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تغییرات در نوع طراحی سؤال  و منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
در چند سال اخیر باعث شده است که تنها تست زنی آزمون های سال های قبل، عماًل کمک زیادی 
به داوطلبان نکند. لذا بر آن شدیم با کمک اساتید معتبر این رشته که در کالس های مؤسسه علوم 
تألیفی و سؤاالت آزمون های کارشناسی  از تست های  پزشکی سنا تدریس می کنند، مجموعه ای 

ارشد سال های اخیر برای داوطلبان عزیز فراهم گردد. 
و  سازمان  مدیریت،  و  سازمان  مبانی  و  اصول  بهداشت،  کلیات  درسنامه  کتاب های  درگذشته 
دانشجویان  که  رسیده  چاپ  به  انتشارات  این  در  بهداشت  اقتصاد  و  درمان  و  بهداشت  مدیریت 
رضایت  میزان  خوشبختانه  و  کرده اند  استفاده  آنها  از  آزمون  برای  خود  آمادگی  منظور  به  زیادی 

داوطلبان قابل توجه بوده است.
در  سالمت  اقتصاد  و  سیاست گذاری  مدیریت  دپارتمان  مدیریت  هّمت  با  مجموعه  این  سؤاالت 
مؤسسه ی علمی انتشاراتی سنا، جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی و همکاران ایشان طراحی، 
انتخاب، گردآوری، به روزرسانی و ویرایش گردیده است؛ لذا از ایشان و کلیه ی همکاران عزیزمان در 
نشر علمی سنا کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم حاصل تالش ما برای تمامی داوطلبان 

آزمون ارشد و دکتری مفید واقع شود. 
اشکال  هرگونه  خواهشمندیم  محترم  خوانندگان  سایر  و  دانشجویان  اساتید،  کلیه  از  پایان  در 
تایپی و امالیی را از طریق پست الکترونیک elmisana@gmail.com  اطالع رسانی نمایید تا در 

ویرایش های بعدی این کتاب برطرف گردند.

دکتر منیره ملکی- دکتر هادی طغیانی
مدیریت موسسه علمی انتشاراتی سنا )سامانه نوین آموز(

مقدمه ناشر 



مقدمه مؤلفین 

سخنی با داوطلبان:
               به نام آن که جان را فکرت آموخت،                                                      چراغ دل به نورجان برافروخت

دانشجوی عزیز، کنکور تحصیلی تکمیلی ارشد و دکتری؛ ورود شما به مرحله دانشی زندگی شماست. مرحله ای که تمام شخصیت وزندگی 
شما زیرمجموعه دانش و رشته تخصصی شما قرار می گیرد؛ و شما از این به بعد به عنوان یک فرد صاحب نظر در یک رشته خاص موردتوجه 
قرار می گیرید. پس باید آماده شوید برای ورود به یک مرحله خاص در زندگی. یکی از پیش نیازهای ورود به این مرحله خاص؛ تسلط نسبی 
در مبحث » اصول و مبانی سازمان و مدیریت« است. یک درس بااهمیت باال و ضریب 3 که به عنوان یکی از مباحث تأثیرگذار، سنگین و 

مفهومی از دغدغه های اکثر داوطلبان از آن یاد می شود.
کتابی که پیش رودارید، به جرأت می توان گفت؛ مجموعه بی نظیری از سؤاالت مبحث » اصول و مبانی سازمان و مدیریت« است که 
شامل ترکیبی از تست های تألیفی و کنکور سال های 97 و 98 حاصل تجارب چندساله برخی از دانشجویان برتر می باشد. این مجموعه 
که می تواند در روزهای پایانی و نزدیک به کنکور برای شما داوطلبین مفید واقع گردد. دارای تست های تألیفی و کنکوری )رشته های 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مقطع ارشد و دکتری، ارزیابی فناوری سالمت، پدافند غیر عامل و...( است که هدف از طرح آن ها 
کمک به داوطلب در افزایش تسلط بر مطالب مربوطه از زوایای مختلف است. این مجموعه مشتمل بر سواالت تالیفی و کنکور از 7 رفرنس 
که عبارت اند از: مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان، مبانی مدیریت رابینز ترجمه دکتر اعرابی، مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت، 
رفتار سازمانی فردی- گروهی- سازمانی دکتر مقیمی، مدیریت برنامه ها و پروژه های سالمت دکتر امیر اسماعیلی و همکاران، اصول و 

مدیریت بازاریابی خدمات الوالک ترجمه دکتر فروزنده و فصول منتخب کتاب مدیریت خدمات دکتر اعرابی می باشد.
همان طور که در باال نیز اشاره گردید؛ منابع این درس بسیار زیاد، پرحجم و بعضاً گیج کننده هستند که دانشجویان در مطالعه آن ها با 
دشواری های زیادی روبرو هستند. ازاین رو این انتشارات بعد از چاپ کتاب درس نامه تشریحی »اصول و مبانی سازمان و مدیریت« بر 
اساس رفرنس های جدید در سال 1397 که با استقبال خوبی هم همراه بود؛ اقدام به تدوین و طراحی مجموعه ای متشکل از سؤاالت 
چهارگزینه ای با پاسخ کامالً تشریحی نموده است. کتابی که خأل آن سال ها در این رشته احساس می گردد. اگرچه در حال حاضر برخی از 
ناشران اقدام به تدوین مجموعه ای از سؤاالت کنکور نموده اند؛ اما با توجه به آن که رفرنس های این رشته از سال 97 دچار تغییر شگرفی 
شد و ازنظر تعداد تقریباً 2 برابر شده است لذا صرفاً سؤاالت کنکور سال های اخیر گره گشای نیازهای داوطلبان در سؤاالت چهارگزینه ای 
نخواهد بود و در کنار سؤاالت کنکور، تدوین سؤاالت استاندارد تألیفی مطابق با سبک و سیاق آخرین کنکورهای برگزارشده طی سنوات 

اخیر از ضروریات غیرقابل انکار می باشد.
از سویی با توجه به تغییر در منابع آزمون ارشد و ساختار آزمون دکتری؛ لذا انتخاب سؤاالت کنکور صرفاً برای دو سال اخیر بوده است؛ 
که البته سعی شده برخی سؤاالت مشترک با منابع سال های اخیر نیز در چارچوب سؤاالت تألیفی گردآوری گردد تا جامعیت و شاملت 
این مجموعه را دچار خدشه ننماید. الزم به ذکر است که این مجموعه؛ عالوه بر آن که برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 
رشته های فوق الذکر برای داوطلبان آزمون استخدامی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی که معموالً هرساله یا دو سال یک بار توسط 

سازمان سنجش کشور برگزار می شود بسیار مناسب و کاربردی می باشد.
در پایان نیز ضمن تشکر از آقای دکتر مبین سخنور ) دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( و خانم مهرگان صادقی 
)دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( که در طراحی برخی تست های تألیفی با ما همکاری داشتند نیز یادآوری می شود 
ازآنجایی که امکان دارد بخشی از خطا از چشم مؤلفین به دورمانده باشد.خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را از طریق مکاتبه با ایمیل 

elmisana97@gmail.com  با ما در میان گذاشته تا زمینه نوشتار بهتر در ویرایش های بعدی این مجموعه فراهم گردد.
با تشکر گردآورندگان
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سؤاالت تألیفی

بر  تأکید   X نظریه  برمبنای  مدیریت  سبک  در  1 

................ می باشد مدیران در قبال کارکنان نقش ................ 
داشته و از سازوکارهای کنترل ................ استفاده می شود.

