
 »کتاب استیفن رابینز«مجموعه سواالت تئوري پیشرفته 
ص  گزینه الف   کدامیک از مضامین زیر اساس و فلسفه مدیریت کیفیت جامع را تشکیل می دهد؟-1

 توجه به بهبود مستمر-توجه زیاد به مشتري                                         ب - الف
سنجش یا اندازه گیري دقیق -تفویض اختیار                                              د -ج 

 20ص گزینه الف    از سطوح زیر اولین سطح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی را تشکیل می دهد؟ کدامیک -2
 کالن رفتار سازمانی سطح -سطح گروهی     د –سطح رفتار سازمانی        ج  -سطح فردي      ب -الف

 24ص -گزینه دکدامیک از موارد زیر از ویژگی ها ي کارگران آمریکایی می باشد؟ -3
 از تضاد و تعارض پرهیز نمی کنند   -به میزان بسیار کمی جابجا می شوند               ب -الف

 مسائل را به طور سیستماتیک حل می کنند. -د غیر رسمی و روراست هستند                       -ج

 35ص - گزینه جبودن یا زندگی در زمان حال کدام بعد از تحقیقات کالکهان و استرادبک را بیان می سازد؟ -4
 ماهیت فرد -توجه به فعالیت          د -توجه به زمان            ج -رابطه با محیط             ب -الف

گزینه رت به صورت نابرابر در سازمان ها توزیع شده است کدام بعد از تحقیقات هافستد را بیان می کند؟این واقعیت که قد -5
 39ص   د

 اجتناب از عدم اطمینان -فردگرایی در مقابل جمع گرایی                         ب -الف
 اختالف قدرت   -د                          مردساالري در مقابل زن ساالري -ج

بیانگر »ارزیابی یا برآوردي است که به صورت مطلوب یا نامطلوب در باره شی یا رویدادي صورت میگیرد « جمله کخ:  این -6
  45ص   گزینه جکدامیک از مفاهیم زیر است؟ 

 یادگیري -نگرش                           د –ادراك                   ج  -شخصیت                    ب -الف

ص الف گزینه کدام گزینه قرار دارد» خود غرض –مصلحت بین « در رده بندي ویژگی هاي شخصیتی نقطه متقابل ویژگی  -7
52
 مسلط بر روان -آرام  -بی اراده     د -مهار نشده -مجرب      ج -آبدیده -باوجدان و وظیفه شناس      ب -الف

ویژگی شخصیتی است؟ 5در الگوي » شخصیت سازشکار« کدامیک از مفاهیم زیر بیانگر مفهوم -8
 54ص  -گزینه د

افراد پیوسته ابراز نظر می کنند              -الف
 این افراد مسئولیت پذیر ، وابسته و هدف گرا می باشند -ب
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 کنند این افراد آرام و عالقه مند در برابر تنش احساس امنیت می -ج
 داراي روح همکاري، قابلیت اعتماد ، مطمئن و از فطرت خوب هستند. -د
 
 54ص گزینه الف  شخصیت مبتنی بر ماکیاولی گري بیانگر کدامیک از مفاهیم زیر است؟ -9

 شخصیت فرد با شخصیت خودکامه رابطه نزدیک دارد و از طریق هدف وسیله را توجیه می کند.  -الف
 است که باید در سازمان اختالف طبقاتی وجود داشته باشد.شخص بر این باور  -ب
 این افراد داراي شخصیت با ثبات هستند. -ج
 در مورد دیگران قضاوت می کنند و نسبت به باال دست حساس هستند. -د
 

 55ص گزینه الف  کدام گزینه بیانگر یک حالت درونی است که افراد بر سرنوشت خویش حاکم هستند؟ -10
 خطر پذیري -نیکولو ماکیاولی          د -ماکیاولی گري           ج -ون کنترل         بکان -الف

 
ص  گزینه ج براساس تناسب شخصیت با شغل، یک فرد حسابدار داراي کدام یک از ویژگی هاي شخصیتی زیر می باشد؟ -11
58 
 او و مستقل، با اصالت و تحلیلگرکنجک -مقاو                                ب -کم رو و با فراست-الف

 داراي اعتماد به نفس، جاه طلب و پر انرزي -سازشگر و کاراو عملگر                                 د -ج
 

 76ص گزینه الف  می باشد؟»   xتئوري«کدامیک از مفاهیم زیر اساس  -12
 پذیر بودن افرادمسولیت  -حاکم بودن نیاز هاي سطح پایین بر فرد         ب-الف 

 کارکنان کار را نوعی بازي می پندارند -تعهد به اهداف و خودکنترلی                        د -ج
 

ص گزینه ج  در کدام نظریه افراد عملکرد خود را با دیگران مقایسه می کنند و این مقایسه را مبناي خود قرار می دهند؟ -13
86 
 سیستمی -برابري                              د -تقویت رفتار                      ج -تعیین هدف               ب -الف

 
 90صگزینه ج  می باشد؟ کدامیک از گزینه هاي زیر بیانگر الگوي نظریه انتظار -14
 هدفهاي فرد     پاداش فرد      عملکرد فرد       تالش فرد -الف
 عملکرد فرد     پاداش فردتالش فرد      هدف فرد       -ب
 تالش فرد     عملکردفرد      پاداش فرد      هدف فرد -ج
 عملکرد فرد       تالش فرد      پاداش فرد      هدف فرد -د
 
 96صگزینه د   نمی باشد؟ کدامیک از ارکان زیر از ارکان مدیریت مبتنی بر هدف -51



 رابطه تالش و عملکرد -بازخورد نمودن نتیجه    د -مشارکتی    جتصمیم گیري  -تعیین هدف         ب -لفا
 

گزینه   بر اساس الگوي سبک تصمیم گیري کدامیک از موارد زیر بیانگر شیوه اندیشیدن شهودي و تحمل ابهام کم است؟ -16
 134صب 
 ارشادي -د                   تحلیلی   -رفتاري                       ج -اصولی                           ب -الف

 
 136ص گزینه الف  در کدام مرحله از رشد اخالق قوانینی که مورد تایید فرد بوده است رعایت می شود؟ -17
 خودمختاري -اجتهاد                        د -بندگی و پیروي محض                    ج -عرف            ب -الف

 
  154صگزینه الف  میک از مفاهیم زیر می باشد؟جمله زیر بیانگر کدا -18
 »افراد در گروه در مقایسه با حالت فردي تالش کمتري می کنند.« 

 تصمیم گیري گروهی  -انسجام گروه          د -ترکیب گروه       ج -پذیري        بنقصان  -الف
 

 161ص گزینه  ب ؟ » ی به قهقرا می رودقوه دماغ« کدامیک از گزینه هاي زیر بیانگر این مفهوم است که:  -19
 انسجام گروه -بندگی و پیروي محض    د -همرنگ شدن با جماعت    ج -ترکیب گروه        ب -الف
 164ص گزینه  ب  کدامیک از مفاهیم زیر بیانگر فایند طوفان فکري می باشد؟ -20
 افراد هنگام بحث حق صحبت و تفسیر را ندارند. -الف
 فرایند ابراز نظر و ارئه دیدگاه هاي جدید است.تنها  -ب
 مزیت عمده آن صداقت و صمیمیت است. -ج
 پیش از هر گونه صحبت افراد نظرات خود را بر روي کاغذ می نویسند. -د
 

 173ص گزینه  در مقایسه تیم و گروه کدامیک از مفاهیم زیر بیانگر ویژگی هاي گروه است؟ -21
 حساب پس دهی انفرادي                -هم افزایی مثبت                                          ب -الف

 وگروهی حساب پس دهی انفرادي -مهارتهاي مکمل                                            د -ج
 
 119گزینه الف ص ت؟یکی از بیشترین کاربردهاي تیم هاي حل کننده مسائل کدام مورد اس -22  
 حل مسائل دشوار -برآورد اثر بخشی             د -ارزیابی قضاوت           ج -دوایر کیفیت          ب -لفا
 
 179ص گزینه ج ؟ رهنمودهاي الزم را ارائه می دهدکدامیک از نقش هاي تیم -32

 نگهدارنده -تولید کننده    د -نتیجه گیر -ج  تحلیلگر             -هماهنگ کننده        ب -الف
 

 199ص گزینه  الف  کدامیک از موارد زیر بیانگر برتري ارتباط رسمی است؟ -24



 داراي معنا و مفهوم خاص -ارتباط بیشتر           ذ -تحریف کمتر       ج -سرعت و بازخور         ب -الف
 

 203ص الف گزینه  مطرح می گردد؟ اگر مسئله رضایت شغلی مطرح باشد کدامیک از الگوهاي زیر -25
 دایره اي -زنجیره اي                  د -چرخی                  ج -همه جانبه             ب -الف

