالعات شغل) 4  تنظیم شرایط احراز) 3

  هاي شغلی در مؤلفه اصلی چیست؟شرح شغل و مشخصه  .143

 طراحی شغل) 4  طبقه بندي شغل) 3  تجزیه شغل) 2  ارزشیابی شغل) 1

 ... روش ازو اقـدامات آتـی سـازمان     ها الیتفعبراي پیش بینی میزان کاهش نیروي انسانی در ارتباط با میزان   .144

  .شود میاستفاده 

 بررسی شاخص) 4  سري زمانی) 3  بررسی آراء) 2  بررسی روند) 1
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تقاضاي کم براي کار و همچنـین عرضـه    وضعیت دراز نظر عرضه و تقاضاي کار در داخل سازمان  سازمان اگر  .145

  ا باید انجام دهند؟کم براي کار باشد، مدیران مسئول کدام اقدام زیر ر

  آموزش و تغییر برنامه) 2  استخدام و انتخاب افراد جدید) 1

 سیستم تنبیهی کارگیري به ) 4  سیستم تئوریکی کارگیري به ) 3

  .گویند می ...گردد  میمقیاسی که در آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آزمون تعیین   .146

 یی محتواروا) 4  روایی) 3  پایایی) 2  ضریب همبستگی) 1

  .گویند میاز شغل را اجرا نماید را  هایی قسمت، شود میفرد خواسته  از به روشی که در آن  .147

 شبیه سازي) 4  مراکز ارزیابی) 3  نمونه کار) 2  مصاحبه) 1

  .را دارد ها سختی مقابل درفرد  العمل عکساي که به منظور کشف تحمل و به مصاحبه  .148

 جامع) 4  فشار) 3  فردي) 2  تخصصی) 1

 معیارهاي ارزیابی آموزش کدامند؟  .149

  فرد و مدیر و آموزش دیده و مشتري مندي رضایت) 1

  آموزش گیرنده، میزان یادگیري و رفتار و نتیجه العمل عکس) 2

  رضایت فرد و آموزش دهنده مدیر هزینه آموزش) 3

 آموزش آموزش گیرنده، رضایت ارباب رجوع و پیشرفته بودن محتواي العمل عکس) 4

  ؟شود میریزي آموزش کارکنان اساساً با تعیین کدام مورد آغاز فرایند برنامه  .150

 اهداف آموزشی) 4  آموزشی هاي روش) 3  اصول یادگیري) 2  نیازهاي آموزشی) 1

  .شود می ...وظیفه اصلی ستادي در ارزیابی شایستگی کارکنان مربوط به مسئولیت   .151

 سرپرست مستقیم) 4  مدیران اجرایی) 3  مدیر گروه) 2  مدیر پرسنل) 1

هم براي ارزشیابی شغل و هم ارزشیابی مشـاغل مـورد اسـتفاده     تواند میارزشیابی ذیل  هاي روشکدام یک از   .152

  قرار گیرد؟

 رتبه بندي) 4  درجه بندي) 3  فهرست کنترلی) 2  ثبت وقایع حساس) 1

  .  ...منظور از مدیریت مسیر شغلی  .153

 گردش شغلی کارکنان براي رهایی از خستگی شغلی آنهاست) 1

  .طراحی آینده شغلی کارکنان برابر برنامه مشخص است) 2

  .دلخواهشان است حسب برارتقاء شغلی کارکنان ) 3

 .پیوند سرنوشت شغلی کارکنان با سرنوشت سازمان است) 4
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 مطرح است؟رابطه مستقیم کار و مزد زیر  هاي تئوريدر کدام یک از   .154

  تئوري مزد قانون) 2  تئوري مزد طبیعی) 1

 نهایی وري بهرهتئوري ) 4  تئوري رفتاري فرد) 3

  .است ...خاموشی یکی از عوامل   .155

 افکارتغییر ) 4  تغییر عملکرد) 3  تغییر رفتار) 2  تغییر نگرش) 1

  ؟گویند میبه انفصال موقت یک کارمند در اقدامات انضباطی چه   .156

 اخطار شفاهی) 4  تعلیق) 3  اخطار کتبی) 2  اخراج) 1

 .گیرد نمیانجام  ...هاي تعلیق و اخراج در گروه  .157

  ايکارکنان سازمان و حرفه) 2  اي غیرحرفههمه کارکنان اتحادیه و ) 1

 ها اتحادیهاي و کارکنان کارکنان حرفه) 4  ايکارکنان فعال و حرفه) 3

اداره استخدامی کدامیک از موارد زیر داراي اهمیـت   ايوظیفه حوزه برنی جهت اعمال کنترل مدیر منابع انسا  .158

  ؟باشد می

  ارزشیابی شاغلین) 2  ارزشیابی شغل) 1

 بندي مشاغلطبقه) 4  استعفا و تأخیر در حضور افراد) 3

 شت؟مرتبط با حوزه فعالیت مدیریت منابع انسانی بر کدام فرایند تأثیر چندانی نخواهد دا هاي مشیخط   .159

 طراحی شغل) 4  کارمندیابی) 3  تعیین اهداف) 2  انتخاب) 1

کدام یک از موارد زیر با منظور چندگانه آموزش، تأمین نیرو از داخل، طراحـی شـغل و ایجـاد انگیـزه توسـط        .160

  ؟شوند میمدیریت به کار گرفته 

 گردش شغل) 4  تقویت شغل) 3  توسعه شغل) 2  ساده سازي) 1

  ؟کند میف کارشکافی را معرفی کدام گزینه تعری  .161

 تجزیه و تحلیل شغل به منظور شناخت محتوي و شرایط احراز آن) 1

  تحلیلی از کار به منظور ترسیم نمودار گردش عملیات) 2

  طبقه بندي مشاغل هاي روشروشی از ) 3

 روش شکافتن کارها به منظور تقسیم آن بین افراد مختلف) 4

  :غل عبارت است ازهدف اصلی تجزیه و تحلیل ش  .162

 هاي کارکنانافزایش عالیق و انگیزه) 2  افزایش سطح کارایی کارکنان) 1
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 تحقق شعار مزد مساوي براي کار مساوي) 4  تعیین ارزش نسبی مشاغل) 3

مراحل جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات جهت تعیین کردن عرضه و تقاضاي آینده هر گروه شـغلی و یـا     .163

  .است ...مهارت خاص 

  شکافی کارتجزیه و تحلیل یا ) 2  پیش بینی نیروي انسانی) 1

 کنترل و ارزیابی نیروي انسانی) 4  فرآیند طراحی شغل) 3

جهت تأمین نیروي انسانی در سطوح مـدیریت بـا اسـتفاده از گـردش شـغلی کـدام یـک از نمودارهـاي زیـر            .164

  است؟ تر مناسب

 نمودار جایگزینی) 2  نمودار سازمانی) 1

  نمودار نرخ روند) 4  نمودار کنترل موجودي) 3

  را قبول ندارد؟» کل سازمان برابر است با مجموع اجزاي آن«کدام مکتب مدیریتی این باور که   .165