H تمرکز- رهبری- توسط دیگران
J عدم تمرکز- حمایتی- درونی

K تمرکز- حمایتی- توسط دیگران
L عدم تمرکز- رهبری

2 »ورشکستگی سازمان های مادر« جزو کدام یک از 

بحران های سازمان است؟
H بحران فنی- اقتصادی خارجی
J بحران فنی- اقتصادی- داخلی

K بحران سازمانی- اجتماعی- داخلی
L بحران سازمانی- اجتماعی- خارجی

3 در کدام روش سازمان دهی به سهولت می توان با 

توجه به معیارهایی نظیر میزان سود و بهره وری هر واحد 
عملکرد آن ها را با هم مقایسه و ارزیابی کرد؟

H سازمان دهی بر مبنای وظیفه
J سازمان دهی بر مبنای محصول

K سازمان دهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی
L سازمان دهی بر مبنای نوع بازار

سازمان دهی  نحو  در  زیر  روندهای  از  کدام یک  4 

مشاهده نمی شود؟
H کوتاه شدن خط فرمان

J کاهش تأکید بر وحدت فرماندهی
K گسترش حیطه کنترل و نظارت

L افزایش بخش ها و واحدهای ستادی

5 کدام یک از انواع برنامه ریزی با دوراندیشی و در 

جریان فراگرد نظام یافته انجام می گیرد؟
H برنامه ریزی عملیاتی
J برنامه ریزی راهبردی
K برنامه ریزی تخصص

L برنامه ریزی بر مبنای هدف
6 موقعیت تصمیم گیری در حالت های زیر چگونه 

»تعیین میزان تورم قیمت ها در مدت 3 سال  است؟ 
آینده- نحوه واکنش رقبا در برابر عرضه کنندگان یک 

کاالی جدید«
J عدم اطمینان- مخاطره H اطمینان- مخاطره 

L عدم اطمینان- عدم اطمینان K عدم اطمینان- اطمینان 
7 در کدام یک رهبر گروه نقش چندانی ندارد؟

J  هم اندیشی رقابتی مستقیم H  هم اندیشی مستقیم 
L  هم اندیشی غیررقابتی مستقیم K  هم اندیشی غیرمستقیم 

»نظریه  بنا بر  8 مراحل رشد سازمان های صنعتی 

گرینر« به ترتیب عبارت است از:
 H هدایت - خالقیت - هماهنگی - واگذاری - اختیارات -

همکاری
 J هماهنگی - واگذاری - اختیارات - هدایت خالقیت -

همکاری
 K خالقیت - هدایت - واگذاری - اختیارات- هماهنگی -

همکاری
 L واگذاری اختیارات - هماهنگی - خالقیت - هدایت -

همکاری

فصل 1
مبانی سازمان و مدیریت1

1. برگرفته از کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر رضائیان



تاس اصول و مبانی سازمان و مدیریت8

9 در ................ »بازده یک واحد« به مثابه داده ورودی 

واحد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در مرحله بعدی 
ممکن است بازداده واحد دوم به مثابه داده ورودی واحد 

اول به کار گرفته شود؟
J وابستگی طرفینی H وابستگی مجموعه ای 
L وابستگی دو جانبه K وابستگی ترتیبی 

شدت  که  عواملی  جزو  زیر  عوامل  از  کدام یک  10 
رابطه میان اهداف و عملکرد را تعدیل می کند نیست؟

J تعهد نسبت هدف H بازخور 
L توان فرد K پذیرش هدف 

11 در کدام یک از سازوکار های هماهنگی خرده سازمان 
از روابط سلسله مراتبی در خط فرمان استفاده می شود؟

H تدوین قواعد و رویه ها
J ایجاد نقش رابط

K استفاده از گروه های ضربت
L به کارگیری ساختار ماتریسی

12 سخت افزارهای سازمانی در»مدل 7s« شامل کدام یک 
از عوامل زیر می باشد؟

J مهارت ها H راهبرد 
L ارزش های مشترک K کارکنان  

13 برنامه زمان بندی شده برای انجام فعالیت آتی که 
راهنمای واقعی عمل باشند تا تفکر چه نامیده می شود؟

J سیاست H رویه  
L خط مشی K روش  

بارنارد«   « از موارد زیر جزو عاملی که  14 کدام یک 
برای تحقق همکاری در سازمان بر شمرد نیست؟

J هدف مشترک H تمایل به خدمت 
L ارتباطات K انگیزه 

 ................ از  تغییرات  با  خود  تطبیق  در  سازمان  15 
استفاده می کند؟

J برنامه ریزی H فراگرد خالقیت 
L به دست آوردن اطالعات K هدف گذاری 

16 همه ویژگی های زیر توانایی های ذهنی افراد خالق 
است به جز ................

H نسبت به مسائل حساسیت نشان می دهند.

J در برقراری ارتباطات سیال میان چیزها انعطاف دارند.
K با استفاده از تصاویر عینی می اندیشند.

L با تلفیق اطالعات گوناگون آن ها را به نحوی مناسب 
مورد استفاده قرار می دهند.

کارآفرینان  غیر  از  کارآفرینان  ساختن  متمایز  17 
و  شخصیتی  ویژگی های  مطالعه  قلمرو  تعیین  و 
کدام  کارگیری  به  به وسیله  کارآفرینان  روان شناختی 

رهیافت حاصل می شود؟
J رهیافت محتوایی H رهیافت فراگردی  

L رهیافت تعاملی K رهیافت رفتاری  
18 بر اساس نظریه گاروین، سازمان برای استفاده از 
فکرهای جدید در بهبود عملکرد سازمانی و تبدیل آن ها 

به برنامه های عملی، به کدام مهارت نیاز ندارد؟
J کسب تجربه H یادگیری از دیگران 

L تفکر سیستمی K حل مسئله 
19 گزاره »سرمایه گذاران در حذف برنامه های نامناسب 
از  به کدام یک  اشاره  دارند«  تردید  سرمایه گذاری خود 

دام های ادراکی رفتاری در تصمیم گیری دارد؟
J تعهدات احساسی و اجتماعی H ظاهر نگری 
L اقتصادی اجتماعی سازمانی K اعتماد بیش ازحد 

20 در دیـدگـاه نـوگرایی کـدام موضوع اصلی مورد 
بررسی می باشد؟

H ارزیابی سازمان به کمک ادراکات ذهنی
J نظریه پردازی در مورد سازمان

K ارزیابی طرح های سازمانی به کمک شاخص های عینی
L تحلیل تجربیات شخصی

21 در کدام یک از سطوح راهبردها در سازمان، شیوه 
عمده رقابت در هر یک از بخش ها و فعالیت های اصلی 

سازمان تخصصی می گردد؟
H راهبردهای سطح سازمان مادر

J راهبردهای سطح وظیفه ای
K راهبردهای سطح موسسه
L راهبردهای سطح عملیاتی

22 ساختارهای ................ و ................ به ترتیب مبنایی 
برای شکل گیری سازمان های مجازی و سازمان های 

افقی می باشد.
H ماتریسیـ  فراگردی

J شبکه ایـ  تیمی
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K ادهوکراسیـ  مبتنی بردانش
L تیمیـ  پروژه ای

23 فرض کنید یک مدیر مافوق به مدیر تحت امر خود 
وعده ی ارتقاء در صورت بهبود عملکرد را داده است ولی 
مدیر زیردست احتمال می دهد مافوقش برکنار خواهد 
شد بنابراین وعده مورد نظر انگیزاننده نیست؛ کدام یک 
از موانع حل مسئله بهترین گزینه برای این مثال است؟

J ترس H اجتناب دفاعی 
L اجتناب آرام K تغییر آرام 

24 کدام یک از انواع برنامه ریزی بر یافتن بهترین 
شیوه انجام کار در وضعیت موجود تأکید می ورزد؟

H برنامه ریزی از خارج به داخل 
J برنامه ریزی بر مبنای هدف

K برنامه ریزی از داخل به خارج
L برنامه ریزی از باال به پایین

25 کدام یک از راهبردهای زیر در انتخاب بهترین ترکیب 
سرمایه گذاری از میان فرصت های بدیل به کار می رود؟

BCG ماتریس H
J برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری

K تحلیل زنجیر ارزش
L چرخه حیات محصول

26 کدام یک از ویژگی های یک سیستم اصالح کننده 
در مقوله کنترل سازمانی به شمار نمی رود؟
H شناسایی ویژگی هایی که باید کنترل شوند.

