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 باشد؟غلط ميدر خصوص اشتباهات مديريتي كدام گزينه زير  .1

هاي واضح و كار است و داراي شكلهاي مديريت محافظهانگاري و يا غفلت از ويژگيالف( اشتباهات ناشي از سهل

 كند.سرنوشت رقابتي و يا كاهش توان سازمان را ايجاد نميروشن نبوده و آثار سريع در 

 آيد.انگاري به تبع تغيير شرايط محيطي است كه اقدام الزم و مقتضي به عمل نميب( اشتباهات ناشي از سهل

هايي كه اينگونه هاي زيادي از دست مديريت رفته است. شركتگردد كه فرصتانگاري ظاهر ميزماني آثار سهلج( 

 شوند.شوند قادر به كسب موقعيت سابق خود نميباه را مرتكب مياشت

جهت هاي ناهماهنگ و بيد( منشا عمده اشتباهات ناشي از اجراي غلط، تصميمات بد و نسنجيده و يا اقدام به توسعه

 باشد.مي

-نمونه IBMنانتال ايرالينز، هارلي ديويدسون و يموقعيت امكان دارد . تالش كنتبعضي مواقع كسب مجدد  ججواب: 

 باشد.هايي از آن مي

 باشد؟كدام گزينه زير غلط مي .2

تر الف( زيان ناشي از اقدام و حركت نسنجيده براي يك سازمان به مراتب نسبت به اشتباه ناشي از اغماض پرهزينه

 است.

 مراتب بيشتر است. ها بهب( فوريت تحليل اشتباهات نسبت به فوريت تحليل موفقيت

مدت م دو يا چند شركت مساوي در كوتاهسازي ارتباطات در طرح ادغاواني و اصرار زياد بر روانج( بروز مشكالت ر

 تر را ويران نمايد.تواند بدنه پايين شركت ضعيفمي

امر مشاركت بين آنها بطور مساوي انجام  ،د( در طرح ادغام عليرغم وجود عنوان هر دو شركت و رياست مشترك

 گردد.نميگيرد و عمال يكي به عنوان زيرمجموعه ديگري تبديل مي
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زيان ناشي از اغماض براي يك سازمان به مراتب نسبت به اشتباه ناشي از اقدام و حركت نسنجيده  الفجواب: 

 تر استپرهزينه

 حادث نگرديد؟زير ينه در جريان ادغام دو شركت دايملر ـ گرايسلر كدام گز .3

الف( فقدان درك الزم از كاركنان توسط يورگن شريمپ )رئيس دايملر ـ گرايسلر( و تمركز وي بر كارخانه، فروش و يا 

 سود

 ب( تعديل نيروي انساني و تشويق و اجبار كاركنان به ترك خدمت

 برنامه عرضه خودروي مدل جديد از برنامه همراه با تعويق تردستگاه خودرو اضافي 00777ج( توليد و عرضه 

پذير نبودن افزايش قيمت د( اعالم تخفيف براي خودروهاي مدل قديمي با وجود رقابت فشرده در بازار خودرو و امكان

 خودرو

 توليد اضافي مدل قديمي همراه با عرضه خودرو مدل جديد ججواب: 

 كدام جمله زير در خصوص تخفيف غلط است؟ .4

 باشد.بخشي از قيمت خريد به خريدار بطور مستقيم مي الف( تخفيف وعده عودت

 باشد.ب( هدف از تخفيف كاهش دائمي قيمت تا حد ممكن به منظور افزايش ميزان عرضه و فروش مي

 شود و ممكن است در بلندمدت متعاقب حذف آن به فروش لطمه بزند.مدت ميج( تخفيف سبب افزايش فروش كوتاه

ها نيز در جهت اعتالي فروش داده دگان و بعضي مواقع عالوه بر خريداران به نمايندگيكنند( تخفيف مشمول مصرف

 شود.مي

 تخفيف امري موقتي است. بجواب: 

 خواري است؟دهركداميك از موارد زير حاكي از پديده م .5
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 كه بصورت انبوه توليد گرديده ميشود. عرضه يك محصول جديد مانع از فروش محصول جاريالف( 

 نمايد.ارائه تخفيف زياد باعث خريد عمده محصوالت گرديده كه سود خوبي نصيب آن خريدار عمده مي ب(

 جايگزين گردد.جديد قبل از عرضه محصول جديد الزم است توليد محصول قديمي متوقف شده و محصول  ج(

با توجه به پيشرفت تكنولوژي، محصول جديد بايستي از جاذبه برخوردار باشد و در صورتيكه كشش قيمتي آن باال  د(

 شود.خواري محصول جديد ميدر نتيجه مرده ترباشد مجبور به عرضه با قيمت پايين

  الفجواب: 

 هاي مساوي صحت ندارد؟موارد زير در خصوص ادغام و مشاركت شركتكداميك از  .6

هاي مشابه تاثيرگذار بوده و در جريان شراكت بايد اختالف فرهنگي در نظر هاي مختلف حتي در كمپانيالف( فرهنگ

 گرفته شود.