 
باشد کدام نوع مدیریت  کمو توجه به تولید  باال بر اساس تحقیقات بلیک و موتان زمانی که میزان توجه به کارکنان -62

 224ص گزینه ج  مطرح می گردد؟
 مدیریت نامحدود -مدیریت باشگاهی      د -مدیریت استبدادي         ج -مدیریت تیمی       ب -الف

 
بر اساس تئوري مسیر هدف اگر نوع اختیارات رسمی و سیستم دیوانساالر باشد کدام نوع رهبري مورد استفاده قرار می  -27

 232ص ؟گزینه ب  گیرد
 الگوي حمایتی -قرماندهی و صدور دستور               بالگوهی مبتنی بر -الف

 در پی کسب موفقیت  -الگوي مشارکتی                                              د -ج
 

 233ص گزینه الف کدامیک از الگوهاي زیر همان الگوي درخت تصمیم گیري است؟ -28
 تئوري مسیر هدف  -الگوي رهبري مشارکتی                        ب -الف

 تئوري اقتضایی -الگوي اقتضایی فیدلر                             د -ج
 

  کدام نوع رهبري بیانگر الهام بخشی به پیروان فداکردن منافع خویش براي پیروان است؟ -29
  236ص گزینه الف 

 رهبر حمایتی -رهبر دلسوز           د -رهبر آرمان گرا        ج -ب        رهبر فرهمند    -الف
 

 198گزینه الف ص هیم زیر ضرورت ارتباط در سطح افقی را بیان می دارد؟کدامیک از مفا -30
 صرفه جویی در وقت و تسهیل هماهنگی -الف
 سرعت و بازخور نمودن نتیجه-ب
 پشتوانه منطقی تر و رساتر بودن -ج
 فراهم نمودن پیشرفت بهتر انجام کارها  -د
 

 270گزینه الف  ص کدامیک از الگوهاي زیر بیانگر فرایند تعارض است؟ -31
 نتیجه -رفتار -بروز تعارض -مخالفت بالقوه -الف
 نتیجه -بروز تعارض   -رفتار  -مخالفت بالقوه -ب
 نتیجه –مخالفت بالقوه   -رفتار  -بروز تعارض -ج 



 نتیجه –رفتار   -مخالفت بالقوه   -رض روز تعا -د
 

 313ص گزینه ج  کدامیک از گزینه هاي زیر بینگر ویژگی ساختار هاي ارگانیک است؟-31
 شرح وظایف مشخص و تصمیم گیري متمرکز-الف
 کانالهاي ارتباطی رسمی، وظایف انعطاف پذیر -ب
 پراکندگی افقی اندكتصمیم گیري غیر متمرکز ، -ج
 متمرکز، وظایف انعطاف پذیر تصمیم گیري -د
 

 با توجه به الگوهاي ویژگیهاي شغلی کدام یک از گزینه هاي زیر بیانگر ابعاد اصلی کار می باشد؟ -32
 333ص  گزینه الف 

 گوناگونی در مهارت و سادگی کار               -گوناگونی در مهارت و هویت کار                              ب -الف
 اهمیت کار، سادگی کار                                        -هویت کار  ،   سادگی کار                                       د -ج 



 ساختار وطرح سازمانی  سازمان تئوري نام درس:
 رابینز نویسنده:

 ناصر برخوردارطراح سوال:
 )22-کدام گزینه بیانگر این است که وظایف چگونه تخصیص داده شوند و چه شخصی به چه کسی گزارش دهد؟(الف-1

 ساختار سازمانی.الف)
 رقتار سازمانی.ب)
 تئوري سازمان.ج)
 طرح سازمان.د)
 )36-،راههاي متعددي وجود دارد؟(جکدام ویژگی سیستم بیانگر این است که براي انجام یک کار -2

 آنتروپی منفی.الف)
 بازخور.ب)
 انی.همپایج)
 وضعیت ثبات.د)
 )38-در کدامیک از مراحل چرخه حیات، ساختار سازمان تثبیت می شود؟(د-3

 الف)شکل گیري اولیه.
 ب)کارآفرینی.

 ج)افول.
 و کنترل.د)رسمیت 

کدامیک از معیارهاي اثر بخشی به میزان آمادگی فرد براي درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهاي شغلی اطالق -4
 )50-؟(بمی شود

 الف)رضامندي شغلی.
 انگیزش.ب)
 روحیه.ج)
 انسجام.د)
هیت وظایف آنها و میزان بین واحدهاي سازمانی بر اساس موقعیت اعضاء سازمان، ماکدام گزینه به میزان تفکیک -5

 )81-تحصیالت و آموزشهایی که فرا گرفته اند اشاره می نماید؟(الف
 تفکیک افقی.الف)

 تفکیک عمودي.ب)
 تقسیم کار.ج)
 تفویض اختیار.د)
 )93-کدامیک از فنون رسمی سازي، سازمانها کارکنان را به صورت تصادفی انتخاب نمی کنند؟(د بر اساس -6



 ت نقش.الف)الزاما
 ب)قوانین.

 ج)خط مشی.
 گزینش.د)
 )121-به اهداف استراتژي آینده نگر اشاره می نماید؟(ج کدام گزینه-7

 کارآیی.الف)
 ثبات.ب)
 انعطاف پذیري.ج)
 عدم کارآیی.د)
 )151-ها اشاره می نماید؟(به ها به ستاده ي الزم براي تبدیل نهادو فرآیندها کدام گزینه به اطالعات، تجهیزات، فنون-8

 الف)پیچیدگی.
 فناوري.ب)
 رسمیت.ج)
 کنترل.د)
 .ز-9

 )181-می باشند؟(ب هایی با توجه به نظریه برنز و استاکر، ساختارهاي ارگانیکی(زیستی) داراي چه ویژگی-10
 خشک)، رسمیت زیاد.(بدون انعطافالف)

 وظایف انعطاف پذیر، رسمیت کم.ب)
 ارتباطات عمودي، رسمیت زیاد.ج)
 رسمیت کم. ارتباطات عمودي،د)
کدامیک از انواع ساختار سازمانی داراي ویژگی هایی از قبیل تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودي کم، رسمیت کم، عدم -11

 )252-تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیري می باشد؟(د
 بوروکراسی ساده.الف)

 بوروکراسی ماشینی.ب)
 حرفه اي.بوروکراسی ج)
 ادهوکراسی.د)
 )289-می باشد؟(ج Zکدام گزینه بیانگر یکی از ویژگی هاي تئوري -12

 الف)ارزشیابی پیوسته.
 ب)ارتقاء سریع.

 ج)مسئولیت فردي.
 تاه مدت.استخدام کود)
درکدامیک از ویژگی هاي شغل، وظایف شغلی به نحوي معین شده اند که کار از ابتدا تا انتها براي شاغل مشخص بوده -13

 )302-از وظایف شغلی خود داشته است؟(ب و فرد تصویر کاملی
 تنوع مهارت.الف)



 معنی دار بودن وظیفه.ب)
 اهمیت وظایف.ج)
 استقالل و اختیار در کار.د)
 )307-کري طراحی شغل، بر افزایش رضایت کارکنان تاکید بسیار دارد؟(جکدامیک از مکاتب ف-14

 مکتب ارگونومی.الف)
 مکتب زیستی.ب)
 مکتب روانشناختی.ج)
 مکتب مهندسی.د)
 )319-کدام گزینه به یکی از استراتژي هاي داخلی به منظور مدیریت محیط اشاره می کند؟(الف-15

 ایمن سازي.الف)
 تبلیغات.ب)
 نفوذ در دستگاه قانونگذاري.ج)
 عوامل تهدید کننده.جذب د)
دوره افول چه عاملی جایگزین آن ، در عین کننده ساختار در طی دوره رشد استاندازه سازمانی، یک عامل کلیدي ت-16

 )407-می شود؟(د
 تمرکز.الف)

 رسمیت.ب)
 تعارض.ج)
 کنترل. -قدرت د)

  



 سازمان و مدیریت مبانی نام درس:
 رضائیاننویسنده: 

 ناصر برخوردارطراح سوال:
 )13-در مرحله اول مراحل پنج گانه رشد سازمانها، تکامل سازمان از چه طریقی صورت می گیرد؟(الف-1

 الف)خالقیت.
 ب)هماهنگی

 ج)تفویض اختیار.
 د)همکاري.

 )25-کدام گزینه به منابع قدرت ناشی از منصب و مقام اشاره می نماید؟(د-2
 الف)مهارت.

 ب)صالحیت.
 ج)تخصص.

 د)مشروعیت.
 )40-کدام گزینه بر اهمیت استفاده از فنون ریاضی براي حل مسائل مدیریتی تاکید می کند؟(ب-3

 سنتی. الف)رهیافتهاي
 ب)رهیافتهاي کمی.