J تعریف فرد سیستم کنترل شونده
K تشخیص مسائل و انجام اقدامات اصالحی

L تعیین استانداردها و شاخص ها
27 در کدام یک از شبکه های ارتباطی، برای انتشار 
اطالعات مفیدی که برای کار آنها مرتبط نیست به کار 

می رود؟
J تصادفی H خوشه ای  
L رشته ای K انشعابی  

28 کدام یک در زمره نارسایی های فراگردی موجود 
در مسیر برنامه ریزی راهبردی نمی باشد؟

H توجه ناکافی به فرهنگ سازمانی
J مشارکت ناکافی

K عدم تعهد افراد
L تمرکز بیش ازحد برنامه ریزی در سطح مدیریت عالی

29 چنانچه در مدل چرخه حیات محصول سازمان 
در مرحله معرفی و رشد قرار داشته باشد مفیدترین 

استراتژی ها کدامند؟
J تمرکز و پیشروی H تمرکز و تدافعی 

L تمایز و تحلیلگری K تمایز و پیشروی 
30 در کدام یک از راهبردهای زیر در مورد محصوالت 
و بازار سازمان سازگاری با محیط خارجی یک اصل مهم 

است؟
J راهبردهای رقابتی H راهبردهای انطباقی 

L چرخه حیات محصول K مدل پورت فولیو 
31 راهبرد مناسب در کدام یک از وضعیت های ماتریسی 

BCG رشد و سرمایه گذاری منابع بیشتر است؟
J پرسش  H ستاره 

L گاو شیرده K سگ 
32 کدام یک از عوامل زیر زمینه را برای استفاده از 

سازمان دهی بر مبنای فراگرد مهیا می سازد؟
H قابلیت انطباق با تغییر 
J امکان ایجاد هماهنگی

K امکان کاهش تضاد واحدهای اداری
L افزایش کارایی و کاهش هزینه

 SWOT تجزیه وتحلیل  در  محدودیت  موقعیت  33 
حاصل تالقی کدام دسته از عوامل زیر است؟

J ضعف ها و تهدیدها H قوت ها و فرصت ها  
L قوت ها و تهدیدها K ضعف ها و فرصت ها 

34 استفاده از این شیوه سازمان دهی در سازمان هایی 
که در مسیر نیل به عملکرد عالی و کاهش هزینه ها جویای 

انعطاف در به کارگیری منابع هستند مناسب است؟
J فرایندی  H خزانه ای 
L وظیفه ای K پروژه ای  

35 در کدام یک از سبک های رهبری زیر برای جبران 
عدم کفایت سیستم ارتباطی موجود استفاده از سیستم 

ارتباطی مکمل ضرورت می یابد؟
J میانه رو H محافظه کار  

L لیبرال مآب K مشارکتی 
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که  باشد  به گونه ای  کار  ماهیت  36 در شرایطی که 
تکرار عمل و تشویق یادگیری سریع مورد نظر باشد 

استفاده از یک از موارد زیر در اولویت است؟
J تقویت با نرخ متغیر H تقویت با نرخ ثابت  

L تقویت با فواصل متغیر K تقویت با فواصل ثابت  
37 در کدام یک از موارد زیر با کنترل مستقیم هدف ها، 
ولی  مواردی محدود  بر  کنترل  تمرکز سیستم  امکان 

حیاتی فراهم می گردد؟
J مدیریت استراتژیک H مهندسی مجدد 

L پژوهش عملیات K مدیریت بر مبنای هدف 
نظر  مورد  افراد  واکنش های  تعلیق  که  هنگامی  38 
مدیریت باشد استفاده از ارتباطات .................. مطلوب تر 

است.
J عمودی H افقی  
L دو جانبه K یک جانبه  

نتیجه  و  مبنای هدف  بر  برنامه ریزی  فراگرد  در  39 
کدام یک از مراحل زیر در اولویت قرار دارند؟

H تعیین رسالت و مأموریت ها 
J تعیین اهداف

K تعیین نتایج مورد انتظار 
L تعیین شاخص های ارزیابی

40 در مورد سبک تصمیم گیری و حل مسئله در پردازش 
اطالعات به شیوه شهود کدام یک صحیح نمی باشد؟

H تفکر استقرایی 
J تصمیم گیری ذهنی

K ترجیح به حل مسئله در قالب کلی
L بسط روند گذشته به آینده

41 تغییر به سوی هدف با استفاده از ساز و کار بازخور 
را .................. گویند.

J هدف گذاری H جهت گیری استراتژیک 
L استراتژی K فراگرد 

42 عبارت »به دلیل آنکه من رئیس هستم، شما باید 
همان طوری که من می گویم کار کنید.« بیانگر کدام یک 

از منابع قدرت می باشد؟
J مرجعیت H سرکوب و تنبیه 

L صالحیت K مشروعیت 

43 ترتیب صحیح روش های تحقیق در مدیریت بر 
اساس میزان دقت، از راست به چپ، کدام است؟

H جمع آوری منظم داده ها- مطالعه موارد خاص- مطالعه 
آزمایشگاهی- بررسی میدانی

J مطالعه موارد خاص- جمع آوری منظم داده ها- مطالعه 
آزمایشگاهی- بررسی میدانی

K مطالعه موارد خاص- مطالعه آزمایشگاهی- جمع آوری 
منظم داده ها- بررسی میدانی

L مطالعه موارد خاص- جمع آوری منظم داده ها- بررسی 
میدانی- مطالعه آزمایشگاهی

44 کدام مورد موجب ایجاد روحیه ی کار دسته جمعی 
می شود؟

H درک اهداف سازمان
J وحدت فرماندهی

K تبعیت اهداف و منافع فردی از اهداف و منافع عمومی
L عدالت

45 از نظر کریس آرجریس، کدام یک از اصول زیر 
می تواند مانع خودشکوفایی شود؟

J سلسله مراتب روشن H وحدت مدیریت 
L تخصص گرایی K ثبات 

46 وقوف مدیر به نیازهای افراد برای ایفای کدام یک 
از نقش های زیر الزامی است؟

J اجرایی H ابداعی 
L تولیدی K ترکیبی 

عوامل  میان  متغیره  چند  آماری  روابط  کشف  47 
از  کدام یک  به  مربوط  مطالعات  نتایج  از  سازمانی 

دیدگاه های زیر است؟
J نوگرا H کالسیک 

L تفسیری/ نمادین K فرانوگرا 
مزیت  ایجاد  برای  تالش  نتیجه  در  مورد  کدام  48 

رقابتی در بازارهای جهانی ایجاد شده است؟
H عالقه و تعهد به بهبود کیفیت

J عملیات بهبود مستمر
K مدیریت کیفیت جامع
K سازمان های یادگیرنده
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سازمان   ................ نوآور،  بسیار  سازمان های  در  49 
ساختارهای  از  سازمان ها  این  و  بوده  نوآوری  مشوق 