 مدیریت علمی) 4  سیستمی) 3  روابط انسانی) 2  اصول گرایی) 1

 ؟باشند ها ویژگیکه داراي کدام  شود میمحیط سازمان به عواملی گفته   .166

  .تحت کنترل سیستم نباشند ولی بررسی سیستم سازمان اثر داشته باشند) 1

 .تحت کنترل سیستم نباشند ولی بررسی سیستم سازمان اثر نداشته باشند) 2

  .سیستم سازمان اثر داشته باشد روي تحت کنترل سیستم باشند ولی بر) 3

  .ه باشندسیستم سازمان اثر نداشت روي تحت کنترل سیستم باشند ولی بر) 4

 :احتمالی بسیار پیچیده عبارت است از  هاي سیستمنوع کنترل مورد نیاز براي   .167

  روش کنترل آماري) 2  ها وروديکنترل ) 1

 مبتنی بر علم کنترل و ارتباطات هاي روش) 4  روش تحقیق در عملیات) 3

 :هر سیستم عبارتند از هاي سیستمروش ساده سازي الگوي تعاملی خرده   .168

  ها وروديانتخاب روش مناسب، استفاده از اصل استثنا، ذخیره سازي و تنظیم و ) 1

  منعطف ساختن منابع، تعیین استانداردها، تشکیل خط نوبت و ذخیره سازي) 2

  منعطف ساختن منابع، استفاده از اصل استثنا، تشکیل خط نوبت و ذخیره سازي) 3

 و خروج از اتصال ها سیستم، ایجاد خوشه اي از خرده انتخاب ساختار مناسب، استفاده از اصل استثنا) 4

  متالطم باید چگونه باشد؟ هاي محیطآرایش درونی سیستم براي   .169

 خودتنظیم) 4  یادگیرنده) 3  پویا) 2  ساده) 1
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داراي سه سطح فنی، مدیریت و نهـادي هسـتند، بـراي هـر یـک از ایـن        ها سازماننظریه تامپسون  اساس بر  .170

  ب چه سیستمی مناسب است؟سطوح به ترتی

 سیستم باز، سیستم اجتماعی، سیستم فرهنگی) 1

  سیستم باز، سیستم بسته، سیستم عقالیی) 2

  سیستم اجتماعی، سیستم انسانی، سیستم باز) 3

  سیستم عقالیی، سیستم اجتماعی، سیستم باز) 4

 :عبارتند از کنند می فکري بسیار متفاوتی که تفکر سیستمی را به جهت جدید هدایت هاي جریان  .171

  یادگیري سازمانی و نظریه وضعیتی) 2  نظریه اقتضایی و نظریه وضعیتی) 1

 و نظریه کامل مدیریت ها نقشنظریه ) 4  یادگیري سازمانی و نظریه آشوب) 3

 .شود میارزیابی  ...که به صورت  هاست سیستماز آثار تجزیه و تحلیل  یکی ازبهینه سازي بخشی   .172

 منطقی) 4  منفی) 3  مثبت) 2  ارزشمند) 1

 مکتب سیستمی سازمان کدامند؟ هاي ویژگی  .173

  مشارکت پذیري، انعطاف پذیري و توجه به محیط بیرونی) 1

  آزادي عمل نسبی، رشد و جذب منافع و نوآوري و خالقیت) 2

  انعطاف پذیري، توجه به محیط بیرونی و گرایش به تغییر و توسعه) 3

 ، توجه به محیط درونی، گرایش به تغییر و توسعهتبعیت از اهداف مشخص) 4

 ؟شود میچه نامیده  کند میرشد را ایجاد و تقویت  فراگردهايسیستمی که   .174

  هم پایانی) 2  آنتروپی) 1

 سیستم بازخورد منفی) 4  سیستم بازخورد مثبت) 3

 :فرایندهاي سازمانی عبارتند از) Re-Engineering(مهندسی مجدد   .175

  هاي موجودمجدد یک محصول و یا خدمات با توجه به نمونه بازسازي) 1

  کار با قوانین و مقررات علم مهندسی در طراحی فرایندهاي فعالیت سازمان) 2

  اي فرایندها براي دستیابی به روش کارآمدتربازنگري بنیادین و ریشه) 3

ان بر مبناي قواعد پویا یک مجموعه مهندسی و طراحی اساسی سازم عنوان بهکالبدشکافی سازمانی ) 4

 به هم پیوسته هر سازمان کدامند؟ هاي سیستمخرده   .176

 فناوري، اداري، اطالعاتی، اجتماعی و مالی) 1

  اداري، مالی، تولیدي، بازاریابی و تدارکات) 2
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  اقتصادي، ساختاري، تصمیم گیري، انسانی و تولیدي) 3

 انسانی/ تصمیم گیري و اجتماعی / ی ساختاري، اطالعات/ اقتصادي و اداري / فناوري ) 4

ارجی پاسـخ بدهنـد و   خ هاي محركبا تغییرات و  توانند میداراي حافظه هستند و  کدام نوع از سیستم بازخور  .177

 ...هاي  سیستممعین انتخاب کنند؟  هاي وضعیتهاي متعدد بهترین گزینه را براي مواجه با از میان گزینه

 نوع چهارم بازخورد) 4  بازخورد نوع سوم) 3  ورد نوع دومبازخ) 2  بازخورد نوع اول) 1

از یـک الگـوي یکسـان     هـا  سیسـتم در همه  ...گرد  فراان است که  ها سیستمپیش فرض اصلی نظریه عمومی   .178

  .کند میتبعیت 

 رشد و تعامل) 4  طراحی و استقرار) 3  پشتیبانی) 2  انجام کار) 1

  چیست؟ کنترل گروه درتداوم حیات هر سیستم   .179

 منابع پشتیبانی) 4  منابع انسانی) 3  آنتروپی منفی) 2  آنتروپی مثبت) 1

 انواع آرایش درونی سیستم کدام است؟  .180

  ساده، خود تنظیم و یادگیرنده) 2  ساده، پی گیري کننده و آگاهی دهنده) 1

 خودتنظیم، آگاهی دهنده و هشدار دهنده) 4  خودتنظیم، پی گیري کننده و یادگیرنده) 3

از فنون عوامل حیـاتی موفقیـت از کـدام نمـودار زیـر اسـتفاده        استفاده بربراي شناخت بافت سازمانی عالوه   .181

  ؟شود می

 مقایسه سنواتی) 4  محتوایی) 3  جریان اطالعات) 2  جریان) 1

  .است ... باشد میکه هر سیستم هدفمند با محیط بیرونی مرتبط  هایی کانالیکی از   .182

 سیستم بهینه سازي اطالعات) 2  سیستم برین) 1

 سیستم کنکاش) 4  سیستم ساختاردهی درونی) 3

  .برد میبه کار  ... ابزار تحلیل براي عنوان بهفن جعبه سیاه را  ...محقق   .183

 بی نهایت پیچیده هاي سیستمنظام گرا، ) 2  پیچیده هاي سیستمجزءنگر، ) 1

 پیچیده هاي سیستم، نظام گرا) 4  بی نهایت پیچیده هاي سیستمجزءنگر، ) 3

 :یعنی) MIS(مفهوم سیستم اطالعات مدیریت   .184

  ها آنبرآورد نیازهاي اطالعاتی سازمان و گردآوري و پردازش ) 1

الزم بـه منظـور دسترسـی بـه موقـع بـه        هـاي  سیستمتعیین نیازهاي اطالعاتی مدیران سازمان و برقراري ) 2