 ج)رهیافتهاي منابع انسانی.
 د)رهیافتهاي سیستمی.

 )46-با توجه به اصول مدیریت فایول، کدام گزینه براي گردش صحیح کارها در سازمان ضرورت دارد؟(ج-4
 الف)عدالت.

 ب)سلسله مراتب.
 ج)نظم.
 د)ثبات.

داللت دارد و تاثیر عمده اي بر نحوه عملکرد مدیران  کدامیک از متغیرهاي اقتضایی بر تعداد افراد هر سازمان-5
 )71-دارد؟(الف

 الف)اندازه سازمان.
 ب)تکراري بودن فن آوري تولید.

 ج)عدم اطمینان محیطی.
 د)تفاوتهاي فردي.

-آید؟(ددر کدامیک از شیوه هاي تفکر، با تعمیم نتیجه گیري هایی کلی به مصادیق خاص، نتیجه اي ویژه بدست می -6
113( 



 الف)تفکر خالق.
 ب)تفکر استقرایی.

 ج)تفکر سببی.
 د)تفکر قیاسی.

 )141-در کدامیک از موقعیتهاي تصمیم گیري، میزان احتمال وقوع هر یک از نتایج ممکن، معین است؟(ب-7
 الف)موقعیت اطمینان.

 ب)موقعیت مخاطره.
 ج)موقعیت بحرانی.

 د)موقعیت عدم اطمینان.
 )147-منطقی حل مساله، پس از راه حل یابی کدام مرحله انجام می شود؟(جدر فراگرد -8

 الف)تعریف مساله.

 ب)اجرا و پیگیري.
 ج)ارزیابی و انتخاب.
 د)شناسایی وضعیت.

 )173-کدام گزینه از عوامل سازمانی تعهد احساسی و اجتماعی می باشد؟(ج-9
 الف)عدم تمایل به باخت.

 یگران.ب)ترس از قبول خطا در برابر د
 ج)مقاومت در برابر تغییر.

 د)احتمال تغییر اوضاع و شرایط.
 )184-کدامیک از انواع برنامه ریزي به ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنهامی پردازد؟(الف-10

 الف)عملیاتی.
 ب)تخصصی.
 ج)راهبردي.
 د)مشارکتی.

-جم و کاملی که براي تحقق اهداف اساسی سازمان تدوین می گردد؟(دکدام مفهوم عبارت است از برنامه جامع، منس-11
209( 

 الف)خط مشی.
 ب)رویه ها.

 ج)اثر بخشی.
 د)راهبرد.

 )256-کدامیک از انواع راهبردهاي انطباقی، ضمن تالش محدود براي نوآوري به حفظ ثبات می پردازد؟(ج-12
 الف)تدافعی.
 ب)واکنشی.

 ج)تحلیلگري.



 د)پیشروي.
 

 کدامیک از اصول ایجاد هماهنگی، خط فرماندهی یا مسیر صدور دستور، از مقامات عالی سازمان شروع می شود ودر -13
 )368-ا کارکنان سطح  عملیاتی امتداد می یابد؟(بت

 الف)اصل بازنگري.
 ب)اصل خط فرمان.

 ج)اصل وحدت فرماندهی.
 د)اصل حیطه نظارت.

 )399-کارکنان و استفاده از آنها براي انجام وظایف محوله اشاره می نماید؟(د کدام گزینه به مهارت و توانایی کار با-14
 الف)مهارت ادراکی.

 ب)مهارت فنی.
 ج)مهارت ارزیابی عملکرد.

 د)مهارت انسانی.
 )411-زمانی که تقاضاي بیش از حد وجود دارد، وظایف مدیر بازاریابی چیست؟(ب-15

 الف)هماهنگ کردن تقاضا.
 ي تبلیغاتی.ب)کاهش هزینه ها

 ج)افزایش آگاهی عامه.
 د)حفظ تقاضاي متعادل.

کدامیک از سطوح رهبري هرسی ویالنچارد، براي موقعیتی است که سطح آمادگی کارکنان ،کم و کارکنان ،ناتوان و بی -16
 )433-تمایل باشند؟(ج

 الف)سبک اقناعی.
 ب)سبک حمایتی.
 ج)سبک دستوري.
 د)سبک تفویضی.

 



 (استیفن رابینز)تئوري مدیریت پیشرفته
 21گزینه الف ص ؟ کدام جزء از تعریف سازمان بر اهمیت نقش انسانی در سازمان داللت دارد  -1

 به طور آگاهانه هماهنگ شدن         -پدیده اجتماعی بودن                                  ب -الف
 فعالیت براي تحقق اهداف بر اساس یک سلسله مبانی دائمی -د       داراي حدود و ثغور مشخصی بودن            -ج

 
گزینه ؟ در کدام مرحله از چرخه حیات سازمان ارتباطات ضرورتا غیر رسمی و افراد از تعهد باالیی نسبت به سازمان برخوردارند-2

 40ج ص 
 پیچیده شدن ساختار -د                   شکل گیري اولیه   -کارآفرینی            ج -افول                 ب -الف

 
در ارزیابی اثر بخشی یک بیمارستان بر اساس رویکرد سیستمی (تعداد کل بیماران معالجه شده ) بیانگر کدام متغیر سیستم می -3

 60گزینه الف ص ؟ باشد
 نسبت داده به ستاده -نسبت ستاده به داده                             ب -الف

 نسبت عملیات درونی به داده -نسبت عملیات درونی به ستاده                  د -ج
 
کدام مدل ارزیابی مورد استفاده قرار می در رویکرد ارزش رقابتی اگر ارزش هاي مورد توجه در ارزیابی (سازمان و کنترل) باشند -4

 ص 70گزینه ج ؟ گیرد
 مدل فرایند داخلی -مدل عقالیی        د -اي باز      جمدل سیستم ه -مدل روابط انسانی       ب  -الف 

 
 82گزینه الف ص ؟  بین تخصص گرایی و پیچیدگی ساختار سازمانی چه رابطه اي وجود دارد -5

 نامشخص -د  فقدان رابطه -ب  معکوس -ب  مستقیم     -الف
 
 105گزینه ب ص  ؟ چه رابطه اي بین تمرکز با پیچیدگی و رسمیت وجود دارد -6

 معکوس -معکوس -د  مستقیم-مستقیم-ج مبھم -معکوس -ب معکوس -مستقیم -الف
 
بنابر نظریه چندلر ساختار کارآمد براي یک سازمان با استراتژي تک محصولی ساختاري است که داراي کدام میزان تمرکز  -7

 114گزینه د ص ؟ ،رسمیت و پیچیدگی باشد
 زیاد،کم،کم-د  زیاد ،زیاد،زیاد -ج  کم،زیاد، کم     -ب       کم،کم،کم      -الف

 
کدام نوع سازمان با هدف انعطاف پذیري ،محیطی پویا دارد و ساختار آن منعطف ،با رسمیت و تقسیم کار کم و عدم تمرکز  -8

  118گزینه الف ص ؟ است
 تحلیلگر -د  تدافعی -ب  انفعالی -ب  آینده نگر -الف

 
 136گزینه  ب ص ؟ و با پیچیدگی عمودي و تمرکز به ترتیب چه رابطه اي وجود دارد بین اندازه -9

 معکوس -مستقیم -ب     مستقیم -مستقیم -الف
 مستقیم -معکوس -د    معکوس -معکوس -ج
 

زایش یابد در اینکه مدیران برخی سازمان ها تمایل به افزودن پرسنل غیرالزم و تجهیزات بیشتر دارند ،بدون آنکه کارایی اف-10
 140ص  4گزینه ؟ کدامیک از موارد زیر بحث شده است

 قانون پارکینسون -د  اصل اتالف منابع -ج  اصل پیتر -ب  اصل لستثناء -الف



 
  است؟ چگونه پیچیدگی و تمرکز و رسمیت میزان واحدي، تولید فناوري داراي هاي سازمان در وودوارد مطالعات براساس -11

 155گزینه ج ص 
 زیاد–زیاد -کم -د  کم -کم-کم -ج  کم-زیاد-زیاد -ب  زیاد -کم-زیاد -الف

 
گزینه ؟ در مطالعات پرو مشاغل حسابداري مالیاتی و تحویلدار بانک به ترتیب جزو کدامیک از تکنولوژي ها محسوب می شوند -12

 160الف ص 
 کراريغیرت -ريهن -د هنري -غیرتکراري -ج مهندسی -تکراري -ب  تکراري -مهندسی -الف

 
  165گزینه ب ص ؟ در مطالعات تامسون وابستگی در تکنولوژي واسطه اي و متمرکز به ترتیب چگونه است-13
 متمرکز،متوالی -د  متوالی،متمرکز -ج متمرکز،دوجانبه -ب دوجانبه،متمرکز -الف