................ استفاده می کنند.
J ساختار- مکانیک H فرهنگ- منعطف 

L فرهنگ- مکانیک K ساختار- منعطف 
50 اندیشیدن به صورت معکوس ویژگی کدام سبک 

تفکر است؟
J استقرایی H سببی  
L تحلیلی K قیاسی 

سازمان  در  خالقیت  ترویج  رکن  بنیادی ترین  51 
چیست؟

H آزاد بودن جریان اطالعات سازمانی
J وجود فرآیندهای تقویت کننده ی نظرات جدید
K ساختار تشویق کننده ی ارتباطات بین واحدها

L فرهنگ سازمانی
52 کدام مورد به تصمیم یا راه حل، اعتبار می بخشد؟

J قابلیت اجرایی H حمایت مدیران عالی 
L حمایت مالی K کیفیت عینی 

53 در سازمان های بروکراتیک کدام سبک پردازش 
اطالعات مورد حمایت قرار می گیرد؟

J استقرایی H اندیشه 
L شهود K ذهنی 

از  تصمیم گیری  و  مسئله  حل  فراگرد  مورد  در  54 
دیدگاه هوبر کدام گزینه درست است؟

و  ارائه   + تعریف مشکل  و  شناسایی   = تصمیم گیری   H
ارزیابی راه حل + اجرای راه حل

J حل مسئله = تشخیص وجود مسئله + یافتن راه حل + 
ارزیابی و انتخاب راه حل+ اجرای راه حل

K مسئله یابی = تشخیص وجود مسائل + تعیین اهمیت و 
ماهیت مسائل

L حل مسئله = شناسایی و تشخیص ماهیت مشکل+ ارائه 
و ارزیابی راه حل + انتخاب و اجرای راه حل

اطمینان  55 در مورد تصمیم گیری در شرایط عدم 
کدام گزینه صحیح است؟

H رمز موفقیت در از بین بردن شرایط عدم اطمینان است.

J موفقیت در نتیجه رسیدن به جایگاه اطمینان در پیوستار 
میزان اطمینان حاصل می آید.

K در شرایط عدم اطمینان صرفاً احتمال وقوع نتایج مشخص 
بوده و چگونگی و تعداد نتایج مشخص نیست.

L در موقعیت مخاطره صرفاً احتمال وقوع نتایج مشخص 
است.

56 تمایز اقدامات بایسته از اقدامات شایسته در کدام 
مرحله از فرآیند شناسایی وضعیت صورت می گیرد؟

J تشخیص علل H تعریف مسئله 
L انجام اصالحات ضروری K تعیین اهداف تصمیم 

57 زمانی که با تالش بیشتر امکان دستیابی به بدیل 
مناسب تر وجود ندارد کدام مانع در مسیر تصمیم گیری 

ایجاد می شود؟
J اجتناب دفاعی H اجتناب آرام 

L تغییر آرام K ترس 
58 اصطالح »دور ریختن پول« مربوط به کدام یک از 

دام های ادراکی و رفتاری در تصمیم گیری می باشد؟
H دام ظاهر نگری

J دام اعتماد بیش ازحد
K دام تعهد احساسی و اجتماعی

L دام حرکت مارپیچ علیه مقاصد خویش
59 »مدیر تولید یک کارخانه وسایل خانگی با اطالعات 
دریافتی از واحد بازاریابی، برنامه تولید نوع جدیدی از 
این  را در دستور کار خود قرار داده است. در  سماور 
راستا واحد مذکور مواد اولیه را فراهم نموده و همچنین 
با کمک واحد منابع انسانی نیروی متخصص در زمینه 
قالب سازی این محصول جذب شده است« سناریوی 

فوق در قالب کدام یک از انواع برنامه ریزی قرار دارد؟
J عملیاتی H تخصصی 
L راهبردی K اجرایی 

در   Devil's Advocate تحریک آمیز  روش  60 
کدام یک از انواع برنامه ریزی به کار می رود؟

H برنامه ریزی بر مبنای استثناء
J برنامه ریزی اضطراری
K برنامه ریزی اقتضائی
L برنامه ریزی مارپیچی
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61 »یک سازمان تولیدی قصد دارد میزان تولید خود 
را از 10 هزار واحد به 30 هزار واحد افزایش دهد«. گزاره 

مذکور در کدام یک از سطوح خط مشی جای می گیرد؟
J خط مشی کلی H خط مشی اساسی 

L خط مشی واحد خاص K خط مشی جزئی 
62 مهم ترین شاخص ارزیابی رسالت نامه ................ 

است.
H خالقیت و بهره وری را تشویق کند.

J مربوط به کل سازمان باشد.
K آینده سازمان را تضمین نماید.

L منافع ذینفعان را در بر گیرد.
63 فرهنگ سازمانی در تعامل با ساختار غیر رسمی 

آن، ................ را شکل می دهند.
J نرم افزارها H ارزش های سازمان 

L آداب مشترک K هنجار رفتاری کارکنان 
64 در مرحله ................ ، تأکید استراتژیک متمایل به 

حفظ مشتریان و ................ است.
J بلوغ- اثربخشی بازاریابی H بلوغ- کارایی 
L افول- اثربخشی بازاریابی K افول- کارایی 
65 کدام گزینه اجزای فراگرد را به درستی نشان می دهد؟

H هدف + ساختار + نتیجه
J هدف + جهت + پیامد

K جهت + ساختار + پیامد
L جهت + تعامل اجزا + ساختار + نتیجه

مجموعه  زیر  جزو  زیر  فعالیت های  از  کدام یک  66 
حسابداری و تعیین وضعیت مالین نمی باشد؟

J ارزیابی صورت های مالی H تعیین وضعیت اموال 
L تنظیم بودجه K تعیین میزان نقدینگی 

67 مدیر در راستای پیروی از کدام نظریه به تلفیق 
اهداف فردی و سازمانی می پردازد؟

H نظریه شخصیت و سازمان
J نظریه روابط انسانی

Y نظریه K
L نظریه نیاز انسان

68 هـمکاری هـمه اعـضای سـازمان برای اجرای 
برنامه های مورد توافق بیانگر کدام یک از اجزای سازمان 

یادگیرنده است؟
J همکاری گروهی H بصیرت مشترک 

L تفکر سیستمی K یادگیری گروهی 
69 منتقدین نظریه کمال سازمان و مدیریت پیترز و 
واترمن، این نظریه را با کدام یک رویکردهای زیر در 

تضاد می دانند؟
J مدیریت علمی H سیستمی 

L اقتضایی K منابع انسانی 
70 »تعیین امکان پذیری« چندمین مرحله از مراحل 

نوآوری در محصول می باشد؟
J سوم H دوم 

L پنجم K چهارم 
به یک فکر جدید،  برای رسیدن  این روش  71 در 
میان دو شیء یا دو فکر - که قبالً اتحاد و قرابتی بین 
آن ها موجود نبوده - به صورت اجباری روابطی در نظر 

می گیریم:
H استفاده از روابط میان افکار

J تحلیل شبکه
K تحلیل داده و بازداد
L ایجاد فضای خالق

72 کدام گزینه صحیح است؟
H بحران توان سازمان را در مسیر نیل به اهداف به خطر می اندازد.
J بحران به ابهام ناشی از انباشتگی حوادث متعدد اطالق می گردد.
K حل مسئله فقط وضعیت را به حالت عادی بر می گرداند.
L حل مسئله رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمان ها است.

