
)سري اول( سواالت درس برنامه ریزي استراتژیک در عمل   

 

ججواب گزینه )  4فصل اول ،صفحه ( ولوژي و جهان بینی به ترتیب داراي چه نوع حکمتی هستندئاید - 1  

نظري-نظري )د     نظري   -عملی )ج       عملی  - نظري )ب     عملی  -عملی) الف  

) 34، صفحه فصل ( کدامیک از ابعاد زیر جایگاه تفکر استراتژیک در فرایند مدیریت استراتژیک را نشان میدهد؟- 2
دجواب گزینه   

همه موارد) د بعد کارکردها                      ) جبعد ویژگی ها                 ) بعد ماهیت            ب) الف  

جواب گزینه د) 31، صفحه  2فصل ( استراتژِك کدام است؟مرحله کلیدي فرآیند مدیریت - 3   

ارزیابی و کنترل استراتژي)بتدوین استراتژي                              ) الف  

اجراي استراتژي) د تعیین اهداف                                  ) ج  

صفحه ،  3فصل (استراتژیک محسوب نمی شود؟ بر اساس نظریه تایلر کدام یک از موارد ذیل از موارد تصمیم گیري- 4
  جواب گزینه ج) 41

  استراتژيارزیابی )د         استراتژي سازگاري)ج         استراتژيانتخاب )ب       ارائه استراتژي )الف

جواب گزینه ) 51، صفحه  3فصل (سه عنصر اصلی و قابل توجه براي اجراي استراتژي در مدل رایت کدام است؟ - 5
  ب

نظارت، بازخورد، حل )ج          ساختار، رهبري، فرهنگ سازمانی)ب          نظارت،رهبري،حل اشکال)الف
  اشکال

  ساختار،بازخورد،فرهنگ سازمانی)د

،صفحه  3فصل ( در مدل برنامه ریزي استراتژیک پیرز و رابینسون محیط خارجی شامل کدام بخش هاست؟  - 6
 جواب گزینه ب)57

  محیط کالن، محیط صنعت، محیط عملیاتی) بمحیط کالن، محیط صنعت                             ) الف

  محیط کالن، محیط صنعت، محیط اجتماعی) محیط عملیاتی، محیط صنعت                           د) ج

  



جواب ) 68و  67، صفحه  3فصل ( کدام گزینه به ترتیب جزو خصوصیات استراتژي اقیانوس قرمز و آبی می باشد؟ - 7
 گزینه ج

بازارها و کسب و کارهاي شناخته شده، تقسیم بندي تقاضاي ) ب  شده، خروج از رقابت     حدو مرزهاي تعریف ن) الف
  فعلی

عدم نیاز به تالش جهت کسب سهم ) د                رقابت مستمر، قابلیت تعیین حدو مرزهاي صنعت) ج
  مبین فضاهاي ناشناخته بازارمناسب از بازار، 

بزرگترین عاملی که منابع سودآوري و مزایاي رقابتی یک  7cدر مدل برنامه ریزي استراتژیک آلفا طبق رویکرد- 8
  گزینه د: جواب) 63، صفحه  3فصل ( شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد کدام است؟ 

  تغییر و ثبات) دهزینه فعالیت ها             ) ج             قابلیت ها و منابع) موقعیت رقابتی               ب) الف

بگزینه :جواب  ) 83صفحه  ، 4فصل (در طراحی محدود چشم انداز ، کدام نوع محدودیت وجود ندارد؟     - 9  
.چشم انداز باید از لحاظ عملیاتی ، شدنی باشد) الف  
.در حال حاضر در دسترس است چشم انداز سازمان باید متکی به آن گونه فناوري باشد که) ب  
.چشم انداز طراحی شده ، باید قابلیت بهبود مستمر را داشته باشد) ج  
شاخص هاي کمی و کیفی ذیل چشم انداز روشنی باشد) د  

 گزینه د : جواب )  88، صفحه 4فصل ( کدامیک از اجزاي بیانیه ماموریت سازمان است؟      -10