 
  ؟ شرکت هاي مخزن سازي از نظر پیچیدگی و تغییر  به ترتیب چگونه می باشند براساس مطالعات الرنس و لورچ -14

 188ص   الف گزینه
 پویا -پیچیده  ایستا -پیچیده -ج  پویا -ساده -ب  ایستا -ساده -الف

 
 182گزینه الف ص ؟ بر اساس مطالعات امري و تریست کدام نوع محیط داراي پیچیدگی کمتري است -15
 محیط ثابت با اجزاي مرتبط -ب   زاي غیر مرتبطمحیط با اج -الف

 محیط با عناصر کامال متغیر -د    محیط متغیر واکنشی -ج
 

در کدام محیط تهدیدات محیطی به جاي اینکه تصادفی باشند به صورت خوشه اي هستند.بدین معنا که نیروهاي تهدید  -16
  182ص  بگزینه ؟ کننده درونی به هم گره خورده اند

 محیط ثابت با اجزاي مرتبط -ب   محیط با اجزاي غیر مرتبط -الف
 محیط با عناصر کامال متغیر -د    محیط متغیر واکنشی -ج
 

 )206با توجه به منطق گزینش استراتژیک آقاي چایلد کدام گزینه صحیح می باشد؟(الف -17
ه بر تصمیمات تصمیم گیرندگان تسلط داشته، تصمیم گیرندگان الف)بر خالف نظر افرادي که ادعا می کنند نیروهاي فناوریک، محیطی و غیر

 خود از آزادي عمل زیادي برخوردارند.
 ب)اثر بخشی سازمانی باید به جاي اینکه به عنوان یک دامنه مد نظر قرار گیرد به صورت یک نقطه مد نظر واقع گردد.

 انند محیط خود را کنترل کنند.ج)سازمانها گاهگاهی قدرت تغییر محیط را دارا بوده اما نمی تو
د)برداشت ها و ارزیابی هایی که از حوادث محیطی صورت می گیرد حلقه مهم ارتباطی بین محیطها و اقدامات و فعالیتهاي سازمان ها نمی 

 باشد.
 

 206گزینه ج ص ؟ از دیدگاه منطق استراتژیک اثر بخشی سازمان چگونه حاصل می شود
 حداکثر سازي اثر بخشی -بخش اثر بخشی                     باکتفا به سطح رضایت  -الف

 عدم توجه به اثر بخشی -از بین بردن اثر بخشی                                              د -ج
 

 219گزینه ج ص ؟ اختیار و قدرت به ترتیب از چه منابعی ناشی می شوند  -18
 غیررسمی   -غیررسمی -ب                          رسمی                     -رسمی –الف 

 رسمی -رسمی یا غیر رسمی -رسمی یا غیر رسمی                                   د-رسمی -ج 



 
؟ براساس دیدگاه قدرت کنترل چه سطحی از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می تواند به حفظ منافع ائتالف حاکم کمک کند -19

 بگزینه  231صفحه 
 کم -زیاد -کم -زیاد             د -زیاد -زیاد -زیاد                ج –زیاد  -کم -زیاد                   ب -کم -کم -الف

  
 242ب  ؟می باشدروکراسی ماشینی  وب نقاط قوت از ییکگزینه بیانگر کدام  -20
 انجام فعالیت هاي جدید و غیر تکراري با کارایی بسیار زیاد -الف
 صرفه جویی حاصل از مقیاس و جلوگیري از دوباره کاري  -ب
 رضایت کارکنان از مشاغل متنوع و متنوع -ج
 قدرت انطباق سریع با شرایط محیطی  -د
 

 245گزینه ج ص ؟ و عدم تمرکز باالست استانداردسازيکدام طرح ساختاري ویژگی   -21
 ماشینیروکراسی وب -حرفه اي                                 دروکراسی وب -ساده                      ج -ادهوکراسی                ب -الف

 
 د)-258موقت) می باشد؟(-کدام گزینه بیانگر یکی از ویژگی هاي ادهوکراسی(ساخت ویژه کار  -22

 محیط ساده و پویا. –تخصص گرایی کم–الف)رسمیت کم 
 محیط ساده و با ثبات.–رسمیت زیاد  –ب)تخصص گرایی زیاد
 محیط ساده و با ثبات.–رسمیت کم  –ج)تخصص گرایی کم 

 محیط پیچیده و پویا.–رسمیت کم  –د)تخصص گرایی زیاد 
 

 ؟؟254گزینه د ص ؟ مهمترین عیب ساختار ادهوکراسی کدام است
 نقض فرماندهی -نقض وحدت مدیریت      د -نقض حیطه نظارت           ج -ب   نقض اختیار                -الف

 
  263گزینه ب ص  ؟ ویژگی هاي مدل بروکراسی وبر است گزینه بیان گر یکی ازکدامیک  -23
 تمرکزعدم  -روابط شخصی               د -تقسیم کار                   ج -تیم گرایی                    ب -الف

 
 الف)-266کدام گزینه بیانگر یکی از انتقادات وارده به برروکراسی می باشد؟( -24

 الف)جابجایی هدف.
 ب)توجه زیاد به خواسته هاي مشتریان.

 ج)کارمند محوري.
 د)تمرکز قدرت در مدیران عملیاتی.

 ؟ استمرار کاربرد بروکراسی در دنیاي کنونی دارنددو دیدگاه انتخاب طبیعی و قدرت کنترل به ترتیب چه موضعی در برابر موضوع 
    ؟؟     275گزینه ج ص 

 مخالف -مخالف -موافق              د -موافق  -موافق                ج -مخالف -مخالف               ب -موافق -الف
 

 281گزینه الف ص  ؟ ساختار ماتریسی ترکیبی از کدام ساختارهاست -25
 جغرافیا و پروژه -وظیفه و تخصص       د -محصول و پروژه      ج -ي و پروژه       بوظیفه ا -الف

 
 286گزینه د ص ؟ ها می باشد ارتقاي کند و تاکید بر انسان به عنوان یک انسان از ویژگی هاي کدام تئوري -26
  Jتئوري  - Jتئوري  -د        Aتئوري  - Jتئوري  -ج          Jتئوري  - Aتئوري  -ب         Aتئوري  -Aتئوري   -الف

 



  299گزینه ب ص  ؟ منظور از طراحی شغل چیست -27
 تعیین ویژگی ها و صالحیت هاي الزم براي احراز شغل -الف
 الب مشاغل مختلفنحوه گروه بندي وظایف در ق -ب
 گروهبندي مشاغل براساس ماهیت آنها -ج
 جمع آوري اطالعات الزم راجع به یک شغل -د
 

 ؟ ایجاد میشودگروه کدام  ،سعه شغلی به جاي اینکه در سطح فردي صورت گیرد در سطح گروهی اعمال شودواگر ت -28
 309گزینه ج ص 

 گروه کاري خودگردان -گروه کاري منسجم      د -گروه کاري مستقل       ج -کمیته کاري        ب -الف
 

 319گزینه الف ص ؟ محیط می باشدکدام مورد جزء استراتژیهاي خارجی مدیریت -29
 پراکندگی جغرافیایی -کنکاش محیطی         د -سهمیه بندي               ج -ائتالف             ب -الف

 
 401ب ص  گزینه؟ در مدل رشد الري گرینر افزایش تفویض اختیار راه حل برون رفت از کدام بحران محسوب می شود -30
 تشریفات زاید اداري -کنترل                      د -تقالل                         جاس -رهبري         ب -الف

 
  420گزینه الف ص  ؟ مردم کشورهایی که به شدت از عدم اطمینان پرهیز می کنند چه نوع ساختارهایی را ترجیح می دهند -31
 تمرکز کم -رکز زیاد                دتم -رسمیت کم                 ج -رسمیت زیاد              ب -الف



 (استیفن رابینز)تئوري مدیریت پیشرفته
 21گزینه الف ص ؟ کدام جزء از تعریف سازمان بر اهمیت نقش انسانی در سازمان داللت دارد  -1

 به طور آگاهانه هماهنگ شدن         -پدیده اجتماعی بودن                                  ب -الف
 فعالیت براي تحقق اهداف بر اساس یک سلسله مبانی دائمی -د       داراي حدود و ثغور مشخصی بودن            -ج

 
گزینه ؟ در کدام مرحله از چرخه حیات سازمان ارتباطات ضرورتا غیر رسمی و افراد از تعهد باالیی نسبت به سازمان برخوردارند-2

 40ج ص 
 پیچیده شدن ساختار -د                   شکل گیري اولیه   -کارآفرینی            ج -افول                 ب -الف

 
در ارزیابی اثر بخشی یک بیمارستان بر اساس رویکرد سیستمی (تعداد کل بیماران معالجه شده ) بیانگر کدام متغیر سیستم می -3