73 »استفاده از بدیل های که فقط متضمن تغییر جزئی 
در خط مشی های جاری است« به کدام گزینه اشاره دارد؟

Incremental Adjustment H
Relaxed Change J

Defensive Avoidance K
Relaxed Avoidance L

74 بر اساس این نگرش باید پس از تعیین اهداف، 
اقدام به تخصیص منابع و تعیین شاخص های عملیاتی 

گردد و نحوه انجام امور به مسئوالن واحدها واگذار شود:
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H برنامه ریزی بر مبنای استثناء
J برنامه ریزی اضطراری
K برنامه ریزی اقتضایی
L برنامه ریزی مارپیچی

75 تصمیم های کوتاه مدت که برای استفاده بهینه از 
منابع موجود در مقاطع زمانی معین اتخاذ می گردند، در 

قالب کدام یک از انواع برنامه قرار دارند؟
J عملیاتی و تاکتیکی H راهبردی 
L تاکتیکی و راهبردی K تاکتیکی 

76 ................ تعیین کننده نوع خدماتی است که سازمان 
پاسخگویی  نحوه  الگوی   ................ و  می کند  عرضه 

سازمان به محیط را شکل می دهد.
J راهبرد – مأموریت H مأموریت – راهبرد 

L مأموریت - مأموریت K راهبرد – راهبرد 
از  کدام یک  در  تغییر  طریق  از  راهبرد  مجریان  77 
موارد زیر تمهیدات الزم را جهت اجرای موفقیت آمیز 

راهبرد فراهم می آورند؟
J راهبرد و ساختار H ساختار و منابع 

L منابع و فرهنگ سازمان K سازمان و فرهنگ آن 
78 کدام گزینه تعیین کننده میزان توان سازمان در 

پاسخگویی به چالش های محیطی می باشد؟
J سازمان دهی مناسب H ساختار 

L استراتژی K فن آوری 
79 کدام عبارت صحیح نیست؟

H مهم ترین واحد در نمودار افقی در سمت راست و در نمودار 
دایره ای در مرکز قرار می گیرد.

J خط چین )- - -( میان دو واحد در نمودار سازمانی فقط 
مبین اعمال بخشی از قدرت است.

K در نمودار سازمانی تمایز میان واحدهای صفی و ستادی 
نشان داده می شود.

L مجاری ارتباطی فرعی مابین واحدهای جزء در نمودار 
سازمانی قابل مشاهده نیست.

80 شرح وظایف آقای حمیدی به عنوان یکی از کارکنان 
در  »ایشان  می باشد:  ذیل  صورت  به  آریا  بیمارستان 
بازه های زمانی مقرر اطالعاتی پیرامون فعالیت واحدهای 
مالی جمع آوری می کنند و همچنین گزارش های واصله از 

بخش های پرستاری را بررسی می نمایند. آقای حمیدی 
گاها و با دستور مدیریت بیمارستان، جهت نظارت بر 
فعالیت واحد تغذیه اقداماتی انجام می دهند.« با توجه به 
شرح وظایف ارائه شده کدام گزینه در مورد حیطه کاری 

آقای حمیدی درست است؟
H می توان ایشان را در گروه ستاد شخصی دسته بندی نمود.
J می توان ایشان را در گروه ستاد تخصصی دسته بندی نمود.

شخصی  عمومی  ستاد  گروه  در  را  ایشان  می توان   K
دسته بندی نمود.

تخصصی  عمومی  ستاد  گروه  در  را  ایشان  می توان   L
دسته بندی نمود.

81 تشکیل گروه های کار دائمی و گروه های کار موقت 
به ترتیب در کدام یک از مراحل سازمان دهی صورت 

می پذیرد؟
J سوم- سوم H دوم- سوم 

L چهارم- چهارم K سوم- چهارم 
82 در کدام یک از ساختارهای زیر شدت عدم تمرکز 

تابع یک تناوب سینوسی است؟
J ساختار مبتنی بر فراگرد H ساختار وظیفه ای 

L ساختار مبتنی بر محصول K ساختار شبکه ای 
 Effective interactive( 83 سیستم تعاملی اثربخش

system(، معادل کدام یک از انواع سازمان دهی است؟
H ساختار شبکه ای

J ساختار خزانه ای کامل
K سازمان دهی بر مبنای دانش

L سازمان دهی با گروه های متداخل
84 کدام یک از طرح های سازمانی زیر برای سازمان های 

کارآفرین کوچک مورد استفاده قرار می گیرد؟
H ساختار ادهوکراسی

J ساختار ساده
K ساختار بروکراتیک حرفه ای
L ساختار بروکراتیک بخشی

85 طبق نظریه نوگرایی در مدیریت، سازگاری ساختار 
سازمان با کدام گزینه توصیه می شود؟

J منافع سازمان H ویژگی کارکنان 
L رسالت سازمان J فن آوری مورد استفاده 
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86 کدام گزینه در مورد حیطه نظارت صحیح نیست؟
H با افزایش تمایل کارکنان به نظارت دقیق، حیطه نظارت 

محدود می گردد.
J با افزایش تنوع و تعدد وظایف مدیران، حیطه نظارت 

گسترش می یابد.
را  نظارت  حیطه  کارکنان  ورزیدگی  و  مهارت  افزایش   K

گسترش می دهد.
L زمانی که امکان استفاده از سایرین برای نظارت وجود 

داشته باشد، حیطه نظارت گسترش می یابد.

87 زمانی که هماهنگی، مستلزم فعالیت در محیطی 
پیچیده و توأم با دشواری باشد، کدام گزینه پیشنهاد 

می گردد؟
H استفاده از مسئول مشترک
J ایجاد واحد هماهنگ کننده

K هماهنگی به وسیله گروه ها
L هماهنگی غیر رسمی و برنامه ریزی نشده

88 بـرای ایـنکه مـدیر بـتواند همسو با اهداف کل 
سازمان عمل نماید، وجود کدام یک از مهارت های زیر 

ضرورت می یابد؟
J فنی H انسانی 

L دید سیستمی K ادراکی 
به  آن  ترکیب  تعیین  و  محصول  کیفیت  کنترل  89 

ترتیب در بخش ................ و ................ صورت می پذیرد.
J بازاریابی – خرید H بازاریابی – تولید 

L تولید – تولید K تولید – بازاریابی 
دارای  بازاریابی  مدیر  برای  تقاضا  حالت  کدام  90 

مطلوبیت باالیی است؟
J تقاضای پنهان H تقاضای بیش ازحد 
L کاهش تقاضا K تقاضای متعادل 

تأثیرگذار در  از موارد زیر جزو عوامل  91 کدام یک 
زمینه قیمت گذاری نمی باشد؟

H سهم سازمان در بازار
J وضعیت رقبا

K ارزش های حاکم بر سازمان
L هزینه های جاری و تغییرات احتمال آن

و  لیکرت  مدیریت  از سیستم های  کدام یک  در  92 
همکاران سازمان های رسمی و غیر رسمی در همدیگر 

ادغام می شوند؟
J دوم H اول 

L چهارم K سوم 
93 در کدام یک از سبک های چهارگانه مدل رهبری 
وضعیتی، رهبر بر ارتباطات دوجانبه و همکاری مبتنی بر 

اعتماد تأکید دارد؟
H مشارکتی- تسهیل کنندگی J تشویقی- استداللی

L دستوری K تفویضی 
94 زمانی که کارکنان ویژگی های نظیر صداقت، امانت 
و رازداری را به مدیر خود نسبت می دهند، مدیر دارای 

قدرت ناشی از ................ است.
Expert J  Connection H

Referent L  Legitimate K
95 بیشترین تفاوت میان افراد در کدام یک از سطوح 

نیازهای مازلو مشاهده می شود؟
J نیاز به خود شکوفایی H نیاز به تعلق 

L نیاز به احترام K نیاز به زیبایی شناختی 
96 آقای حسینی مدیر پروژه احداث واحد رادیولوژی 
بیمارستان شفاء یحیائیان است. با توجه به سناریوی 
زیر سبک مدیریتی مورد استفاده ایشان تابع کدام یک 

از نظریه های زیر می باشد؟
»ایشان هر روز و در بازه های زمانی مشخصی منابع بکار 
رفته در پروژه را مورد بررسی قرار می دهند تا اطمینان 
کار مصرف  پیشرفت  با  متناسب  منابع  میزان  که  یابند 
می شود. دوشنبه هفته قبل آقای حسینی برای کارکنان 
واحد جوشکاری به دلیل اتمام کار پیش از موعد مقرر 

پاداشی به مبلغ 100 هزار تومان تعیین نمودند«.
theory Y J  theory X H

Contemporary theory L  Historical theory J
نظریه  به  شده  وارد  انتقادات  جزو  گزینه  کدام  97 

تقویت و اصالح رفتار نیست؟
H به نقش انگیزه های بیرونی در انگیزش افراد توجه نمی کند.