 اطالعات گردآوري شده
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مورد نیاز مدیریت ارشد سازمان و مطلع نمودن این گروه از مـدیران از اطالعـات    کوشش در تهیه اطالعات) 3

  .مربوطه در هر زمان که الزم باشد

 مهم اطالعاتی صرفاً در سطح مدیران ارشد و میانی هاي بخشتهیه اطالعات سازمانی و در اختیار گذاردن ) 4

 .پذیرد میمترین کنکاش صورت ک ... باشد، دریک محیط ... اگر رابطه سیستم با محیطش  .185

  تعامل پویا، پویا) 2  ایستا، پویا) 1

 همزیستی حیاتی، بالنسبه پایدار) 4  همزیستی حیاتی، پویا) 3

 کدام است؟ ها سیستمهدف اصلی نظریه عمومی   .186

  ها پدیدهکشف قواعد و ساختار ) 2  و رفع آن ها سیستمکشف علل بی نظمی ) 1

 ها پدیدهکشف قوانین کلی و نظم ذاتی انواع ) 4  ا و بازخوره سیستمکشف مراحل تشکیل ) 3

  .هدف به طور خاص خودکار ...منفی عبارتست از  وظیفه بازخور  .187

 تشخیص) 4  حفظ) 3  تنظیم) 2  تغییر) 1

 در جایگزینی و استقرار سیستم جدید به جاي سیستم قبلی کدام روش پرهزینه تر است؟  .188

  وش موازي یا همزمانر) 2  روش الگو یا آزمایشی) 1

 روش تدریجی یا گام به گام) 4  روش آنی یا یکباره) 3

  از چگونه سیستمی است؟ ايکامپیوتر نمونه  .189

 ساده و قطعی) 4  ساده و احتمالی) 3  پیچیده و قطعی) 2  پیچیده و احتمالی) 1

  ؟گویند میبه تشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار در تجزیه و تحلیل چه   .190

 تغییر) 4  عملکرد) 3  روش) 2  شیوه) 1

  ؟رفت میبه عنوان منبع استراتژیکی به شمار » سرمایه«در کدام عصر   .191

 عصر خرد و فرزانگی) 4  عصر صنعتی) 3  عصر کشاورزي) 2  عصر اطالعات) 1

از  هـا  یسـتم سمحیطی و مقابله با تهدیدات خارجی نیاز به کدام خرده  هاي فرصتهر سازمانی براي استفاده از   .192

  بعد اطالعاتی دارد؟

  تصمیم گیري/ بهینه و بهنگام سازي / کنکاش) 2  تصمیم گیري/ پاالیش / کنکاش) 1

 تصمیم گیري/ بهینه و بهنگام سازي / دریافت ) 4  تصمیم گیري/ پاالیش / دریافت) 3

  رفتار پاسخ سیستم چه رفتاري است؟  .193

 است الزم و کافی) 2  الزم است ولی کافی نیست) 1
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 الزم نیست اما کافی است) 4  نه الزم و نه کافی) 3

 .بیشترین کنکاش باید صورت پذیرد ...باشد در یک محیط  ... محیطش بااگر رابطه سیستم   .194

  پویا/ همزیستی ) 2  پویا/ تضایفی ) 1

 نسبتاً پایدار/ تضایفی ) 4  نسبتاً پایدار) / حیاتی(همزیستی ) 3

  .است ... براي Second-Order Loopم حلقه بازخور نوع دو  .195

 تغییر هدف به طور واکنشی) 2  حفظ هدف به طور خودکار) 1

 حفظ هدف به طور واکنشی) 4  تغییر هدف به طور خودکار) 3

  .هدف به طور خودکار ...وظیفه بازخورد منفی عبارت است از   .196

 حفظ) 4  تشخیص) 3  تنظیم) 2  تغییر) 1

...  ها سیستمسایبرنتیک در   .197

  .سیستمی از کنترل دقیق مکانیکی است) 1

  .دقیق ارگانیکی است هاي کنترلسیستمی از ) 2

  .دقیق خودکار است هاي کنترلسیستمی از ) 3

 .دقیق نیمه خودکار است هاي کنترلسیستمی از ) 4

 ه کرد؟تشکیل دهنده یک سیستم خدماتی باید از کدام روش استفاد هاي سیستمبراي شناسایی خرده   .198

  کارکردي) 4  جریان کار و عملیات) 3  تغییر حالت) 2  تغییر نرخ) 1

 .باشد می ...در نمودار سیستم نمایانگر ) مستطیل( عالمت       .199

 پردازش با وسیله کمکی) 2  پردازش کامپیوتر) 1

  پردازش خروجی) 4  پردازش دستی) 3

  .باشد می ...نمودار سیستم در دو سطح اساسی   .200

 سطح کلی ـ سطح جزئی) 2  طح کار ـ سطح میانیس) 1

 سطح کار ـ سطح کلی) 4  سطح کار ـ سطح جزئی) 3

و نـواحی ذخیـره اطالعـاتی     فراینـدها عمده اطالعاتی درون مرزهاي سیسـتم،   هاي جریانکدام نمودار بیانگر   .201

  ؟باشد می

 نمودار محتوایی) 2  نمودار جریان اطالعات) 1

  دار سطحینمو) 4  نمودار سیستم) 3
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 باشـد  میجدول زمان بندي ایجاد سیستم  تهیه و ها فعالیتو تعیین  شناسایی منظورروش برنامه ریزي که به   .202

  چه نام دارد؟

 سنجی کار) 4  روش تحویلی) 3  کنترلروش فهرست ) 2  روش ماتریسی) 1

  ؟باشد میراحی مفهومی ط هاي بخشعواملی چون مشتریان، دولت و صاحبان مواد اولیه جزء کدامیک از   .203

 تعیین منابع اطالعاتی) 4  2و  1) 3  محدودیت خارجی) 2  محدودیت داخلی) 1

  .باشد می ... شرح فعالیت جز کاربرگاستفاده از   .204

 روند عملیاتی) 4  هاي سیستمبازداده) 3  هاي سیستمداده) 2  مستندسازي) 1

  .ام سیستم را کسب کندتهیه شرحی از سیستم است که اهداف طرح خ ... هدف  .205

 مدیریت پروژه) 4  طرح تفصیلی) 3  ستد و شاخص داد) 2  شاخص غالب) 1

 .دهد میهستند که معیار عملکرد یک فعالیت را براي افزایش عملکرد در فعالیت دیگر کاهش  هایی شاخص  .206