 60گزینه الف ص ؟ باشد
 نسبت داده به ستاده -نسبت ستاده به داده                             ب -الف

 نسبت عملیات درونی به داده -نسبت عملیات درونی به ستاده                  د -ج
 
کدام مدل ارزیابی مورد استفاده قرار می در رویکرد ارزش رقابتی اگر ارزش هاي مورد توجه در ارزیابی (سازمان و کنترل) باشند -4

 ص 70گزینه ج ؟ گیرد
 مدل فرایند داخلی -مدل عقالیی        د -اي باز      جمدل سیستم ه -مدل روابط انسانی       ب  -الف 

 
 82گزینه الف ص ؟  بین تخصص گرایی و پیچیدگی ساختار سازمانی چه رابطه اي وجود دارد -5

 نامشخص -د  فقدان رابطه -ب  معکوس -ب  مستقیم     -الف
 
 105گزینه ب ص  ؟ چه رابطه اي بین تمرکز با پیچیدگی و رسمیت وجود دارد -6

 معکوس -معکوس -د  مستقیم-مستقیم-ج مبھم -معکوس -ب معکوس -مستقیم -الف
 
بنابر نظریه چندلر ساختار کارآمد براي یک سازمان با استراتژي تک محصولی ساختاري است که داراي کدام میزان تمرکز  -7

 114گزینه د ص ؟ ،رسمیت و پیچیدگی باشد
 زیاد،کم،کم-د  زیاد ،زیاد،زیاد -ج  کم،زیاد، کم     -ب       کم،کم،کم      -الف

 
کدام نوع سازمان با هدف انعطاف پذیري ،محیطی پویا دارد و ساختار آن منعطف ،با رسمیت و تقسیم کار کم و عدم تمرکز  -8

  118گزینه الف ص ؟ است
 تحلیلگر -د  تدافعی -ب  انفعالی -ب  آینده نگر -الف

 
 136گزینه  ب ص ؟ و با پیچیدگی عمودي و تمرکز به ترتیب چه رابطه اي وجود دارد بین اندازه -9

 معکوس -مستقیم -ب     مستقیم -مستقیم -الف
 مستقیم -معکوس -د    معکوس -معکوس -ج
 

زایش یابد در اینکه مدیران برخی سازمان ها تمایل به افزودن پرسنل غیرالزم و تجهیزات بیشتر دارند ،بدون آنکه کارایی اف-10
 140ص  4گزینه ؟ کدامیک از موارد زیر بحث شده است

 قانون پارکینسون -د  اصل اتالف منابع -ج  اصل پیتر -ب  اصل لستثناء -الف



 
  است؟ چگونه پیچیدگی و تمرکز و رسمیت میزان واحدي، تولید فناوري داراي هاي سازمان در وودوارد مطالعات براساس -11

 155گزینه ج ص 
 زیاد–زیاد -کم -د  کم -کم-کم -ج  کم-زیاد-زیاد -ب  زیاد -کم-زیاد -الف

 
گزینه ؟ در مطالعات پرو مشاغل حسابداري مالیاتی و تحویلدار بانک به ترتیب جزو کدامیک از تکنولوژي ها محسوب می شوند -12

 160الف ص 
 کراريغیرت -ريهن -د هنري -غیرتکراري -ج مهندسی -تکراري -ب  تکراري -مهندسی -الف

 
  165گزینه ب ص ؟ در مطالعات تامسون وابستگی در تکنولوژي واسطه اي و متمرکز به ترتیب چگونه است-13
 متمرکز،متوالی -د  متوالی،متمرکز -ج متمرکز،دوجانبه -ب دوجانبه،متمرکز -الف

 
  ؟ شرکت هاي مخزن سازي از نظر پیچیدگی و تغییر  به ترتیب چگونه می باشند براساس مطالعات الرنس و لورچ -14

 188ص   الف گزینه
 پویا -پیچیده  ایستا -پیچیده -ج  پویا -ساده -ب  ایستا -ساده -الف

 
 182گزینه الف ص ؟ بر اساس مطالعات امري و تریست کدام نوع محیط داراي پیچیدگی کمتري است -15
 محیط ثابت با اجزاي مرتبط -ب   زاي غیر مرتبطمحیط با اج -الف

 محیط با عناصر کامال متغیر -د    محیط متغیر واکنشی -ج
 

در کدام محیط تهدیدات محیطی به جاي اینکه تصادفی باشند به صورت خوشه اي هستند.بدین معنا که نیروهاي تهدید  -16
  182ص  بگزینه ؟ کننده درونی به هم گره خورده اند

 محیط ثابت با اجزاي مرتبط -ب   محیط با اجزاي غیر مرتبط -الف
 محیط با عناصر کامال متغیر -د    محیط متغیر واکنشی -ج
 

 )206با توجه به منطق گزینش استراتژیک آقاي چایلد کدام گزینه صحیح می باشد؟(الف -17
ه بر تصمیمات تصمیم گیرندگان تسلط داشته، تصمیم گیرندگان الف)بر خالف نظر افرادي که ادعا می کنند نیروهاي فناوریک، محیطی و غیر

 خود از آزادي عمل زیادي برخوردارند.
 ب)اثر بخشی سازمانی باید به جاي اینکه به عنوان یک دامنه مد نظر قرار گیرد به صورت یک نقطه مد نظر واقع گردد.

 انند محیط خود را کنترل کنند.ج)سازمانها گاهگاهی قدرت تغییر محیط را دارا بوده اما نمی تو
د)برداشت ها و ارزیابی هایی که از حوادث محیطی صورت می گیرد حلقه مهم ارتباطی بین محیطها و اقدامات و فعالیتهاي سازمان ها نمی 

 باشد.
 

 206گزینه ج ص ؟ از دیدگاه منطق استراتژیک اثر بخشی سازمان چگونه حاصل می شود
 حداکثر سازي اثر بخشی -بخش اثر بخشی                     باکتفا به سطح رضایت  -الف

 عدم توجه به اثر بخشی -از بین بردن اثر بخشی                                              د -ج
 

 219گزینه ج ص ؟ اختیار و قدرت به ترتیب از چه منابعی ناشی می شوند  -18
 غیررسمی   -غیررسمی -ب                          رسمی                     -رسمی –الف 

 رسمی -رسمی یا غیر رسمی -رسمی یا غیر رسمی                                   د-رسمی -ج 



 
؟ براساس دیدگاه قدرت کنترل چه سطحی از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می تواند به حفظ منافع ائتالف حاکم کمک کند -19

 بگزینه  231صفحه 
 کم -زیاد -کم -زیاد             د -زیاد -زیاد -زیاد                ج –زیاد  -کم -زیاد                   ب -کم -کم -الف

  
 242ب  ؟می باشدروکراسی ماشینی  وب نقاط قوت از ییکگزینه بیانگر کدام  -20
 انجام فعالیت هاي جدید و غیر تکراري با کارایی بسیار زیاد -الف
 صرفه جویی حاصل از مقیاس و جلوگیري از دوباره کاري  -ب
 رضایت کارکنان از مشاغل متنوع و متنوع -ج
 قدرت انطباق سریع با شرایط محیطی  -د
 

 245گزینه ج ص ؟ و عدم تمرکز باالست استانداردسازيکدام طرح ساختاري ویژگی   -21
 ماشینیروکراسی وب -حرفه اي                                 دروکراسی وب -ساده                      ج -ادهوکراسی                ب -الف

 
 د)-258موقت) می باشد؟(-کدام گزینه بیانگر یکی از ویژگی هاي ادهوکراسی(ساخت ویژه کار  -22

 محیط ساده و پویا. –تخصص گرایی کم–الف)رسمیت کم 
 محیط ساده و با ثبات.–رسمیت زیاد  –ب)تخصص گرایی زیاد
 محیط ساده و با ثبات.–رسمیت کم  –ج)تخصص گرایی کم 

 محیط پیچیده و پویا.–رسمیت کم  –د)تخصص گرایی زیاد 
 

 ؟؟254گزینه د ص ؟ مهمترین عیب ساختار ادهوکراسی کدام است
 نقض فرماندهی -نقض وحدت مدیریت      د -نقض حیطه نظارت           ج -ب   نقض اختیار                -الف

 
  263گزینه ب ص  ؟ ویژگی هاي مدل بروکراسی وبر است گزینه بیان گر یکی ازکدامیک  -23
 تمرکزعدم  -روابط شخصی               د -تقسیم کار                   ج -تیم گرایی                    ب -الف

 
 الف)-266کدام گزینه بیانگر یکی از انتقادات وارده به برروکراسی می باشد؟( -24

 الف)جابجایی هدف.
 ب)توجه زیاد به خواسته هاي مشتریان.

 ج)کارمند محوري.
 د)تمرکز قدرت در مدیران عملیاتی.