J تفاوت فردی اشخاص در زمینه ارزش گذاری پاداش ها 
لحاظ نشده است.
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K صرفاً مربوط به شکل گیری رفتارهای موقت در افراد می باشد.
L نقش هنجارهای گروهی را نادیده گرفته است.

مدیره  هیئت   1396 بهمن   20 مورخ  جلسه  »در  98 
بیمارستان محب: تصویب گردید که در راستای تعدیل 
تعداد پرسنل پرستاری اقدامات الزم مبذول گردد. در این 
راستا مقرر شد که در اولین گام این تصمیم توسط مدیر 
بیمارستان به اطالع پرسنل پرستاری برسد. هیئت مدیره 
تأکید نموده اند که علیرغم انتقال این پیام در زودترین 
زمان ممکن، نحوه انتقال باید به گونه ای باشد که واکنش 
احتمالی آنان تا تعیین کامل شرایط تعدیل نیرو به تعلیق 
بیفتد.« با توجه به سناریوی فوق کدام روش را جهت 

انتقال پیام به مدیر بیمارستان پیشنهاد می کنید؟
H تدارک جلسه ای با حضور پرسنل پرستاری جهت اطالع رسانی

نمایندگان  و  سرپرستاران  حضور  با  جلسه ای  تدارک   J
بخش ها جهت اطالع رسانی

K اطالع رسانی از طریق وب سایت اختصاصی بیمارستان
L اطالع رسانی در مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان

99 »میزانی که فرد در هنگام انجام کار عادالنه رفتار 
می کند و نسبت به دیگران مهربان است« به کدام یک 
ارتباطات  در  فرد  اعتبار  میزان  تعیین کننده  عوامل  از 

مربوط می شود؟
H قابل اعتماد بودن

J سبک حمایتی داشتن
K میزان رضایت همکاران از فرد

L پویایی
100 در فرآیند کنترل میزان انحراف معیار مجاز با توجه 

به کدام یک از موارد زیر تعیین می شود؟
J اهمیت اهداف H میزان هزینه ها 

L میزان منابع به کاررفته K سطح هدف 
101 اثربخشی کنترل به کدام یک از موارد زیر بستگی 

دارد؟
H انجام اقدامات اصالحی برای رفع نواقص

J جلوگیری از انحراف قبل از وقوع آن
K سرعت و دقت جریان اطالعات

L قدرت و کنترل بر عوامل محیطی

102 کدام گزینه صحیح است؟

H آزاد ساختن وقت مدیر از مزایای سیستم کنترل ارزشی است.
J سیستم کنترل تحدیدی بر اساس حداقل استانداردهای 

قابل قبول عمل می نماید.
اجتماعی   – سازمانی  بحران های  جزو  نمادین  تعمیم   K

داخلی است.
L خراب شدن سیستم های بزرگ جزو بحران های فنی – 

اقتصادی داخلی است.

مدیریت علمی  نظریه  با  زیر  موارد  از  103 کدام یک 

مطابقت ندارد؟
H کارکنان را آموزش دهید تا کار خود را به بهترین نحو و 

به طور هوشمندانه انجام دهند.
J روش های انجام کار را به صورت کارآ و به دقت، برای هر 

شغل، طراحی کنید.
K سرپرستان را آموزش دهید تا بتوانند کارکنان را برای 

انجام کار با باالترین حد توان برانگیزانند.
L برای حفظ روحیه کارکنان و بهره وری آنان از سرپرستی 

اثربخش استفاده نمایید.

104 فرانوگرایان مشارکت بیشتر زنان را برای ................ 

پیشنهاد کرده اند؟
H مقابله با تبعیض جنسیتی

J جبران عدم تعادل در توزیع قدرت
K افزایش توانمندی سازمان در نوآوری و خالقیت

L بهبود شرایط کاری کارکنان
105 عبارت »فردی که به منزله رابطه افراد و گروه های 

درون سازمان با منابع خارج از سازمان عمل می کند« 
توصیف  را  سازمان  در  نوآور  نقش های  از  کدام یک 

می نماید؟
J حفظ اطالعات H قهرمان محصول 
L رابط اطالعاتی K ایجادکننده فکر 

106 کدام گزینه در گروه عوامل تسهیل کننده دستیابی 

به افکار جدید قرار نمی گیرد؟
H تهیه فهرست ویژگی ها

J تحلیل شبکه
K استفاده از روابط میان افکار
L هم اندیشی رقابتی مستقیم
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107 »این رویکرد موجب بهبود بهره وری نیروی انسانی 

و همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان می گردد 
ولی قادر به تعریف اهداف در حد مطلوب نمی باشد«. 
توصیف ارائه شده مربوط به کدام یک از رویکردهای 

برنامه ریزی می باشد؟
J بر مبنای هدف و نتیجه H از پایین به باال 

L از داخل به خارج K اقتضایی 
108 برای افزایش طول عمر کاال یا خدمات کدام یک از 

راهبردهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟
J راهبرد تدافعی H راهبرد پیشروی 

L راهبرد واکنشی K راهبرد تحلیلگری 
109 کدام یک از موارد زیر ایجاد »ساختار واقعاً افقی« 

را دنبال می نماید؟
J ساختار بر مبنای دانش H ساختار شبکه ای 

L ساختار متداخل K ساختار تیمی 
از موجودی نقدی و به حداقل  110 بهترین استفاده 

از  کدام یک  به  مربوط  استقراض  ضرورت  رساندن 
وظایف مدیران مالی می باشد؟
H کنترل وجوه نقد و اعتبارات

J افزایش سودآوری
K پیش بینی جریان نقدینگی سازمان

L کنترل برنامه های آتی سازمان
111 کدام یک از سبک های ارتباطی زیر برای ایجاد 

روابط سازگار میان افراد مورد استفاده قرار می گیرد؟
J سبک ترغیبی H سبک دستوری 

L سبک تفویضی K سبک حمایتی 
مسائل  به  واکنش  برای  پویا  برنامه های  وجود  112 

از  کدام یک  طریق  از  سازمان  فراروی  فرصت های  و 
سیستم های کنترل زیر امکان پذیر می باشد؟
J سیستم ارزشی H سیستم تحدیدی 
L سیستم تعاملی K سیستم تشخیصی 

113 کدام گزینه معادل موفقیت واقعی مدیر می باشد؟

H اثربخشی فعالیت وی برای کسب هدف و کارایی عملکرد
J کارایی در به کارگیری منابع برای دستیابی به هدف و 

توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان
K تحقق مأموریت سازمان

L تعادل ورودی و خروجی سازمان و رضایت مندی کارکنان

114 در نوشته های »فالت« در بحث سازمان ها، تعهد 

عمیق وی به .................. قابل مشاهده می باشد؟
H همکاری انسانی در سازمان

J شناخت گروه ها و روابط کاری
K دستیابی به منافع تلفیقی

L ابتکار عمل در سازمان
115 کارایی محصول جدید و موقعیت آن در بازار در 

کدام یک از مراحل نوآوری بررسی می گردد؟
J آزمایش اولیه H ایجاد فکر جدید 
L کاربرد نهایی K تعیین امکان پذیری 