  طرح تفصیلی) 4  طرح مفهومی) 3  ستد و شاخص داد) 2  شاخص غالب) 1

  .دهد میرا نشان  ها فعالیتي است که روابط کارهاي گوناگون و انمودار خانه  .207

 اينمودار عملیاتی برنامه) 2  اهنمودار عملیاتی نشان دهنده فرم) 1

 نمودار عملیاتی مکتوب) 4  نمودار عملیاتی نشان دهنده کار) 3

  .باشد می ... اطالعات اقتصادي، بازاریابی، صنعتی و مالی جز  .208

 منابع خارجی) 4  منابع داخلی) 3  ترسیم تفصیلی) 2  کار نمودار جریان) 1

  .باشد می ...نوبت به تقسیم بندي » وظیفه«بر طبق ساختار تجزیه کار بعد از   .209

 اجزا) 4  ها سیستمخرده ) 3  کارهاي فرعی) 2  کارها) 1

  .باشد می ...هاي  روشروش نصب سیستم، قطع سیستم قدیم از   .210

 ریزيبرنامه) 4  ارزیابی) 3  استقرار) 2  نگهداري) 1

  .گویند می ... اي که طراحی شده استبه عملکرد سیستم به گونه  .211

 ارزیابی) 4  استقرار) 3  نگهداري) 2  کنترل) 1

  .گذارده شود ...مسئولیت نگهداري سیستم باید بر عهده یک   .212

 نویس برنامه) 4  کارشناس) 3  سرپرست) 2  تحلیل گر) 1

  .شود میدر برقراري رابطه بین کارها استفاده  ... بزرگ از در پروژه هاي  .213

 نمودار جریان کار) 4  اينمودار میله) 3  نمودار شبکه) 2  نمودار گانت) 1
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 کدام مورد در تأمین اطالعات مورد نیاز سیستم اطالعاتی منابع انسانی تأثیر کمتري دارد؟  .214

  حوادث ناشی از کار) 2  ارزشیابی کارکنان) 1

 فرایند برنامه ریزي نیروي انسانی) 4  طرح ریزي ساختار سازمان) 3

 :محیط سیستم عبارت است از   .215

  .عواملی که بر روي سیستم اثر داشته باشند و تحت کنترل آن باشند) 1

  .عواملی که بر روي سیستم اثر نداشته باشند و تحت کنترل آن باشند) 2

 .اشند و تحت کنترل آن نباشندعواملی که بر روي سیستم اثر نداشته ب) 3

  .عواملی که بر روي سیستم اثر داشته باشند و تحت کنترل آن نباشند) 4

 .دارد ...میزان پیچیدگی هر سیستم بستگی به   .216

  . تعداد عناصر سیستم و میزان تعامل بین عناصر آن) 1

 تعداد عناصر تشکیل دهنده سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم) 2

  میزان تعامل بین عناصر و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم) 3

  هر یک از عناصر سیستم و تعداد روابط بین عناصر هاي ویژگی) 4

  :در روش گزارش گیري سنجی کارمبناي   .217

 .تعیین استاندارد براي عناصر از پیش تعیین شده است) 1

 .نحوه انجام کار در زمان حال است) 2

  .آینده است نحوه انجام کار در) 3

  .نحوه انجام کار در گذشته است) 4

 :هستند که  آنهایی) Dominant Criteria(غالب  هاي شاخص  .218

  .دهند میقرار  الشعاع تحتدیگر را  هاي فعالیتتمام ) 1

 کاهش داد توان میمعیار عملکرد یک فعالیت را براي افزایش عملکرد در فعالیت دیگران ) 2

  .کند میگر را تشدید دی هاي فعالیتتمام ) 3

  .کاهش داد توان میمعیار عملکرد یک فعالیت را براي کاهش عملکرد در فعالیت دیگر ) 4

 در جایگزینی و استقرار سیستم جدید به جاي سیستم قبلی کدام روش پرهزینه تر است؟  .219

  روش الگو یا آزمایشی) 2  روش آنی یا یکباره) 1

 م به گامروش تدریجی یا گا) 4  روش موازي) 3
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 .باشد ...و  ... ها دادهکه  شود میدر صورتی از درجات پایین خودکار بودن عملیات استفاده   .220

 قوانین تصمیم گیري ساده و ذخیره سازي دستی) 1

  ذخیره سازي و پردازش زیاد) 2

  قوانین تصمیم گیري و ساخت مسئله روش) 3

  مبهم، متباین) 4

  ؟دارد میرا بیان اصل برابري، چه نوع عدالتی   .221

 تصمیم گیري) 4  ايرابطه) 3  ايمراوده) 2  توزیعی) 1

 ؟شود میچه نامیده  ریزند میبر پایه آن ساختار اندیشه و استدالل خویش را پی  ها انسانروشی که   .222

 خودباوري) 4  پیچیدگی شناختی) 3  تجربه پیشین) 2  ادراك از خود) 1

ملکرد ضعیف کارمندش به جاي استناد بـه اسـتفاده رقیـب از خـط تولیـد      زمانی که مدیر فروش در توجیه ع  .223

  دچار کدام ضعف شده است؟. کند میابتکاري، وي را مقصر قلمداد 

  خدمتی خودتعصب ) 2  ايخطاي هاله) 1

 خطاي اساسی اسناد) 4  خطاي کلیشه اي) 3

  یف تا عالی جاي دهد؟در کدام روش، ارزیاب ملزم است همه کارکنان را در یک توزیع از ضع  .224

 توزیع اجباري) 4  مقایسه فرد به فرد) 3  درجه بندي تدریجی) 2  استاندارد کار) 1

... که روش تصمیم گیري در امـري ناعادالنـه اسـت    کنند میزمانی که مردم اعتقاد پیدا  دهد میشواهد نشان   .225

  .دهند میکمتري نسبت به اجراي آن تصمیم نشان 

 توجه) 4  تمایل) 3  تمرکز) 2  تعهد) 1

  کدام گزینه به معناي تحقق اهداف است؟  .226

 وري بهره) 4  کارآیی) 3  کارآمدي) 2  اثر بخشی) 1

  .مدیریت منابع انسانی است...  توانمندسازي کارکنان بخشی از وظیفه  .227

 بهبود و بازسازي نیروي انسانی) 2  پیش بینی نیروي انسانی) 1

 استخدام نیروي انسانی) 4  برنامه ریزي نیروي انسانی) 3

به کارکنان براي معرفی نقاط ضعف و قـدرت دارد و ممکـن    کمک برکدام یک از مراحل توسعه شغلی تمرکز   .228

  است بر عملکرد آینده اثرگذار باشد؟

Direction Phaseهدایت     ) Training Phase  2آموزشی   ) 1
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 Assessment Phaseارزیابی    ) Developing Phase  4توسعه    ) 3

  ؟باشد میداخلی مدیریت محیط  هاي استراتژيکدام مورد جزو   .229

 جذب عوامل تهدید کننده) 2  ائتالف) 1

 تبلیغات) 4  هموار سازي تقاضا) 3

  ...؟ نظریه کند میکدام نظریه رفتاري، تغییر جهشی در رفتار انسان را تحلیل   .230

 ـ بهداشت روانی ها انگیزاننده ساحتی دو) 2  نیازهاي اکتسابی) 1

 مراحل مختلف زندگی) 4  زیستی ـ تعلق ـ رشد) 3

، داشته باشد، کند می هایش خروجیسازمانی توانایی ورود انرژي بیش از آنچه که صرف تولید  سیستماگر یک   .231