  همه موارد) د بازار         ) فن آوري          ج ) توجه به تصور مردم       ب) الف

  گزینه الف: جواب ) 104، صفحه  5فصل (  ؟نیست کدام گزینه در مورد شاخصها درست-11

  شاخص هاي قضاوتی همواره به شاخص هاي شمارشی ترجیح داده می شود) الف

ارزیابی کرد و به شاخص هاي قضاوتی نیاز بسیاري از جنبه هاي عملکردي را نمی توان با شاخص هاي شمارشی )  ب
  خواهد بود

  شاخص هاي متاخرنتایج را سنجش میکنند) ج

  شاخص هاي متقدم می توانند نتایج را پیش بینی کنند) د

  جواب گزینه ج) 99، صفحه  5فصل ( نتایج حاصل از راهکارها وعملیات اجرایی سازمان چه نوع اهدافی هستند؟-12

  اهداف استراتژیک)د        اهداف کوتاه مدت)ج          اهداف میان مدت) مدت             باهداف بلند ) الف 



  جواب گزینه ج)  99، صفحه  5فصل (نتایج حاصل از راه کاره و عملیات اجرایی سازمان چه نوع اهدافی هستند؟ -13

اهداف )د             اهداف کوتاه مدت)جاهداف میان مدت              ) اهداف بلند مدت            ب) الف
  استراتژیک 

سازمان براي تحقق بخشیدن به اهداف و اجراي موفقیت آمیز استراتژي ها با این محیط به طور مداوم در حال -14
  جواب گزینه ج)  113، صفحه  6فصل ( ؟ ))این تعریف کدام محیط است(( کنش و واکنش است 

محیط ) د                محیط حقیقی) جمحیط قابل درك                   ) ب        محیط اجرایی          ) الف 
  ذهنی

مستلزم شناسایی و تحلیل درست نیروهاي رقابتی .................... ساختن یک موقعیت بازار مستحکم مبتنی بر  -15
  جواب گزینه الف)  132، صفحه  7فصل .(موجود در صنعت میباشد

  جذابیت)گروه هاي استراتژیک          د) سودآوري صنعتی               ج)ب              برتري رقابتی) الف

  جواب گزینه ج)  133، صفحه  7فصل (  ؟نیروي رقابتی پورتر است 5ه شامل کدام گزین-16

  کنولوژیکیتهدید محصوالت جایگزین ، قدرت چانه زنی تامین کنندگان ،ماهیت و میزان تغییرات ت) الف

  تهدید رقباي بالقوه ،تاثیرات منحنی تجربه ، سودآوري صنعتی)ب

  .رقابت میان فروشندگان صنعت، تهدید محصوالت جایگزین ، قدرت چانه زنی مشتریان)ج

  ماهیت و میزان تغییرات تکنولوژیکی، میزان رقابت میان فروشندگان صنعت ، قدرت چانه زنی مشتریان)د

جواب )  152، صفحه  8فصل : (رابطه با امور مالی و حسابداري مطرح هستند که عبارتند از دو مفهوم اساسی در-17
  گزینه ب

                                      اهرم مالی و بودجه بندي سرمایه یی) ب                    اهرم مالی و اهرم عملیاتی       ) الف
  بودجه بندي سرمایه یی و اهرم مرکب) مالی                     داهرم عملیاتی و نقطه سر به سر ) ج

 8فصل (ها باشد داراي چه واحدي است هر سازمانی که داراي دروندادها ، فرایند ها ، و یا عملیات مختلف و برونداد-18
  جواب گزینه د) 153، صفحه 

     واحد تحقیق و توسعه     ) ج                 وش    واحد بازاریابی و فر)واحد مالی و حسابداري               ب) الف
  واحد تولید و عملیات)د

 جواب  گزینه ج) 171، صفحه  9فصل (  تمرکز بر کدامیک از استراتژي ها باعث بهبود و کارایی عملیات میشود؟-19