باشد و نحوه مديريت پس از ادغام ب( در جريان ادغام دو مساوي آنچه بيشتر اهميت دارد كسب قيمت باالتر سهام مي

 ماند.مغفول مي

توانند با انجام وده و به تنهايي قادر به رشد و توسعه و يا نيل به اهداف متعالي نيستند ميهايي كه مشابه بج( شركت

 عمل ادغام به هم افزايي برسند.

هاي اجرائي مقرون به صحت باشد و حتي به شرط موازنه در سمتپذير نبودن ادغام دو مساوي يك اصل ميد( امكان

 و عمل نيست

 جواب: ج اين يك باور غلط است

 كداميك از موارد زير در خصوص پديده هم افزايي مصداق ندارد؟ .7

 مشهور است. 2+2=0الف( ايجاد تركيب بزرگتر از مجموع دو جزء مجرد كه بعضا به 
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ور و سود ده بوده و قبل از ادغام در زمينه شود كه هر دو طرف يك ادغام پويا، بهرهب( هم افزايي زماني ظاهر مي

 داشته باشند. مشابه و يكسان فعاليت

كند كه بتوان منابع مالي و مديريتي بزرگتر را تدارك ديد، كارهاي ج( هم افزايي في ما بين دو شركت زماني بروز مي

ها را حذف و عمليات را ساده تخصصي را تقويت كرد و بازار جديد را توسعه داد و انبوه كاري را انجام داد، دوباره كاري

 نمود.

 جنبه نسبي داشته و در بعضي موارد ممكن است منجر به هم افزايي منفي شود. د( مفهوم هم افزايي

 جواب: ب زمينه جداگانه

 كداميك از موارد زير در خصوص وحدت استراتژيك مصداق ندارد؟ .8

الف( يكي از معايب اين نوع وحدت اين است كه در غياب نظارت سلسله مراتبي، ممكن است نهاد ثالث دچار نزاع و 

 دروني شود. چالشهاي

ب( واگذاري تامين قطعات به غير، مشاركت در اطالعات، همكاري اينترنتي، بازاريابي مشترك و حتي مشاركت حقوقي 

 روند.از مصاديق وحدت استراتژيك به شمار مي

 نمايند.ج( دو طرف اقدام به تشكيل يك شركت ثالث با عنوان و ساختار مناسب نموده و بطور مشترك مديريت مي

ك ـ مارت، زيراكس، ، IBMهاي معروف نظير فقره وحدت استراتژيك بين كمپاني 0777حدود  2777( در سال د

 هاي جديد شكل گرفته است.و ساير كمپاني AOLماكروسافت، 

 باشد.جواب: ج شركت ثالث مستقل مي

 در طرح خريد اسناپل توسط كمپاني كواكر اوتز كدام مورد زير مصداق نداشت؟ .9

منطق خريد اسناپل توسط كمپاني كواكر اوتز، پتانسيل و فرصت بزرگ جهت توسعه توزيع اسناپل خارج از منطقه الف( 

 جغرافيايي فعلي آن بود
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هاي اسناپل و كاتوارد اين ذهنيت را متبادر كرد كه اين دو مجموعه با توجه به موفقيت قبلي كاتوارد از ب( تشابه فعاليت

 بوده و نتايج مثبت فوري به بار خواهد آورد يك موقعيت ممتاز برخوردار

 ج( سيستم توليد و توزيع اسناپل از قابليت سازگاري با سيستم توليد و توزيع كاتوارد برخوردار بود.

د( نظام تبليغات كاتوارد با اسناپل متفاوت بود و فرآيندهاي توليد، توزيع و بازاريابي اسناپل هم در زمان خريد داراي 

 مشكل بود.

 مند بودجواب: ج سيستم توليد و توزيع كاتوارد از كامپيوتر و شبكه ارتباطات با مراكز مصرف بهره

 كدام مورد زير در خصوص تحليل خريد اسناپل توسط كواكر اوتز مصداق ندارد؟ .11

د، هاي توزيع و ضعف تبليغات، مبلغي كه براي خريد اسناپل صرف شدر شرايط افت تقاضاي محصول، نارسائيالف( 

 خيلي زياد بود.

ميليون دالر خريداري  823ميليون دالر بود به  07اسميت برگ به اين دليل كه او قبال كاتوارد را كه ارزش آن فقط ب( 

ميليارد دالر رسانده بود، گام در اين معامله گذاشت. به نظر او دليلي وجود نداشت  0.0و ارزش آنرا پس از سوددهي به 

ين بار در اسناپل نتواند پياده كند و اين معامله بر اساس ذكاوت و ذهنيت او انجام گرفت و از كه او همان تجربه را ا

 هاي مديريتي غافل گرديد.جنبهرعايت 

 سازگاري عمليات كاتوارد و اسناپل را بررسي نمايند.بدوا اسميت برگ از افراد خود خواست ج( 

هاي تبليغي اسناپل در سالهاي آتي موثر بودن روش درالعه الزم در چنين معامله بزرگي توقع اين است كه قبال مطد( 

 انجام و در صورت نياز تغييرات الزم به عمل آيد.