 ؟ استمرار کاربرد بروکراسی در دنیاي کنونی دارنددو دیدگاه انتخاب طبیعی و قدرت کنترل به ترتیب چه موضعی در برابر موضوع 
    ؟؟     275گزینه ج ص 

 مخالف -مخالف -موافق              د -موافق  -موافق                ج -مخالف -مخالف               ب -موافق -الف
 

 281گزینه الف ص  ؟ ساختار ماتریسی ترکیبی از کدام ساختارهاست -25
 جغرافیا و پروژه -وظیفه و تخصص       د -محصول و پروژه      ج -ي و پروژه       بوظیفه ا -الف

 
 286گزینه د ص ؟ ها می باشد ارتقاي کند و تاکید بر انسان به عنوان یک انسان از ویژگی هاي کدام تئوري -26
  Jتئوري  - Jتئوري  -د        Aتئوري  - Jتئوري  -ج          Jتئوري  - Aتئوري  -ب         Aتئوري  -Aتئوري   -الف

 



  299گزینه ب ص  ؟ منظور از طراحی شغل چیست -27
 تعیین ویژگی ها و صالحیت هاي الزم براي احراز شغل -الف
 الب مشاغل مختلفنحوه گروه بندي وظایف در ق -ب
 گروهبندي مشاغل براساس ماهیت آنها -ج
 جمع آوري اطالعات الزم راجع به یک شغل -د
 

 ؟ ایجاد میشودگروه کدام  ،سعه شغلی به جاي اینکه در سطح فردي صورت گیرد در سطح گروهی اعمال شودواگر ت -28
 309گزینه ج ص 

 گروه کاري خودگردان -گروه کاري منسجم      د -گروه کاري مستقل       ج -کمیته کاري        ب -الف
 

 319گزینه الف ص ؟ محیط می باشدکدام مورد جزء استراتژیهاي خارجی مدیریت -29
 پراکندگی جغرافیایی -کنکاش محیطی         د -سهمیه بندي               ج -ائتالف             ب -الف

 
 401ب ص  گزینه؟ در مدل رشد الري گرینر افزایش تفویض اختیار راه حل برون رفت از کدام بحران محسوب می شود -30
 تشریفات زاید اداري -کنترل                      د -تقالل                         جاس -رهبري         ب -الف

 
  420گزینه الف ص  ؟ مردم کشورهایی که به شدت از عدم اطمینان پرهیز می کنند چه نوع ساختارهایی را ترجیح می دهند -31
 تمرکز کم -رکز زیاد                دتم -رسمیت کم                 ج -رسمیت زیاد              ب -الف



 ناصر برخوردارطراح سوال:  رابینزنویسنده:   سازمانتئورینام درس:
 ) 22-د( گزینه بیانگر اجزاء ساختار سازمان می باشد؟کدام -1

 رسمیت –محیط  –تمرکز ) الف
 محیط –رسمیت  –پیچیدگی ) ب
 اختیار –تمرکز  –محیط ) ج
 تمرکز –رسمیت  –پیچیدگی ) د
 ) 24-ج( که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد؟کدام گزینه بیانگر رشته اي است -2

 طرح سازمان) الف
 ساختار سازمان) ب
 تئوري سازمان) ج
 رفتار سازمانی) د
کدام نگرش سازمانی، سازمانها پدیده هایی هستند که به صورت مصنوعی ایجاد شده اند، اهداف بلند مدت و مقاصدشان به در-3

 )  28-د( شده و به وسیله مدیریت حصول می شود؟صورت نمادین ایجاد 
 عطفنسیستم هاي بهم پیوسته م)  الف
 سیستم هاي باز)  ب
 سیستم هاي سیاسی) ج
 نظام هاي تولید کننده معنا ساز) د
جدید ها محصوالت یا بازارهاي خدماتی خود را تنوع می بخشند و مدیریت کاالهاي  در کدامیک از مراحل چرخه حیات، سازمان-4

 ) 39-د(  د؟نو فرصتهاي رشد را جست و جو می کن
 کارآفرینی) الف
 شکل گیري اولیه) ب
 رسمیت و کنترل) ج
 پیچیده شدن ساختار) د
کدامیک از معیارهاي اثر بخشی به توانایی یک سازمان براي تغییر رویه هاي استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات -5

 ) 51-ج(  نماید؟محیطی سازمان اشاره می 
 اجماع در هدف) الف
 انسجام / تعارض) ب
 انعطاف پذیري / انطباق) ج
 سازگاري نقش و هنجار) د
رویکرد اهداف نهایی مورد غفلت واقع نمی شوند بلکه اهداف در یک مجموعه از معیارهایی بسیار پیچیده به عنوان یک کدام در -6

 ) 59-الف( ر می گیرند؟قرا جزء مورد توجه
 سیستمی) الف
 نیل به هدف) ب
 عان استراتژیکفذین) ج
 ارزشهاي رقابتی) د
نتایج به عنوان ( و توانایی جذب منابع ) به عنوان وسایل و امکانات( کدامیک از مدلهاي اثر بخشی بر حسب انعطاف پذیري-7
 ) 71-ب( تعریف می شود؟ ) نهایی

 مدل روابط انسانی) الف
 مدل سیستم هاي باز) ب
 هدف عقالیی مدل) ج



 مدل فرآیند داخلی) د
 ) 80-ب( حرفه اي و همچنین طول دوره آموزش حرفه اي کارکنان اشاره دارد؟ هاي کدام گزینه به تعداد متخصصین و فعالیت-8

 تفویض اختیار) الف
 پیچیدگی) ب
 تفکیک) ج
 رسمیت) د
که در سازمان نهادي شده و تبعیت آنها از سوي کدامیک از فنون رسمی سازي به مراسم و آداب و قواعدي اطالق می شود -9

 ) 97-د( مدیران و کارکنان نوعی ارزش به شمار می آید؟
 الزامات نقش) الف
 گزینش) ب
 رویه ها) ج
 شعائر) د

 ) 101-ب( نی، بعد از تفسیر اطالعات، کدام مرحله انجام می شود؟ادر فرآیند تصمیم گیري سازم-10
 ااجر) الف
 انتخاب) ب
 اجرا مجوز) ج
 اقدام) د

 ) 121-الف( اهداف کدام استراتژي، ثبات و کارآیی می باشد؟-11
 تدافعی) الف
 تحلیلگر) ب
 آینده نگر) ج
 انفعالی) د

دن و فلزات در چه وضعی ا، شرکت هاي مع)نیاز سرمایه اي و میزان نوآوريرهاي دو گانه تجزیه و تحلیل صنعت (از نظر متغی-12
 ) 125-ب( قرار دارند؟

 نیاز سرمایه اي زیاد، نوآوري زیاد) الف
 سرمایه اي زیاد، نوآوري کم نیاز) ب
 نیاز سرمایه اي کم، نوآوري زیاد) ج
 نیاز سرمایه اي کم، نوآوري کم) د

 ) 132-د( ، عامل اصلی تعیین ساختار سازمانی است؟یسازمانکدام عامل  -13
 رسمیت.) الف
 محیط) ب
 تمرکز) ج
 اندازه) د

 عقالیی،وده ولی می تواند به شیوه اي از طبقه بندي هاي فناوري از دیدگاه پرو، از استثنائات متعددي برخوردار بکدامیک -14
 ) 160-الف( اصولی و نظام مند، به کار گرفته شود؟

 فناوري مهندسی) الف
 تکراريفناوري ) ب
 فناوري غیر تکراري) ج
 فناوري هنري و صنعتگرانه) د



، تهدیدات محیطی موجود بر علیه سازمان بجاي اینکه تصادفی باشند به صورت خوشه اي محیطچهار گانه ع انواکدامیک از در -15
 ) 182-الف( ؟می نمایدبه کندي تغییر  بوده و محیط

 محیط ثابت با اجزاي مرتبط با هم) الف
 محیط با عناصر کامالً متغیر) ب
 محیط متغیر واکنشی) ج
 مرتبط به هم رمحیط ثابت با اجزاي غی) د

-ب( کدام گزینه به منابع بالقوه و واقعی که سازمان را براي انطباق خود با تغییر محیطی توانمند می سازد اشاره می نماید؟-16
227 ( 

 کمیابی محیطی) الف
 فرجه سازمانی) ب
 قلمرو سازمان) ج
 تجسم سازمان) د

پیوند  لی سازماناه بخش عی که هستۀعملیاتی را ببه مدیرانزبرگ، کدام گزینه نتیعناصر پنج گانه سازمان از نظر م با توجه به-17
 ) 236-ج( می دهند اشاره می نماید؟

 بخش ستاد پشتیبانی) الف
 بخش عالی سازمان) ب
 بخش میانی) ج
 متخصصین فنی) د

-ب( مهارتهاي خود، استقالل دارند؟در کدام نوع بوروکرسی، قدرت در هسته عملیاتی متمرکز است و نیز افراد در بکارگیري -18
247 ( 