  استراتژي کاهش. د           استراتژي احیا. ج                  استراتژي فروش: باستراتژي اسارت        : الف

( ؟ کدامیک از روش هاي تجزیه و تحلیل استراتژي بر دو مفهوم منحنی تجربه و دوره عمر محصول استوار است -20

 جواب گزینه ج)  173، صفحه 9فصل 

                                   BCGماتریس . ج                     روش جنرال الکتریک: ب                           استراتژي پرتفولیو: الف

  استراتژي سرپرستی: د

  جواب گزینه ب)  189، صفحه  9فصل (در طبقه بندي استراتژي ها در سطح کل سازمان نمیباشد؟ کدام مورد -21

  استراتژي هدایتی) استراتژي سرپرستی        د) ج     استراتژي وظیفه یی) باستراتژِي پرتفولیو      ) الف

جواب ) 189،صفحه 9فصل  (استراتژي تعیین جایگاه بازار جزو کدام دسته از استراتژي هاي وظیفه یی میباشد؟ -22

  گزینه د

                   استراتژي هاي تحقیق و توسعه  ) جتولید و عملیات      استراتژي هاي ) بمالی       استراتژي هاي ) الف

  استراتژي هاي بازاریابی) د

جواب گزینه )  202، صفحه 10فصل  (کدامیک از گزینه هاي زیر جزو عوامل تجزیه و تحلیل استراتژیک میباشد؟ -23

  الف

  همه موارد)د           عوامل بیرونی)ج      عوامل مادي)ب          عوامل درونی)الف

از مدیران و کارکنان سطح پایین دریافت کنند چه نوع تصمیم گیري و زمانی که مدیران ارشد اطالعات الزم را -24

  جواب گزینه ب)   191، صفحه     9فصل  (؟انتخاب استراتژیک واقع شده 

روش )د  روش همکاري متقابل     ) ج               روش باال به پایین)ب                 روش پایین به باال)الف

  همزمان

  گزینه ب: جواب ) 210، صفحه  10فصل ( کدام گروه جزو ذینفعان داخلی هستند؟  -25
  اعتباردهندگان مالی) -د  مصرف کنندگان ) ج  مدیران اجرایی) ب  اتحادیه ها    )الف



تهدیدها در محیط فراوان باشد از چه در ماتریس سوات در شرایطی که شرکت نقاط قوت بیشتري داشته باشدو  -26
  گزینه ج: جواب )  223، صفحه 10فصل ( ؟استراتژي باید پیروي کند

  WO) د       ST) ج      WT) ب    SO)الف

قرار بگیرد، بیانگر اتخاذ کدام استراتژي  VIIخانه اي داخلی و خارجی، زمانی که سازمان در موقعیت 9در ماتریس -27

  جواب گزینه الف) 224 ، صفحه 10فصل (است؟  

  رشد و توسعه -د  حفظ و ثبات - ج  محافظه کارانه - ب    تدافعی و کاهشی -الف

  جواب گزینه ج) 210، صفحه  10فصل : (براي طبقه بندي ذینفعان در سازمان ها از چه روشی استفاده میشود -28

مسئولیت ) تعامل              د/آنالیز رقابت) ج       تمایل/آنالیز قدرت ) برقابت               /آنالیز قدرت) الف

  اجتماعی

) 212، صفحه  10فصل (  بتفاوت بین عملکرد اقتصادي و عملکرد اجتماعی بیانگر کدام نوع از مسئولیت است؟-29

  جواب گزینه ج

  مسئولیت اجتماعی) د         مسئولیت اخالقی) جمسئولیت فرهنگی         ) مسئولیت مدنی        ب) الف

  جواب گزینه ب) 203، صفحه  10فصل ( از عوامل تجزیه و تحلیل استراتژي کدام مورد نیست؟-30

  دارائی و ارزش ها) اهداف                 د) ج                 چشم انداز) ب عوامل محیطی   ) الف

   