  .است ... داراي

 آنتروپی مثبت) 4  آنتروپی منفی) 3  ویژگی دورانی) 2  آنتروپی) 1

  ؟کند مین را تحلیل انگرش منفی انسان نسبت به دیگر کدام نظریه اثر  .232

 اثر پیگمالیون) 4  کامیابی خود) 3  خودباوري) 2  اثر گلم) 1

تحت تأثیر کدام حالـت  . زند میانداخته و خود را به گیجی  تعویقکسی که به طور احساسی انجام کارها را به   .233

  ؟کند میذهنی، رفتار 

  سالی بزرگمن ) 2  من کودکی سازگار) 1

 من کودکی مخرب ناسازگار) 4  من والدینی عیب جو) 3

  ؟کند میکدام مدل بر تصادفی بودن فرایند تصمیم گیري تأکید   .234

 سازمانی) 4  سطل زباله) 3  خطا ـ آزمون) 2  ائتالفی) 1

 ؟باشند میحسابرسی داراي کدام ساختار  هاي شرکت  .235

 ايبوروکراسی حرفه) 2  ماشینی) 1

  ساختار ساده) 4  ايعبهساختار ش) 3

 .باشد، حیطه نظارت محدودتر خواهد شد ... و شباهت وظایف ... ها کنترلو  ... هر قدر وظایف در سازمان  .236

  ـ کمتر تر دقیقپیچیده تر ـ ) 2  پیچیده تر ـ کمتر ـ بیشتر) 1

 متمرکزتر ـ پیچیده تر ـ کمتر) 4  کمتر ـ ساده تر ـ بیشتر) 3
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 ر شرایط مطلوب رهبري باید کارگرا بود و نظارت دقیق اعمال کرد؟به کدام دلیل د  .237

  پایداري عالیق، مشخص شدن انحرافات و سوء تعبیر نکردن اقدام مدیریت) 1

  پایداري محیط، وجود استاندارد و سوء تعبیر کردن اقدام مدیریت) 2

  ناپایداري محیط، وجود استاندارد و سوء تعبیر کردن اقدام مدیریت) 3

 ناپایداري عالیق، مشخص شدن انحرافات و سوء تعبیر نکردن اقدام مدیریت) 4

هاي فراگیر که در تمامی شرایط کاربرد داشته باشند، کلی و نظریه هاي روایتدر کدام مکتب فکري و فلسفی   .238

  ؟اند دادهاعتبار خود را از دست 

 نئوکالسیک) 4  سیستمی) 3  مدرنیسم) 2  پست مدرنیسم) 1

، باشند میعالقمند  ولیموقعیتی که آمادگی کارکنان زیر متوسط است و افراد توان قبول مسئولیت ندارند در   .239

  است؟ تر مناسبکدام سبک رهبري 

 دستوري) 4  حمایتی) 3  اقناعی) 2  تفویضی) 1

نایی صـورت  بر چه مب ها ارزیابیاگر سازمان از استراتژي مشتري محوري یا ارباب رجوع محوري استفاده کند،   .240

  ؟گیرد می

 ها فعالیتوظایف و ) 2  و نهادها ها ورودي) 1

  و نتایج ها خروجی) 4  ها استراتژياهداف و ) 3

 ؟سازد میهاي منسجم کاري و بلوغ سازمانی باال شرایط را براي کدام تئوري رهبري آماده وجود گروه  .241

  فرایندي) 4  محتوایی) 3  جانشین رهبري) 2  مشارکت جویانه) 1

  ارگونومی یا مهندسی عوامل انسانی نشانگر کدام استعاره سازمان است؟  .242

 ماشینی) 4  مغز) 3  انسانی) 2  کالژ) 1

  ، چه نام دارند؟آیند میبه دست » مطالعه کار«استانداردهایی که از طریق   .243

 عملی) 4  نظري) 3  مهندسی) 2  تطبیقی) 1

ه نـوع کنترلـی را اعمـال    چـ  کنـیم،  مـی سیستم استفاده  ي) ها روديو( ها دادهزمانی که براي انجام کنترل از   .244

  ؟ایم کرده

 هدایتی) 4  گذشته نگر) 3  آینده ساز) 2  پیشنگر) 1

  عامل درونی تشدیدکننده انگیزه یا نیاز، کدام است؟ ترین مهم  .245

 هدف) 4  محرك) 3  توقع) 2  دسترسی) 1
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  ؟کنند میفرهنگ ایفا  شعائر و نمادهاي فیزیکی چه نقشی را در مدیریت  .246

 یادگیري) 4  صیانت) 3  ابقا) 2  ایجاد) 1

و ائــتالف و عقــد قــرارداد از  ... هــاي اســتراتژيانتخــاب قلمــرو، کنکــاش محیطــی و هموارســازي تقاضــا از   .247

  .هاست سازمانبراي غلبه بر عدم اطمینان محیطی در  ... هاي استراتژي

 تهاجمی ـ تدافعی) 4  افعی ـ تهاجمیتد) 3  داخلی ـ خارجی) 2  خارجی ـ داخلی) 1

اي باشـند در چـه زمینـه    مـی اي که مدیران با آن مواجه یوسته و مستمر، عدم اطمینان عمدهپ هاي فناوريدر   .248

  است؟

  شرایط ساختاري) 2  هاو ستاده ها نهاده) 1

 فرایند انجام عملیات) 4  شرایط محیطی) 3

دت رویه در سطح کل سازمان و هماهنگی بین واحدها دچـار مشـکل   در کدام یک از ساختارهاي سازمانی وح  .249

  ... ؟ سازمان بر مبنايشود می

 ارباب رجوع) 4  منطقه عملیات) 3  هدف) 2  وظیفه) 1

در کدام ساختار سازمانی وظایف تکراري، قـوانین رسـمی و اختیـارات متمرکـز بـوده و وظـایف سـازمانی در          .250

  و تصمیم گیري سلسله مراتبی است؟ شوند میاي گروه بندي وظیفه هاي بخش

 ايسازمان حرفه) 4  سازمان اداري) 3  بوروکراسی بخشی) 2  بوروکراسی ماشینی) 1
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 تئوري مدیریت تسؤاالپاسخنامه 

.صحیح است) 3(گزینه  .1

.صحیح است) 1(گزینه  .2

.صحیح است) 2(گزینه  .3

  .صحیح است) 3(گزینه  .4

.صحیح است) 1(گزینه  .5

.صحیح است) 2(گزینه  .6

.صحیح است) 4(زینه گ .7

  .صحیح است) 1(گزینه  .8

.صحیح است) 3(گزینه  .9

.صحیح است) 2(گزینه  .10

.صحیح است) 3(گزینه  .11

  .صحیح است) 2(گزینه  .12

.صحیح است) 3(گزینه  .13

.صحیح است) 3(گزینه  .14

.صحیح است) 2(گزینه  .15

  .صحیح است) 1(گزینه  .16

.صحیح است) 4(گزینه  .17

.صحیح است) 2(گزینه  .18

.صحیح است) 3(گزینه  .19

  .صحیح است) 4(گزینه  .20

.صحیح است) 1(گزینه  .21

.صحیح است) 2(گزینه  .22

.صحیح است) 3(گزینه  .23

  .صحیح است) 1(گزینه  .24

.صحیح است) 3(گزینه  .25

.صحیح است) 2(گزینه  .26
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ـ

27. گزینه (1) صحیح است.