 بوروکراسی ساده) الف
 بوروکراسی حرفه اي) ب
 بوروکراسی بخشی) ج
 بوروکراسی ماشینی) د

 ) 248-د( قرار دارد؟ کدام گروه از مدیران در دست ) شعبه اي( قدرت در ساختار بخشی-19
 مدیریت عالی) الف
 مدیریت عملیاتی) ب
 مدیریت سرپرستی) ج
 مدیریت میانی) د

رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیري می ،کدام ساختار سازمانی داراي ویژگی هایی از قبیل تفکیک افقی زیاد -20
 ) 252-د( باشد؟

 بوروکراسی حرفه اي) الف
 بوروکراسی ماشینی) ب
 ساختار بخشی) ج
 ادهوکراسی) د

 ) 265-د( چیست؟موضوع اصلی مدل بوروکراسی وبر -21
 تقسیم کار) الف
 رسمیت زیاد) ب
 ماهیت غیر شخصی) ج
 استاندارد سازي) د



 ) 281-الف( می نماید؟مفهوم وحدت فرماندهی را نقض کدامیک از ساختارهاي سازمانی، -22
 ماتریسی) الف
 ساده) ب
 بخشی) ج
 ادهوکراسی) د

 ) 289-د( می باشد؟ zبیانگر یکی از ویژگی هاي تئوري کدام گزینه -23
 مسئولیت جمعی) الف
 بی پیوستهارزشیا) ب
 ارتقاء سریع) ج
 تاکید جامع بر افراد) د

دي از کدام گزینه بیانگر یک ساختار موقتی است که براي انجام یک وظیفه خاص، معین و پیچیده شکل گرفته و تعدا-24
 ) 291-ج( مشارکت دارند؟ واحدهاي فرعی سازمانی در آن

 ساختار کمیته اي) الف
 آموزشیگروه ) ب
 گروه عملیاتی) ج
 ساختار موازي) د

 ) 301-د( اجتماعی اشاره می نماید؟ –کدام گزینه به رویکرد سیستمهاي فنی -25
 رقابت) الف
 کنترلهاي خارجی) ب
 سبک مدیریت آمرانه) ج
 بهینه سازي مشترك) د

ي، از راي کارویه ه در تعیین و نی کارزماشاغل در برنامه ریزي است که  کدامیک از ویژگی هاي شغل بیانگر حد و حدودي-26
 ) 303-ب( ؟استقالل و آزادي عمل برخوردار است

 تنوع مهارت) الف
 و اختیار در کاراستقالل ) ب
 اهمیت وظایف) ج
 معنی دار بودن وظیفه) د

سنجی متکی ص گرایی، حرکت سنجی و زمان ه اصولی نظیر ساده سازي کار، تخصشغل، بکدامیک از مکاتب فکري طراحی -27
 ) 306-ج( است؟

 مکتب مهندسی انسانی) الف
 مکتب روانشناختی) ب
 مکتب مهندسی) ج
 مکتب زیستی) د

 ) 310-الف( رد می تواند تنوع در اعضاء گروه را افزایش دهد؟براي مشاغلی که کار گروهی و همکاري را می طلبند، کدام رویک-28
 گروه کاري منسجم) الف
 غنی سازي شغل) ب
 توسعه شغلی) ج
 گروه کاري خود گردان) د

 ) 319-الف( هاي خارجی به منظور مدیریت محیط اشاره می نماید؟ از استراتژي کدام گزینه به یکی-29
 نفوذ در دستگاه قانونگذاري) الف



 سهمیه بندي) ب
 انتخاب قلمرو) ج
 استخدام و بکارگیري) د

ز ایجاد وجهه براي خود هزینه هاي زیادي تقاضا براي کاالها و خدمتشان و نیت یبتی، تثبسازمانها براي کاهش فشارهاي رقا-30
 ) 324-د( د.نصرف .................... می کن

 عقد قرارداد) الف
 هموارسازي) ب
 ایمن سازي) ج
 تبلیغات) د

 ) 403-ب( در مدل رشد سازمانی گرینر، کدام گزینه راه حل بحران تشریفات اداري زائد می باشد؟-31
 هماهنگی) الف
 همکاري مبتنی بر اعتماد) ب
 جهت دهی) ج
 تفویض اختیار) د

رشته ................... به منظور توجیه و پیش بینی اینکه چرا افراد در هنگام کار کردن، رفتارهاي مختلفی از خود بروز می دهند، -32
 ) 422-ج( ایجاد شده است؟

 منابع انسانی) الف
 مدیریت پرسنلی) ب
 رفتار سازمانی) ج
 مدیریت کیفیت) د
 



 ناصر برخوردارطراح سوال:  رابینز نویسنده:  تئوري سازماننام درس:
 
 ج)-25؟(به یکی از ویژگی هاي تئوري سازمان اشاره می نمایدکدام گزینه -1

 .داردالف)دیدگاهی خرد نسبت به مسائل 
 مرکز است.و رضامندي شغلی مت ب)بر جابجایی در کار

 .داردج)دیدگاهی کالن نسبت به مسائل 
 موقعیت افراد در سازمان، رهبري و قدرت تاکید دارد.د)بر 

 
 )د-34؟(کدام ویژگی سیستم باعث می شود تا سیستم، تجدید قوا نموده و از مرگ رهایی یابد-2

 آنتروپی مثبت.الف)
 .ژيسینرب)
 .وضعیت ثباتج)
 .آنتروپی منفید)

 
 الف)-38و تعهد نیز باالست؟( رسمی استدر کدامیک از مراحل چرخه حیات، ارتباطات و ساختار، به صورت غیر -3

 الف)شکل گیري اولیه.
 ب)رسمیت و کنترل.

 ج)پیچیده شدن ساختار.
 د)افول.

 
 ب)-70؟(تعریف می شود چگونه اثر بخشیانسانی مدل روابط  در-4

 الف)در این مدل اثر بخشی بر حسب انعطاف پذیري و توانایی جذب منابع تعریف می شود.
 بخشی در قالب یک نیروي کار منسجم و نیروي کار ماهر تعریف می شود.ب)در این مدل اثر 

 ج)در این مدل اثر بخشی بر حسب طرحها و اهداف ویژه و کارآیی و بهره وري باال تعریف می شود.
 م تعریف می شود.حسب دسترسی به اطالعات و ثبات و نظد)در این مدل اثر بخشی بر 

 
 ج)-75ن استراتژیک می باشد؟(ینفعاکدام مفهوم بیانگر رویکرد ذ-5

 الف)در این رویکرد اثر بخشی سازمان باید برحسب میزان تحقق اهداف آن سنجیده شود.
 ب)در این رویکرد بقاء سازمان مستلزم ذخیره مداوم منابع مورد نیاز است.

 کند. هآوردمل محیطی خود را برااست که خواسته هاي عو )در این رویکرد، سازمانی اثر بخشج
 .متناسب است در حوزه هاي چهارگانه اصلی با عالئق عوامل کلیدي تاکید سازماند)در این رویکرد، 

 
 ب)-94؟(به یکی از فنون رسمی سازي اشاره می کندکدام گزینه -6

 الف)تفکیک افقی.
 مات نقش.اب)الز

 ج)تفکیک عمودي.
 .د)تفکیک جغرافیایی

 
 ب)-112می باشد؟(مفهوم استراتژي گزینه بیانگر کدام -7

 ري اطالعات براي تصمیم گیرنده در خصوص اینکه چه چیزي می تواند انجام شود.الف)جمع آو
 نیادي بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع الزم براي تحقق این اهداف.بفرآیند تعیین اهداف ب)
 میزان یا حدي که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند.ج)
 که براي وحدت بخشیدن به فعالیتها ضروري است. ،میان دوایرمکاري کیفیت هد)

 
 د)-121؟(اشاره می نمایدویژگی هاي استراتژي تدافعی به  کدام گزینه-8

 عدم تمرکز. –رسمیت کم  –تقسیم کار کم  – الف)ساختار منعطف
 عدم تمرکز. –ب)کنترل کم بر فعالیت هاي جدید 

 تمرکز باال. –رسمیت کم  –تعدیل یافته  کنترل متمرکزج)
 تمرکز. –رسمیت باال  –کار زیاد تقسیم  –کنترل شدید د)

 



 د)-160(می باشد.مشکل  و تجزیه و تحلیل مسائل وجود داشته استثنائات متعدديفناوري از دیدگاه پرو، هاي طبقه بنديکدامیک از در -9
 تکراري. هاي فناوريالف)

 مهندسی. هاي فناوريب)
 هنري و صنعتگرانه.فناوري هاي ج)
 غیر تکراري. هاي فناوريد)