  )سري دوم( سواالت در برنامه ریزي استراتژیک در عمل 

اینکه انسان یک پایگاه آزاد اندیشه دارد که میتواند از هر تاثیري خود را مستقل نگه دارد در اسالم به چه - 1
2جواب گزینه )  4، صفحه  1فصل . (چیزي تعبیر شده است  

 ضمیر -4ایمان       -3      فطرت -2سنت          –1

) 24و 23، صفحه  2فصل ( بر اساس نظر مینتزبرگ کدامیک از گزینه هاي زیر جز دیدگاه پنجگانه وي نیست  - 2
  جواب گزینه ب

                                                استراتژي به عنوان  ارزش) ب                 نیرنگ استراتژي به عنوان)الف
  استراتژي به عنوان نگرش) د                                                                    استراتژي به عنوان طرح) ج

  جواب گزینه الف)  28، صفحه  2فصل ( آخرین وظیفه مدیریت استراتژیک چیست؟.- 3

  تدوین استراتژي )د          تعیین اهداف)ج               اجراي استراتژي) ب             ارزیابی و تصحیح) الف

کدامیک از اهداف زیر به وضعیت نهایی اهداف کلی و عمده مشخص شده یی است که نسبت به بخش هاي - 4
  جواب گزینه د)  29، صفحه  2فصل: ( مختلف سازمان به صورت گسترده آورده شده است؟

  اهداف عملکردي) د     اهداف استراتژیک) ج           اهداف انسانی ) باهداف مادي       ) الف 

  جواب گزینه الف) 42-  41، صفحه  3فصل (از نظر تایلر دو فاکتور تاثیرگذار در انتخاب استراتژي کدام است؟ - 5

ارزش هاي مدیریتی وتوانایی براي اجراي )ب              مسئولیت اجتماعی و ارزش هاي مدیریتی) الف
  استراتژي

سازگاري با شاخص هاي چهارگانه و انتخاب بهترین ) د                   مسئولیت اجتماعی ومیزان تحقق اهداف)ج
  استراتژي

ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان و همسویی فعالیتهاي سازمان با استراتژي انتخاب شده کدامیک از مراحل  نه گانه - 6
  جواب گزینه د) 42، صفحه  3فصل  (تایلر است؟  

                   تعیین میزان تغییرات استراتژي)ج               تحلیل محیطی سازمان)ب                     کنترل استراتژي)الف
  اجراي استراتژي) د

  جواب گزینه د) 46، صفحه  3رویکرد استراتژي صنفی متعلق به چه کسی و داراي چه ابعادي است؟فصل - 7



  تهدیدها و فرصت ها-اندرسن،نقاط قوت و ضعف)ب             تایلر، تعیین هدف و انتخاب استراتژي)الف

  اندروز، تدوین استراتژي و اجراي استراتژي)د          الونج،اجراي تصمیمات وتخصیص منابع)ج

در مدل برنامه ریزي استرتژیک برایسون و السون چشم انداز موفقیت سازمان راهنماي کدام مرحله خواهد  - 8
  نه الفجواب گزی)  67، صفحه  3فصل (بود؟

  تدوین استراتژي) ب                                              اجراي استراتژي) الف

  کلیه مراحل) بازنگري استراتژي                                            د) ج

) 71صفحه ، 3فصل(هدف اصلی در استراتژي اقیانوس آبی افزایش تمرکز به سمت کدام گروه غیرمشتریان است؟ - 9
 جواب گزینه ب

  افرادي که از خدمات و محصوالت بازار فعلی به دفعات محدود استفاده می کنند) الف

  افرادي که نیازها و عادات خریدو فرصت هاي تجاریشان متعلق به سایر بازارهاست) ب

  نندافرادي که خدمات یا محصوالت فعلی بازار را براي رفع نیازهایشان غیرقابل قبول می دا) ج

  افرادي که استطاعت مالی استفاده از محصوالت و خدمات ارائه شده را ندارند) د

)  71، صفحه  3فصل ( اعتبارسنجی ایده ها در استراتژي اقیانوس آبی باتوجه به کدام عوامل صورت می پذیرد؟ -10
 جواب گزینه د