28. گزینه (2) صحیح است.  

29. گزینه (4) صحیح است.

30. گزینه (1) صحیح است.

31. گزینه (1) صحیح است. 

32. گزینه (4) صحیح است.  

33. گزینه (3) صحیح است.

34. گزینه (2) صحیح است. 

35. گزینه (1) صحیح است.

36. گزینه (1) صحیح است.  

37. گزینه (1) صحیح است.  

38. گزینه (1) صحیح است.   

39. گزینه (3) صحیح است.  

40. گزینه (4) صحیح است.  

41. گزینه (1) صحیح است.   

42. گزینه (4) صحیح است.   

43. گزینه (3) صحیح است.  

44. گزینه (4) صحیح است.  

45. گزینه (2) صحیح است.   

ساختار سازمان نتیجه سازماندهی است و روابطی منظم و منطقی که الزمه ي عملیات اعضاي سازمان است را بوجود 

می آورد (مدیریت عمومی ـ دکتر علی عالقه بند، چاپ 1381 )    

46. گزینه (3) صحیح است.  

به عقیده سایمون : اختیار یعنی قدرت تصمیم گیري براي هدایت فعالیت هـا  و اعمـال دیگـران   (مـدیریت  عمـومی    

دکتر عالقه بند)   

47. گزینه (3) صحیح است.  

48. گزینه (4) صحیح است.  

49. گزینه (1) صحیح است.  
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   .صحیح است) 1(گزینه  .50

  .صحیح است) 1(گزینه  .51

 .صحیح است) 3(گزینه  .52

 .صحیح است) 3(گزینه  .53

  .صحیح است) 4(گزینه  .54

 .صحیح است) 4(گزینه  .55

  .صحیح است) 1(گزینه  .56

 .صحیح است) 3(گزینه  .57

  .صحیح است) 1(گزینه  .58

  .حیح استص) 2(گزینه  .59

  .صحیح است) 4(گزینه  .60

  .صحیح است) 3(گزینه  .61

  .صحیح است) 2(گزینه  .62

  .صحیح است) 1(گزینه  .63

 .صحیح است) 3(گزینه  .64

  .صحیح است) 1(گزینه  .65

 .صحیح است) 3(گزینه  .66

 .صحیح است) 4(گزینه  .67

 .صحیح است) 3(گزینه  .68

  .صحیح است) 2(گزینه  .69

  .صحیح است) 3(نه گزی .70

  .صحیح است) 1(گزینه  .71

  .صحیح است) 2(گزینه  .72

 .صحیح است) 3(گزینه  .73

.صحیح است) 1(گزینه  .74

  .صحیح است) 1(گزینه  .75

 .صحیح است) 3(گزینه  .76
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77. گزینه (1) صحیح است.  

78. گزینه (1) صحیح است.  

79. گزینه (4) صحیح است.  

80. گزینه (1) صحیح است.  

81. گزینه (2) صحیح است.  

82. گزینه (3) صحیح است.  

83. گزینه (4) صحیح است.  

84. گزینه (3) صحیح است.  

85. گزینه (1) صحیح است.  

تمرکز و عدم تمرکز به میزان اختیار مدیران و واگذاري اختیار به سطوح پایین تر اشاره دارد. هرچه اختیار، بیشـتر در  

دست مدیران عالی باشد و تصمیمات در رأس سـازمان اتخـاذ شـود، درجـه تمرکـز بیشـتر، و هرچـه ایـن اختیـار و          

مسئولیت تصمیم گیري بیشتر به سطوح پایین تفویض شود، میزان عدم تمرکز بیشتر است.  

86. گزینه (2) صحیح است.  

87. گزینه (4) صحیح است.  

88. گزینه (3) صحیح است.  

89. گزینه (3) صحیح است.  

90. گزینه (4) صحیح است.  

روندهاي جدید مدیریت، اهمیت منابع انسانی را به عنوان یک عنصر استراتژیک و به عنوان مهم تـرین  و اصـلی  تـرین  

عوامل در تأمین اهداف سازمان ها بر اساس استفاده بهینه از منابع به گونـه اي کـه اهـداف حاصـل شـود و اسـتمرار       

کیفیت حفظ گردد، مطرح می نماید.  

91 . گزینه (2) صحیح است.  

تنها روشی که کمک می کند تحلیلگر بتواند وضعیت و شرایط موجود و مبناي پیرامون یک رفتار را از طریـق تجربـه   

پیشین مطالعه زیاد و فشرده بشناسد و آن در جهت تحلیل و بهره گیري حـل مسـائل رفتـار اسـتفاده نمایـد     . روش 

تجزیه و تحلیل تعاملی بوده که به درستی چرایی رفتار سیستم را انعکاس می دهد.

92. گزینه (1) صحیح است.  

در روش ایفاي نقش به شرکت کنندگان در آموزش امکان داده می شود که با مشکالت مواجه شوند و با افراد واقعـی  

سروکار داشته باشند. در این روش براي کارآموزان نقش هایی تعیین می شـود  و از آن هـ ا خواسـته  مـی  شـود  مطـابق  

در اختیار  آن ها قرار گرفته، کنش و واکنش هاي خود را تنظیم نمایند. سناریویی که نوشته شده و
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  .صحیح است) 3(گزینه  .93

بیشتر به ایجاد مهارتی، تخصصی و نظري از منظر کسب دانـش کـار    ها سازمانتا چند دهه قبل در آموزش کارکنان 

ه اخیر توجه فراوانی به آماده سـازي فرهنگـی کارکنـان از جهـت پـذیرش و انجـام کـار و        اما در دو ده شد میتوجه 

که با گسـترش زمینـه تحـول سـازمانی ایـن امـر شـدت         شود میفعالیت در یک بعد هنجاري و ارزش توجه فراوانی 

.بیشتري یافت

  .صحیح است) 3(گزینه  .94

ل داشتن منابع طبیعی و فیزیکی نیسـت، بلکـه دارا بـودن    که پیشرفت کشور صرفاً به دلی دهد میبررسی ملل نشان  

مـاهر،   هـاي  انسـان  کـارگیري  بـه ضمن آن کـه  . اند کردهتوانمندي که منابع جمعی را بر منافع خود حاکم  هاي انسان

فراملیتی عنصر انسـانی را بـه عنـوان یـک مزیـت رقـابتی مطـرح         هاي شرکتمتخصص، بالغ و وظیفه شناس توسط 

.ساخته است

 .صحیح است) 4(گزینه  .95

.صحیح است) 1(گزینه  .96

.صحیح است) 1(گزینه  .97

.صحیح است) 3(گزینه  .98

.صحیح است) 1(گزینه  .99

.صحیح است) 1(گزینه  .100

.صحیح است) 1(گزینه  .101

.صحیح است) 1(گزینه  .102

.صحیح است) 3(گزینه  .103

.صحیح است) 2(گزینه  .104

  .صحیح است) 4(گزینه  .105

به صورت شفاهی به هنگام دادن مشورت با مدیران صفی عرضه نمود یا بـراي   توان میبع انسانی را امن هاي مشیخط 