 
 ج)-181؟(داراي چه ویژگی هایی می باشندماشینی  هايساختارو استاکر،  برنزبا توجه به نظریه  -10

 رسمیت کم. –انعطاف پذیر وظایف الف)
 رسمیت کم.  – انعطاف(خشک)بدون وظایف ب)
 .متمرکزکنترل  –رسمیت زیاد ج)
 رسمیت زیاد. –ارتباطات موازي د)

 
 د)-200؟(به روابط محیط با ساختار گزینه صحیح را انتخاب نماید با توجه-11

 سازمان به محیط نمی باشد.تاثیر محیط بر یک سازمان تابعی از وابستگی الف)
 طمینان محیطی رابطه مستقیم با هم دارند.پیچیدگی و عدم اب)
 .می باشندرسمیت و عدم اطمینان محیطی به طور مستقیم با هم مرتبط ج)
 تمرکز به خود می گیرند. غیرهرچه محیط از پیچیدگی بیشتري برخوردار باشد ساختارها حالت د)

 
 )206چایلد کدام گزینه صحیح می باشد؟(الفگزینش استراتژیک آقاي  با توجه به منطق-12

ندگان خود از آزادي عمل زیادي گیرندگان تسلط داشته، تصمیم گیر ات تصمیمره بر تصمیمادعا می کنند نیروهاي فناوریک، محیطی و غینظر افرادي که الف)بر خالف 
 خوردارند.بر

 نظر واقع گردد. مدنقطه دامنه مد نظر قرار گیرد به صورت یک اثر بخشی سازمانی باید به جاي اینکه به عنوان یک ب)
 ا نمی توانند محیط خود را کنترل کنند.قدرت تغییر محیط را دارا بوده ام سازمانها گاهگاهیج)
 سازمان ها نمی باشد.و ارزیابی هایی که از حوادث محیطی صورت می گیرد حلقه مهم ارتباطی بین محیطها و اقدامات و فعالیتهاي برداشت ها د)

 
 د)-242باشد؟(کدام گزینه در مورد بوروکراسی ماشینی صحیح می -13

 نمی باشد. وظایف عملیاتی اصالً تکراريالف)
 تبعیت نمی کند.تصمیم گیري از سلسله مراتب ب)
 آمد است که اندازه سازمان کوچک باشد.ماشینی موقعی کاربوروکراسی ج)
 .باشدبه صورت کار آمد می لیتهاي استاندارد شده بوروکراسی ماشینی در توانایی آن در انجام فعانقطه قوت د)

 
 د)-258موقت) می باشد؟( -هوکراسی(ساخت ویژه کاراز ویژگی هاي اد بیانگر یکی کدام گزینه-14

 محیط ساده و پویا. – تخصص گرایی کم –رسمیت کم الف)
 محیط ساده و با ثبات. –رسمیت زیاد  – زیادتخصص گرایی ب)
 محیط ساده و با ثبات.–رسمیت کم  –تخصص گرایی کم ج)
 محیط پیچیده و پویا.–رسمیت کم  –یی زیاد اتخصص گرد)

 
 د)-262(؟اشاره می نمایدویژگی هاي فلسفه بوروکراسی وبر به یکی از کدام گزینه -15

 الف)رسمیت کم.
 ب)ماهیت شخص.

 ج)عدم تقسیم کار.
 سلسله مراتب اختیار مشخص.د)
 

 الف)-266باشد؟(می وکراسی رانتقادات وارده به بربیانگر یکی از کدام گزینه -16
 الف)جابجایی هدف.

 .مشتریانهاي توجه زیاد به خواسته ب)
 .کارمند محوريج)
 .تمرکز قدرت در مدیران عملیاتید)

 
 د)-281کدامیک از ساختارهاي سازمانی، مفهوم وحدت فرماندهی را نقض می نماید؟(-17

 ساده.الف)



 ب)بروکراسی حرفه اي.
 ج)کمیته اي.
 د)ماتریسی.

 
 د)-289می باشد؟( Zویژگی هاي تئوري  بیانگر یکی ازکدام گزینه -18

 استخدام کوتاه مدت.الف)
 مسئولیت جمعی.ب)
 ارتقاء سریع.ج)
 تصمیم گیري با توافق جمعی.د)

 
 د)-291کدام مفهوم بیانگر ساختار کمیته اي است؟(-19

 بر اساس یک پاسخ نسبتاً دائمی طراحی شده است.الف)ساختار ارگانیک منعطف بوده که کند و به موازات یک بوروکراسی 
 و تعدادي از واحدهاي فرعی سازمانی در آن مشارکت دارند.یک ساختار موقتی است که براي انجام یک وظیفه خاص، معین و پیچیده شکل گرفته ب)
 اشد.در این ساختار که متداول در دانشگاههاست، دموکراسی کامل در اتخاذ همه تصمیمات مهم می بج)
 باشد.که این ساختار ممکن است موقت تا دائمی  ،زمانی که براي اتخاذ تصمیمی دامنه وسیعی از تجارب و سوابق کاري ضرورت داشته باشدد)

 
 الف)-301اجتماعی می باشد؟( –کدام گزینه از ویژگی هاي رویکرد سیستمهاي فنی -20

 کتی.رسبک مدیریت مشاالف)
 کنترل هاي خارجی.ب)
 باز. سازمانج)
 رقابت.د)

 
 شغل می باشد؟:تعریف زیر مربوط به کدامیک از ویژگی هاي -21

 د)-303شاغل بدهد.(مشغل طوري طراحی شده باشد که اطالعات واضح و مستقیم در مورد اثر بخشی نتایج و عملکرد کاري به 
 تنوع مهارت.الف)

 معنی دار بودن وظیفه.ب)
 اهمیت وظایف.ج)
 باز خور.د)

 
 )د-308، تمرکز و تاکید دارد.(کارگربر راحتی و رفاه جسمانی کدامیک از مکاتب فکري طراحی شغل -22

 الف)مکتب مهندسی.
 ب)مکتب روانشناختی.

 ج)ارگونومی
 بیولوژیک.د)
 

 ب)-309(را از لحاظ عمودي گسترش می دهد؟و مشاغل  داده حیطه شغل را افزایش ،کدامیک از شیوه هاي طراحی کار -23
  توسعه شغلی.الف)

 غنی سازي شغل.ب)
 .گردش شغلیج)
 گروه کاري خود گردان.د)

 
 ج)-311(چه موقع مدیریت باید طراحی مجدد شغل را مورد توجه قرار دهد؟-24

 الف)زمانی که کارکنان از مشاغل خود راضی هستند و شغل آنها جذاب و متنوع است.
 مواجهه شده باشد.کاري با مشکل پرداخت و شرایط  هب)زمانی که نحو

 طرح شغل را از لحاظ اقتصادي ممکن می سازد.زمانی که فناوري، تغییرات ج)
 .اشته باشندنفی دي نسبت به طراحی مجدد شغل نگرش ماتحادیه هاي کارگرزمانی که د)

 
 د)-319؟(دام گزینه به یکی از استراتژي هاي خارجی به منظور مدیریت محیط اشاره می کندک-25

 الف)استخدام و بکارگیري.
 ب)کنکاش محیطی.

 .ایمن سازيج)



 .ائتالفد)
 

 ب)-324ه ها) مصونیت می بخشد؟(ه ها) یا محصوالت(ستادت مواد اولیه(نهادسازمان را در برابر تغییرات حاصله در مقدار یا قیم اقدام،کدام -26
 تبلیغات.الف)

 .عقد قراردادب)
 ائتالف.ج)
 مل تهدید کننده.اجذب عود)

 
 د)-401؟(مدل مراحل پنج گانه رشد سازمان ها، تکامل سازمان از چه طریقی صورت می گیرد در مرحله اول-27

 .هماهنگیالف)
 .تفویض اختیارب)
 .جهت دهیج)
 .خالقیتد)

 
 د)-403؟(باشدبا توجه به مدل پنج گانه رشد سازمان ها، کدام گزینه بیانگر راه حل بحران تشریفات اداري زائد(کاغذ بازي) می -28

 .خالقیت الف)
 .تفویض اختیار ب)
 هماهنگی.ج)
 همکاري مبتنی بر اعتماد.د)

 
 ج)-410رخ می دهد؟( از شرایط زیرافول سازمانها کدامیک  هنگامدر-29

 الف)کاهش تعارض.
 در برابر تغییر.ب)کاهش مقاومت 

 عالی.ریت ج)از دست رفتن اعتبار مدی
 .افزایش نیروي کاري زند)

 
 د)-328می باشد؟(بع امن یک از کداممینان طعدم ابراي کاهش تبلیغات، نمونه اي از اقدامات استراتژیک  -30

 .موسسات مالیالف)
 .اتحادیه هاب)
 .دولتج)
 .مشتریاند)
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