 سازگاري عمليات كاتوارد و اسناپل را بررسي نمايند.بدوا جواب: ج اسميت برگ از افراد خود نخواست 

 كدام مورد زير در خصوص تله پلكاني مصداق ندارد؟ .11

 كند كه عمال كارآئي ندارد.ضمن قادر نبودن به ترك صحنه، منابع را صرف اقداماتي مييك مدير الف( 
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براي هر كار ويژه قبال حدود را معين و به آن پايبند باشيم به ويژه در جائيكه قبال تعهداتي انجام يافته است، احتياط ب( 

 كنيم.

 نرا با احتياط ادامه دهيم.به دقت هر اقدامي را بررسي و در صورت فقدان دليل موجه، آج( 

 جويي ناشي از عدم ادامه را بررسي نمائيم.هاي ادامه و صرفههزينهد( 

 جواب: ج آنرا ادامه ندهيم

با توجه به چرخه عمر يك محصول كدام منحني زير مربوط به محصولي است كه در  .12

 معرض تغيير تكنولوژي و رقابت شديد واقع شده است؟

 0الف( 

 2ب( 

 8ج( 

 8و  0د( 

 جواب: الف

 گرائي مصداق ندارد؟كدام مورد زير در خصوص ادغام تنوع .13

 شود. ها، عدم تشابه ديده ميدر جريان معامالت شركتالف( 

 گرايي ممكن است سازگاري كم باشد و يا مطلقا سازگاري وجود نداشته باشد.در تنوعب( 

 شود.محصول يا برخورداري از فرصت رشد انجام ميعمدتا براي خودكفايي در توليد ج( 

 اند.اكثر اين معامالت منجر به نتايج مطلوب شدهد( 

1 2 

3 
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 اند.بار شدهجواب: د اكثر اين معامالت منجر به نتايج نامطلوب و تاسف

 هاي غيرواقعي تا چه ميزان بايد استقامت كرد؟در مقابل موارد بازدارنده يا ذهنيت .14

 دهد بايد تالش نمود.رغم رد شدن درخواست چاپ كتابش، به تالش خود ادامه مياي كه عليههمانند نويسندالف( 

 فايده مرز ظريفي وجود ندارد.بين استقامت و كوشش بيب( 

 فايده را فرموله كرد.توان موضوع استقامت و يا كوشش بينميج( 

 موضوع آن ختم شود.هرگاه تالشي منجر به شكست شود، هنوز زمان آن نرسيده است كه د( 

توان موضوع استقامت و يا كوشش جواب: ج به نظر پيتر دراكر چون وضعيت و شرايط حاكم متغيير و متنوع است نمي

 فايده را فرموله كردبي

 دو شركت كدام مالحظه اشتباه است؟در جريان ادغام  .15

 دو طرف موضوع معامله بايد داراي سازگاري عمليات باشند.الف( 

كند منابع صرف محصول سالم و يا ضعيف به هر حال بايد كنار گذاشته شود و عقل سليم حكم ميمحصول ب( 

 جايگزين شود.

بيني بوده و هرگونه خريد اين گونه چرخه عمر محصول در شرايط متحول و تغيير سليقه مشتريان غير قابل پيشج( 

آنرا  خريدقصد م چرخه عمر محصول شركتي كه الزم است، قبل از ادغالذا ها با ريسك زيادي همراه است، شركت

 بررسي گردد. به دقت داريم، 

اي موارد با مقاومت شود و در پارهزمانيكه چندين خريدار وجود داشته باشد تحت اين شرايط جنگ مزايده شروع ميد( 

ساير عوامل را در بوته باك كه تنها به جذابيت آن شركت توجه كرده و شركت خريد شونده نبايد مانند مديران بي

 سپارند عمل نمود.فراموشي مي
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-جواب: ب چنانچه محصول ضعيف طيف ساير محصوالت را تكميل و باعث افزايش فروش يا  حسن وجهه سازنده مي

رغم اينكه داراي حاشيه سود نباشد و يا محصول ضعيف در فاز ابتدايي چرخه عمر باشد، ممكن است در شود، علي

 ودده گردد.مراحل تكوين س

 پاسخنامه

 صفحه / كتاب پاسخ گزينه

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 07 ج 0

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 22، 20، 02، 07 الف 2

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 20، 22 ج 8

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 20 ب 4

 مديريتهاي / اشتباهات و موفقيت 80، 82 الف 0

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 82، 80، 84، 87 ج 2

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 80 ب 0

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 80 ج 3

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 40، 44 ج 0

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 43 ج 07

 مديريتهاي / اشتباهات و موفقيت 40 ج 00

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 07 الف 02
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 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 00 د 08

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 02، 00 ج 04

 هاي مديريت/ اشتباهات و موفقيت 08، 02، 00، 07، 40 ب 00

 