باشند آن را به صورت کتبی ابالغ نمود و یـا بـراي جامعـه پـذیري افـراد آن را بـه        اجرا درکه داراي مستندات  ها آن

.صورت تدریجی به طور منحنی عرضه نمود

  .صحیح است )3(گزینه  .106

سـازمان شـکل    هـاي  اسـتراتژي منابع انسانی در هر سازمان ضمن آنکه در راستاي اهـداف و   هاي استراتژياهداف و 

شرایط محیطی نیز بر آن تأثیر دارد و در همـین راسـتا طـرح ریـزي بـا دریافـت تجزیـه و تحلیـل اهـداف           گیرد می

  .گردد میازمان آغاز استراتژیک سازمان و بررسی دقیق محیط بیرونی و درونی س
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.صحیح است) 4(گزینه  .107

.صحیح است) 1(گزینه  .108

  .صحیح است) 4(گزینه  .109

در نظریه ویژگی شغلی با سلسله حاالت روانی از قبیل احساس معنی دار بـودن شـغل، احسـاس مسـئولیت در برابـر      

زش زایی تأکید دارد سه دیدگاه مطرح شده بـه  نظر و بیشتر با نیازهاي عالی در انگی مورد کارنتایج و آگاهی به نتایج 

.پردازد میابعاد اجتماعی 

  .صحیح است) 3(گزینه  .110

 = نرخ بیکاري
تعداد افراد بدون شغل

نیروي کار فعال
 

� = �� +  
���

�
� → � = 3 × 1000 +

���

�
× 1000 = 3500  

  .صحیح است) 4(گزینه  .116

بر مبناي نیاز یا حق افراد به اعضاي جامعه جامعه باید . باشد میدر تئوري مزد اجتماعی که یک نظریه کالسیک فرد 

 .شود نمیدر این نوع نظریه ارتباطی مناسب بین فرد و عملکرد اشخاص برقرار . پرداخت کند

  .صحیح است) 1(گزینه  .117

 تـوان  مـی مقایسه مشاغل با یکدیگر و مقایسه مشاغل با اسـتانداردهاي شـغلی   : به طور کلی مشاغل را به دو صورت  

.شیابی قرار دادمورد ارز

.صحیح است) 2(گزینه  .118

.صحیح است) 3(گزینه  .119

.صحیح است) 4(گزینه  .120

111. گزینه (3) صحیح است.  

برادفورد و همکارانش در سال 1947 با ارائه شیوه آموزش حساسیت به کارکنان می آموزند کـه در برابـر   فراینـدهاي  

کنش متقابل انسانی بیشتر حساس باشند و به تحلیل آن ها بپردازند و براي فرماندهی و کنترل این پدیده ها مفـاهیم  

کلی را کسب کنند.  

112. گزینه (3) صحیح است.  

روش آموزش استاد ـ شاگردي براي کارهایی مناسب است که یادگیري و دستیابی به  تخصص هاي آن نیاز بـه وقـت   

نسبتاً طوالنی و نظارت مستقیم استادکار ماهر دارد.

113. گزینه (2) صحیح است.

114. گزینه (4) صحیح است.

115. گزینه (1) صحیح است.  
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121. گزینه (2) صحیح است.  

دورههاي آموزشی کارکنان باید داراي اهداف ایجاد و یا افـزایش دانـش عمـومی، مهـارت فنـی و رفتـار مطلـوب در        

کارکنان باشد.

122. گزینه (2) صحیح است.

123. گزینه (3) صحیح است.

124. گزینه (4) صحیح است.

125. گزینه (3) صحیح است.

126. گزینه (2) صحیح است.  

عدم تکرار حوادث در حین کار، عمدتاً بستگی به عالیق شغلی دارد.

127. گزینه (1) صحیح است.

128. گزینه (2) صحیح است.

129. گزینه (2) صحیح است.

130. گزینه (2) صحیح است.

131. گزینه (3) صحیح است.

132. گزینه (3) صحیح است.

133. گزینه (4) صحیح است.

134. گزینه (1) صحیح است.

135. گزینه (4) صحیح است.

136. گزینه (2) صحیح است.

137. گزینه (2) صحیح است.  

 138. گزینه (1) صحیح است.

139. گزینه (2) صحیح است.

140. گزینه (4) صحیح است.  

اهداف اصلی کار شکافی عبارتست از : افزایش کارایی و تولید، تساوي پرداخت و دادن مزد مساوي به کـار مسـاوي و   

ایجاد ضابطهاي براي تعیین حقوق و مزایا.  

141. گزینه (1) صحیح است.

142. گزینه (1) صحیح است.
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143. گزینه (2) صحیح است.

144. گزینه (1) صحیح است.

145. گزینه (2) صحیح است.

146. گزینه (2) صحیح است.

147. گزینه (2) صحیح است.

148. گزینه (3) صحیح است.

149. گزینه (2) صحیح است.

150. گزینه (4) صحیح است.

151. گزینه (1) صحیح است.

152. گزینه (3) صحیح است.

153. گزینه (4) صحیح است.

154. گزینه (4) صحیح است.

155. گزینه (2) صحیح است.

156. گزینه (3) صحیح است.

157. گزینه (4) صحیح است.

158. گزینه (3) صحیح است.

159. گزینه (2) صحیح است.

160. گزینه (4) صحیح است.

161. گزینه (1) صحیح است.  

 شکافی عبارتست از: تجزیه و تحلیل شغل به منظور شناخت محتوي و شرایط احراز آن.

 
کار

162. گزینه (4) صحیح است.

163. گزینه (1) صحیح است.

164. گزینه (1) صحیح است.

165. گزینه (3) صحیح است.

166. گزینه (1) صحیح است.

167. گزینه (4) صحیح است.

168. گزینه (4) صحیح است.
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169. گزینه (3) صحیح است.

170. گزینه (4) صحیح است.

171. گزینه (3) صحیح است.

172. گزینه (3) صحیح است.

173. گزینه (3) صحیح است.

174. گزینه (3) صحیح است.

175. گزینه (3) صحیح است.  

مهندسی مجدد (Re-engineering) فرایندهاي سازمانی عبارت است از : بازنگري بنیادین و ریشهاي فراینـدها بـراي   

دستیابی به روش کارآمدتر.

176. گزینه (4) صحیح است.

177. گزینه (2) صحیح است.  

سیستم هاي بازخورد نوع دوم داراي حافظه هستند و می توانند با تغییرات و محرك هـاي  خـارجی پاسـخ بدهنـد و از    

میان گزینههاي متعدد بهترین گزینه را براي مواجه با وضعیت هاي معین انتخاب کنند.

178. گزینه (4) صحیح است.

179. گزینه (1) صحیح است.

180. گزینه (2) صحیح است.

181. گزینه (3) صحیح است.

182. گزینه (4) صحیح است.

183. گزینه (2) صحیح است.  