  قیمت، موقعیت رقابتی، هزینه، مشتریان) ب    سهم بازار، قیمت، هزینه، تطبیق                              ) الف

  مشتریان، قیمت، هزینه، تطبیق) دسهم بازار، موقعیت رقابتی، مشتریان، قیمت                     )  ج

 جواب گزینه ب)  73، صفحه  3فصل (چالش هاي اساسی اجراي استراتژي اقیانوس آبی کدامند؟ -11

مانع شناختی، مشکل منابع، مانع ) بگیزشی، مانع اجتماعی        پیچیدگی، مشکل منابع، مانع ان) الف
  مانع سیاسی، انگیزشی

مانع فرهنگی، مشکل منابع، مانع انگیزشی، ) مانع شناختی، مانع اجتماعی، پیچیدگی، مانع انگیزشی               د) ج
  پیچیدگی

  گزینه د: جواب ) 73، صفحه  3فصل (چالش اساسی در اجراي استراتژي اقیانوس آبی کدامست؟        -12

همه موارد) د                مانع شناختی) مانع سیاسی             ج) مانع انگیزشی                ب) الف  



 
بگزینه : جواب )  85،صفحه  4فصل (کدامیک نشان دهنده هویت سازمان است؟  -13  

  استراتژي سازمان) چشم انداز سازمان              د) ج              ماموریت سازمان) ب  ارزش سازمان) الف

بگزینه : جواب )  86،  صفحه 4فصل ( در مورد بیانیه ماموریت سازمان کدامیک صحیح نیست؟  -14  

 .بیانیه ماموریت تغییر پذیر نیست) ب.               بیانیه ماموریت سازمان قید زمانی و مکانی خاصی ندارد)الف

  فلسفه وجودي یک سازمان را از سازمان مشابه دیگر متمایز میسازد) ج

  .وظایف کاري استمبناي اولویت ها و استراتژي ها ، برنامه ها و)د 

  جواب گزینه ب)97، صفحه 5فصل (کدام گزینه در مورد اهدافی که سازمان باید داشته باشد صحیح است؟ -15

  دست یافتنی ،چالش بر انگیز ، پرشمار، باعث انتشار تمرکز سازمان)الف

  دست یافتنی ،چالش بر انگیز ، داراي بعد زمانی ، مراحل و شیوه تحقق آن مشخص) ب

  دست یافتنی ، داراي بعد زمانی ، پرشمار، باعث انتشار تمرکز سازمان) ج

  زمانی ، مراحل و شیوه تحقق آن مشخص پرشمار، دست یافتنی ، داراي بعد) د

در هر سطح سازمان استانداردهاي موفقیت مطلوب را تشکیل می دهد و کنترل آن ها را بر مدیریت آسان میسازد -16
  جواب گزینه الف)  101، صفحه  5فصل (مشخصات کدام اهداف است ؟ 

  اهداف اجرایی)ردي             داهداف عملک) اهداف مالی           ج)ب      اهداف استراتژیک)الف

آن دسته از عناصر یا گروه هایی که به طور مستقیم بر شرکت تاثیر میگذارند و خود نیز از آن تاثیر می پذیرند و  -17
  جواب گزینه ب)  112، صفحه 6فصل : (براي مجموعه سازمان هایی که در یک صنعت فعالیت می کنند مشترك است

  محیط عمومی)محیط کالن                     د) ج                  محیط خرد) بمحیط دور                      )الف

،  6فصل : (کدامیک از گزینه هاي زیر در حقیقت هسته مرکزي ارزشها و باورهاي جوامع را تشکیل می دهند -18
  جواب گزینه الف)  119صفحه 

) خرده فرهنگ ها                 د) ج  زشهاي فرهنگی ثانویه        ار)ب        پایهارزشهاي فرهنگی )الف 
  ماهیچکد