ناشی   .  ... از...  یابی غیر رسمی  فراگرد مسئله  116 

می شود و ................ را به کار می گیرد.
H بینش شخصی افراد – اطالعات خام موجود در سازمان

J بینش شخصی افراد – مجاری ارتباطی غیر رسمی
K مجاری ارتباطی غیر رسمی – قوه تخیل مدیریت

L مجاری ارتباطی غیر رسمی– اطالعات خام موجود در 
سازمان

117 کدام یک از گزینه های زیر جزو موارد الزامی در 

راستای اثربخشی برنامه ریزی محسوب نمی شود؟
H تقدم زمانی فعالیت ها
J هماهنگی و ارتباطات

K آماده سازی شرایط برای اجرای برنامه
L تشریح اهداف سازمان

قوت  نقاط  و  محیطی  فرصت های  مقایسه  با  118 

سازمان کدام یک از موارد زیر معین می گردد؟
Organizational leverage H

Constraint J
Vulnerability K

Patents L
119 »امکان ایجاد هماهنگی« و »قابلیت انطباق با تغییر« 

به ترتیب در سازمان دهی بر مبنای ................ و ................ به 
خوبی صورت می پذیرد.

J هدف – فراگرد H فراگرد – هدف 
L فراگرد - فراگرد K هدف – هدف 

120 سازمان دهی ................، در واقع شکل پیشرفته تری

از سرپرستی چندجانبه است.
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J تیمی H خزانه ای 
L پروژه ای K شبکه ای 

121 هنگامی که سازمان موظف باشد »ضمن رعایت 

صرفه جویی و حفظ کارآیی به نیازهای متنوع مشتریان 
نیز پاسخ دهد«، از سازمان دهی ................ استفاده می کند.

J مبتنی بر نوع مشتری H مبتنی بر محصول 
L شبکه ای K ماتریسی 

122 ................ از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحرک و حیات 

یک سازمان محسوب می شوند.
J منابع انسانی H جریان های مالی 

L جریان های اطالعاتی K تأمین کنندگان 
123 کدام عبارت صحیح است؟

H در سیستم سه از سیستم های چهارگانه لیکرت مدیران به 
کارکنان خود کاماًل اعتماد دارند.

J میزان قدرت مشروع مدیر تحت تأثیر مقبولیت وی نزد 
کارکنان قرار دارد.

K بر اساس نظریه رهبری وضعیتی، مدیر باید ابتدا وظایف 
کارکنان را معین نماید و سپس به میزان توان و تمایل آنان 

توجه نماید.
L در سبک لیبرال مآب تصمیم گیری به صورت متمرکز 

انجام می شود.

انگیزش  در  بهترین رهیافت  از دیدگاه اسکینر  124 

کدام است؟
H همراه کردن تقویت مثبت با چشم پوشی

J استفاده مکرر از تقویت مثبت و استفاده مشروط از تنبیه
K تقویت مثبت همراه با تقویت منفی برای توقف رفتارهای 

مزاحم
L توقف رفتار نا بهنجار و تثبیت همزمان رفتار مطلوب

شود«  کنترل  باید  که  ویژگی هایی  »شناسایی  125 

چندمین مرحله از مراحل کنترل اصالح کننده می باشد؟
J دوم H اول 

L چهارم K سوم 
126 »تشکیل تیم ها و تأکید ماهرانه بر وجوه اشتراک 

افراد« برای حل کدام بحران استفاده می شود؟

J بحران کنترل H بحران تشریفات زائد اداری 
L بحران رهبری K بحران استقالل 

127 از دیدگاه کریس آرجریس عواقب احتمالی اصل 

»سلسله مراتب اختیارات روشن« کدام گزینه است؟
H مانع خودشکوفایی افراد می گردد.

J منجر به وابسته شدن افراد به مسئوالن خود و انفعالی 
شدن رفتار آنان می گردد.

K موجب عدم موفقیت روانی افراد در سازمان می شود.
L افراد قادر به هدف گذاری به صورت شخصی نخواهند 

بود.

128 فراگرد نوآوری در سازمان همواره باید بر مبنای 

................ انجام پذیرد.
H تحلیل بازار و نیازمندی آن

J تحلیل بازار و منابع در دسترس سازمان
K نیازهای سازمان و بازار

L نیازهای سازمان و منابع در دسترس آن
129 برای حل مسائل مدیریتی هنگامی که از طریق 

بررسی و مطالعه واقعیت ها و اطالعات موجود راهکاری 
فراهم نشود از کدام روش زیر استفاده می گردد؟

J هم اندیشی غیرمستقیم H هم اندیشی مستقیم 
L تحلیل شبکه K تحلیل داده و بازداده 

130 با استفاده از ................ در تصمیم گیری می توان قبل 

از حل مسئله محل بروز آن را نیز شناسایی نمود.
J رویه مستقیم H رویه های غیرمستقیم 

L روش های کیفی K روش های کمی 
131 مبنای مفروضات برنامه ریزی کدام گزینه است؟

H تصور برنامه ریزان از محیطی که برنامه در آن اجرا می شود.
J دیدگاه برنامه ریزان در مورد تحلیل وضعیت سازمان

K برنامه های قبلی سازمان
L اولویت های انتخابی بر اساس منافع ذینفعان

132 ساختار رسمی چگونه بر روابط کار در سازمان اثر 

می گذارد؟
H از طریق محدود کردن ارتباطات میان افراد و گروه ها

J از طریق تعیین وظیفه و حیطه کاری افراد
K از طریق بخش بندی افقی و عمودی واحدهای سازمان

L با اثرگذاری بر میزان قدرت افراد در هرم سازمان
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133 در کدام یک از روش های سازمان دهی، فعالیت های 

سازمان با توجه به »فراگرد تولید« یا »وسایل مورد نیاز 
برای تولید« دسته بندی می گردد؟

J سازمان دهی بر مبنای فراگرد H سازمان دهی وظیفه ای 
L سازمان دهی K سازمان دهی شبکه ای 

درونی  اجزای  میان  هماهنگی  ایجاد  بر   ................ 134 

سازمان داللت دارد.
Coordination J  Integration H

Harmonic L  Equilibrium K
135 »تالش برای تغییر در تقاضای بازار« در کدام یک 

از وضعیت های زیر صورت می پذیرد؟
J تقاضای پنهان H فقدان تقاضا 
L تقاضای منفی K تقاضای مضر 

136 کدام یک از انواع ارتباطات موجب بهبود روحیه 

هم  واحدهای  هماهنگی  افزایش  و  سازمان  اعضای 
سطح می گردد؟

J ارتباطات مورب H ارتباطات افقی 
L ارتباطات رشته ای K ارتباطات انشعابی 

137 غیرمتمرکز ساختن اختیارات تا حد امکان شاخص 

کدام یک از ویژگی های 8گانه سازمان های کمال یافته 
می باشد؟

J افزایش بهره وری H تعصب به عمل 
L تمایل به استقالل و کارآفرینی K استفاده از شکل ساده 

تجزیه  در   constraint )محدودیت(  موقعیت  138 

تحلیل SWOT حاصل تالقی کدام دسته از عوامل زیر 
است؟

J فرصت با قوت H تهدید با قوت 
L فرصت با ضعف K تهدید با ضعف 

مرحله  در  رقبا  رفتار  مطالعه  راهبردی  اقدام  139 

بازاریابی جزء کدام یک از مراحل چرخه حیات محصول 
می باشد؟

J رشد H معرفی 
L افول K بلوغ 

مرتبط  مرحله  جزء  زیر  گزینه های  از  کدام یک  140 

ساختن سلسله مراتب سازمانی )ترکیب افقی( محسوب 
نمی شود؟

J تدوین راهنمای سازمان H تعین وظایف تخصصی 
L تقسیم کار بین افراد K تدوین رویه های کاری 

141 در کدام مرحله از رشد سازمان ساختار به صورت 

مکانیکی درآمده و خطر راحت طلبی کارکنان سازمان را 
تهدید می کند؟

J تولد H بلوغ 
L جوانی K میانسالی 

142 کدام عبارت صحیح است؟

H الزمه ی وحدت مدیریت وجود وحدت جهت است.
J الزمه ی وحدت مدیریت وجود وحدت فرماندهی است.