به کار  گرفته می شود. فن جعبه سیاه براي تحلیل سیستم هاي بی نهایت پیچیده

. گزینه (2) صحیح است.    184

براي این که یک مدیر در امر برنامه ریزي، تصمیم گیري و کنترل موفق شـود بایـد از سیسـتم اطالعـاتی مـدیریت      

استفاده گردد. مقصود از سیستم اطالعات مدیریت یک سیستم اطالعات رایانهاي است کـه بـه وسـیله آن اطالعـات     

جمع آوري، نگهداري، تنظیم و توزیع می گردد. یعنی اطالعاتی را که براي مدیران مفید است به آن ها داده می شود.

185. گزینه (4) صحیح است.

186. گزینه (4) صحیح است.  

نظریه عمومی سیستم ها دریک مفهوم ارگانیک و بیولوژیک که معموالً انقالب ارگانیک نامیده می شـود ، ریشـه یافتـه   

است و هدف عمده آن کشف قوانین و نظم ذاتی انواع پدیده هاست.
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187. گزینه (3) صحیح است.

188. گزینه (2) صحیح است.

189. گزینه (2) صحیح است.  

کامپیوتر، نمونهاي از سیستمی پیچیده و قطعی است.

190. گزینه (1) صحیح است.

191. گزینه (3) صحیح است.

192. گزینه (2) صحیح است.

193. گزینه (1) صحیح است.

194. گزینه (2) صحیح است.

195. گزینه (3) صحیح است.

196. گزینه (4) صحیح است.

197. گزینه (3) صحیح است.  

سایبرنتیک در سیستم ها، سیستمی از کنترل هاي دقیق خودکار است.

198. گزینه (4) صحیح است.

199. گزینه (1) صحیح است.

200. گزینه (4) صحیح است.

201. گزینه (1) صحیح است.

202. گزینه (2) صحیح است.

203. گزینه (2) صحیح است.

204. گزینه (1) صحیح است.

205. گزینه (3) صحیح است.

206. گزینه (2) صحیح است.

207. گزینه (3) صحیح است.

208. گزینه (4) صحیح است.

209. گزینه (1) صحیح است.

210. گزینه (2) صحیح است.

211. گزینه (1) صحیح است.
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212. گزینه (2) صحیح است.

213. گزینه (2) صحیح است.  

از نمودار شبکه در پروژههاي بزرگ براي برقراري رابطه بین کارها استفاده می شود.

214. گزینه (3) صحیح است.

215. گزینه (4) صحیح است.

216. گزینه (1) صحیح است.  

میزان پیچیدگی هر سیستم به تعداد عناصر سیستم و میزان تعامل بین عناصر آن بستگی دارد.  

217. گزینه (2) صحیح است.

218. گزینه (1) صحیح است.

219. گزینه (3) صحیح است.

220. گزینه (4) صحیح است.  

بودن عملیات  استفاده می شود که داده مبهم و متباین باشد. در صورتی از درجات پایین خودکار

221. گزینه (2) صحیح است.

222. گزینه (3) صحیح است.

223. گزینه (4) صحیح است.  

خطاهاي اساسی اسناد: آدمی هنگام مشاهده رفتار دیگري معموالً تأثیر مشخصهي او را بیش از اندازه و تأثیر عوامـل  

محیطی را کمتر از آنچه هست، جلوه می دهد.

224. گزینه (4) صحیح است.

225. گزینه (1) صحیح است.  

زمانی که مردم اعتقاد پیدا می کنند که روش تصمیم گیري در امري ناعادالنه است تعهد کمتري نسـبت بـه اجـراي    

 آن تصمیم نشان می دهند.
226. گزینه (1) صحیح است.

227. گزینه (2) صحیح است.  

توانمندسازي کارکنان بخشی از وظیفه بهبود و بازسازي نیروي انسانی مدیریت منـابع انسـانی اسـت   . توانمندسـازي  

یکی از راههاي افزایش مشارکت کارکنان در سازمان است که بین کنتـرل کامـل مـدیریت و آزادي عمـل کارکنـان      

توازن برقرار می کند. توانمندسازي شیوهاي است که به دنبال مشارکت کارکنان، تعهد و مسئولیت پذیري آن ها را بـه  

همراه می آورد. براي ساختن نیروهاي توانمند در سازمان بایـد ذهنیـت افـراد، سـاختار و محـیط سـازمان و تفکـر و        
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هـاي مختلفـی نظیـر غنـی سـازي      برنامـه  ازکارکنـان   کردن توانمندبراي  ها سازمان. مدیریت تغییر یابند هاي ارزش

. نمایند میگذاري استفاده  مختلفی نظیر غنی سازي شغل، سیستم پیشنهادها، تیم سازي و مشارکت در هدف

.صحیح است) 4(گزینه  .228

.صحیح است) 3(گزینه  .229

.صحیح است) 4(گزینه  .230

 .صحیح است) 3(گزینه  .231

، داشته باشـد، داراي  کند می هایش خروجیاگر یک سیستم سازمانی توانایی ورود انرژي بیش از آنچه که صرف تولید 

.آنتروپی منفی است

.صحیح است) 1(ه گزین .232

.صحیح است) 4(گزینه  .233

.صحیح است) 3(گزینه  .234

.صحیح است) 2(گزینه  .235

 .صحیح است) 2(گزینه  .236

، حیطه نظارت محدودتر خواهد باشد کمترو شباهت وظایف  تر دقیق ها کنترلتر و هر قدر وظایف در سازمان پیچیده

.شد

.صحیح است) 4(گزینه  .237

.صحیح است) 1(ه گزین .238

 .صحیح است) 2(گزینه  .239

.صحیح است) 4(گزینه  .240

.صحیح است) 2(گزینه  .241

.صحیح است) 4(گزینه  .242

.صحیح است) 2(گزینه  .243

  .صحیح است) 1(گزینه  .244

  :شود میزمان اجراي آن به سه دسته ذیل تقسیم  اساس برکنترل 

قبل از اجراي طرح یا پیش بینی انحرافـات از اسـتاندارد دسـت بـه اقـدامات      : ـ کنترل پیش برنده یا آینده نگر1

  .تا طرح آماده اجرا شود زنیم میاصالحی 

حالت عملیات هر مرحلـه از برنامـه در زمـان اجـراي آن      این در: ـ کنترل غربالی یا کنترل بله، خیر یا حال نگر2

 .گیرد میتحت کنترل قرار 
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بـراي اقـدامات بـه     هـا  کنتـرل معمـوالً نتـایج حاصـل از ایـن گونـه      : ذشـته نگـر  پس از عمل یا گ هاي کنترلـ 3

.گیرد میبعدي مورد استفاده قرار  هاي ریزيبرنامه

.صحیح است) 2(گزینه  .245

.صحیح است) 4(گزینه  .246

  .صحیح است) 2(گزینه  .247

 هـاي  استراتژيداخلی و ائتالف و عقد قرارداد از  هاي استراتژيانتخاب قلمرو، کنکاش محیطی و هموارسازي تقاضا از 

.است ها سازمانخارجی براي غلبه بر عدم اطمینان محیطی در 

.صحیح است) 1(گزینه  .248

.صحیح است) 3(گزینه  .249

  .صحیح است) 1(گزینه  .250
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