 6فصل (کدامیک از عوامل زیر یکی از مهم ترین ترین نیروهاي اثرگذار بر محیط عمومی سازمانها بشمار می روند؟-19
  جواب گزینه الف)  120، صفحه 

عوامل و )عوامل و فاکتورهاي قانون گذاري          ج)ب                عوامل و فاکتورهاي تکنولوژیکی) الف
  عوامل و فاکتورهاي سیاسی)فاکتورهاي اقتصادي                            د

جواب ) 136، صفحه  7فصل(خواهد شد؟........... باشند، سود صنعتی...............هر چه نیروهاي رقابتی در صنعت -20
  گزینه الف

  قوي تر ، بیشتر)ضعیف تر ،کمتر                       د)قوي تر،کمتر                   ج)ب        ضعیف تر، بیشتر)الف

  جواب گزینه ج) 149، صفحه  8فصل (دو ویژگی اصلی فرهنگ سازمانی کدامند؟-21

یکپارچگی و )د             پارچگیشدت و یک)ج باور و ارزش            )ب    ارزش و شدت                   )الف
  ارزش

، صفحه  8فصل (؟توانایی یک سازمان در نوآوري بهبود و یادگیري مستقیما با فعالیتهاي چه واحدي گره میخورد-22
  جواب گزینه الف ) 154و  153

تولید و )د         مالی و حسابداري         ) بازاریابی و فروش            ج)ب                تحقیق و توسعه)الف
  عملیات

جواب گزینه )  156صفحه  8فصل (کدام بعد مشارکت و کار تیمی نشاندهنده کارگروهی و تیمی در سازمان است؟ -23
  ب

  بعد وظیفه یی)بعد سازمانی                       د)ج                         بعد افقی)ببعد عمودي                   )الف

  جواب گزینه الف) 178، صفحه  9فصل (ي کدام منطقه مورد توجه و حساسیت باالي شرکت مادر میباشد؟استراتژ-24

                                       استراتژي منطقه متعادل کننده)ب               استراتژي چسبیده به منطقه حیاتی)الف
  ناشناختهاستراتژي منطقه )د         استراتژي منطقه حیاتی)ج

  جواب گزینه ب) 180، صفحه  9فصل ( کدامیک از موارد زیر جزو استراتژي هاي توسعه اي نمیباشد؟-25

  توسعه محصول)د                  توسعه بازار)ج         رقابتی)ب     در بازاررخنه )الف

مشارکت عمیق و گرم به وجود می در کدامیک از ائتالف هاي زیر شرکت با شرکتهاي باال یا پایین دستی خود )26
  جواب گزینه ج ) 187، صفحه 9فصل(آورد؟



                               مشارکت در زنجیره ارزش)ج           سرمایه گذاري مشترك)ب       کنسرسیوم خدمات متقابل)الف
  دادن حق فروش)د

  جواب گزینه ج)  190، صفحه  9فصل (؟آمیخته بازاریابی اشاره به کدام عامل ندارد-27

  ترویج)د             سرمایه)ج             مکان)ب محصول       )الف

،صفحه  9فصل (؟ کدام گزینه از خصوصیات سازمان هاي کوچک و متوسط در تفاوت با سازمان هاي بزرگ است-28
  جواب گزینه د)  195

              آموزش هاي رسمی بیشتر کارکنان)ج               بیشترتوانمندي هاي )ب              تولید بیشتر کاال و خدمات)الف
  فرآیند مدیریت استراتژیک نامشخص)د

  جواب گزینه د) 211، صفحه 10فصل (کدامیک از موارد زیر بیان کننده میزان اثرپذیري ذینفعان از سازمان است؟-29

  تمایل -د  انگیزه  - ج  قدرت  - ب    آگاهی  - الف

  جواب گزینه ب) 223،صفحه 10فصل(رقابتی از ترکیب چه عواملی بدست می آید؟استراتژي -30

      تهدید و قوت -ب      فرصت و قوت  - الف

  تهدید و ضعف-د      فرصت و ضعف  - ج