K الزمه ی وحدت فرماندهی وجود وحدت جهت است.
L وحدت فرماندهی و وحدت مدیریت از همدیگر مستقل هستند.

خمینی  امام  بیمارستان  در  جراحی  تیم  یک  143 

جهت هماهنگ بیشتر در هنگام عمل ملزم به برگزاری 
جلسات گروهی شدند وابستگی میان این تیم جراحی 

از چه نوعی می باشد؟
Pooled J )مجموعه ایی( Reciprocal H )طرفینی( 
Sequential L )ترتیبی( Integration K )ترکییبی( 

طرف  از  فردی  عنوان  به  شما  کنید  فرض  144 

جهت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزرات 
شهرستان  بیمارستان های  مدیران  آموزش وپرورش 
به  مربی  عنوان  به  شما  شده اید  برگزیده  عباس آباد 
برای  بیشتری  اهمیت  زیر  ویژگی های  از  کدام یک 

پرورش مدیران می دهید؟
J توان مشارکت مساعی H مهارت های مدیران 

L توان مشاوره K آشنایی با فنون ارتباط 
145 طبق نظریه هدف گذاری کدام یک از موارد زیر جزء 

عوامل میانجی محسوب می شود؟
J توان فرد H میزان تالش 
L بازخورد K تعهد نسبت به هدف 

به  جویی  صرف  افزایش  و  افراد  آموزش  برای  146 

ترتیب از سبک ................ و ................ استفاده می شود؟
J تفویضی، حمایتی H دستوری، حمایتی 
L حمایتی، اقناعی K دستوری، تفویضی 

داخلی  عوامل  جزء  زیر  گزینه های  از  کدام یک  147 

تعیین کننده سبک سازمانی است؟
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J تغییرات محیط H فناوری 
L اندازه K میزان اطمینان 

یک  خرید  از  اجتناب  برای  گاهی  که  وضعیتی  148 

محصول، حاضر باشند بهای بیشتری برای محصوالت 
مشابه پرداخت کنند حاکی از وجود چه نوع تقاضایی در 

بازار می باشد؟
J تقاضای نامنظم H تقاضای منفی 
L تقاضای پنهان K تقاضای مضر 

149 کدام یک از نیازهای مازلو در دسته بندی نظریه دو 

عاملی هرزبرگ جز عامل بهداشتی محسوب نمی شود؟
J ایمنی H زیستی 

L خودشکوفایی K احترام و عزت نفس 
150 در کدام یک از سیستم های ارتباطی غیر رسمی 

دقت انتقال اطالعات بسیار کم می باشد؟
J خوشه ایی H رشته ای 

L انتخابی K تصادفی 
151 در ممیزی ارتباطات میان افراد برای تعیین میزان 

اثربخشی به کدام یک از موارد زیر توجه نمی شود؟
J اعتبار فرد H سبک ارتباطات 

L نتایج ارتباطات K آگاهی فرد 
152 به منظور کاهش خطا و به حداقل رساندن اقدامات 

اصالحی کدام یک روش های کنترلی مورد استفاده قرار 
می گیرد؟

J کنترل پیش گیرنده H کنترل اصالح کننده 
L کنترل آینده نگر K کنترل سکانی 

153 در کدام یک از مراحل مدیریت بحران استفاده از 

الگوهایی نظیر طبقه بندی بحران ها مفید و سودمند واقع 
می شود؟

J تدوین برنامه H اجرا 
L پیش بینی K تشکیل تیم مدیریت 

154 سیستم های کنترلی ................توجه کارکنان را به 

اصول اساسی سازمان جلب کرده و در میان آنها تعهد 
ایجاد می کند؟

J تحدیدی H تشخیصی 
L ارزشی K تعاملی 

155 کدام یک از گزینه های زیر جزء مواردی است که 

کریس آرجریس جهت افزایش بهره وری کارکنان روی 
آنها تأکید داشت نمی باشد؟

J سبک های مشارکتی H توسعه مسئولیت های شغلی 
L بازخورد K تنوع کاری 

156 »مقاومت در برابر تغییر جزء« کدام یک از عوامل 

متداول بودن تعهد احساسی و اجتماعی است؟
J روان شناختی H سازمانی 

L فرهنگی K اجتماعی 
157 کدام یک از موارد زیر در راهبرد تحلیل زنجیره ارزش 

اقتصادی جزء فعالیت های اصلی محسوب می شود؟
J تدارک ورودی ها H مدیریت منابع انسانی 

L برنامه ریزی تهیه مواد K توسعه فناوری های موجود 
158 باال رفتن بازدهی سازمان در کارهای تکراری و 

یکنواخت از مزایای کدام روش سازمان دهی است؟
J بر مبنای محصول H بر مبنای وظیفه 

L بر مبنای نوع مشتری K فراگرد 
قابلیت  مدیریت،  در  زیر  مکاتب  از  کدام یک  159 

پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد؟ 
J نظریه شخصیت سازمان H نظریه روابط انسانی 
L مکتب اصول و علم اداره K نظریه دیوان ساالری 

160 شناسایی خرده فرهنگ ها و قومیت افراد از نتایج 

مطالعه کدام یک از دیدگاه های موجود درباره ی نظریه 
سازمان می باشد؟

J نوگرایی H کالسیک 
L فرانوگرایی K تفسیری نمادین 

161 به ترتیب افراد خالق و افرادی که توانایی اجرایی 

دارند از کدام یک از سبک های پردازش اطالعات تمایل 
دارند استفاده کنند؟

J تفکر- شهود H شهود- تفکر 
L تفکر-تفکر K شهود- شهود 

162 کدام یک از انواع برنامه ها متضمن اجرای مأموریت 

سازمان هستند؟
J برنامه های عملیاتی H برنامه های راهبردی 

L برنامه های موقت K برنامه های دائمی 
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163 راهبرد حفظ ثبات یا رشد متوسط مناسب کدام یک 

از وضعیت های چهار گانه ماتریس BCGمی باشد؟
J عالمت سؤال H ستاره 

L گاو شیرده K سگ 
در  را  ثبات  حفظ  سیاست  که  سازمانی  برای  164 

برگرفته و تالش اندکی برای خلق نوآوری در سازمان 
می کند کدام یک از راهبردهای زیر را مناسب می دانید؟

J تحلیل گری H پیشروی 
L واکنشی K تدافعی 

سازمان دهی  روش های  از  کدام یک  مزایای  از  165 

صرفه جویی در به کارگیری نیروی متخصص است؟
J بر مبنای محصول H بر مبنای وظیفه 

L بر مبنای ناحیه ای جغرافیایی K بر مبنای فراگرد 
166 کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های سبک 

مشارکتی لیبرال مآب در رویکرد اقتضایی به هماهنگی و 
سازمان دهی نمی باشد؟

H کاهش تخصص گرایی
J طراحی سازمان بر مبنای هدف

K رسمیت کم
L هماهنگی به وسیله افراد

167 طبق نظریه رهبری وضعیتی در کدام یک از شرایط 

زیر رهبر تصمیم ها را تشریح می کند و به کارکنان اجازه 
می دهد تا برای رفع ابهام پرسش کنند؟

H هنگامی که رفتار رابطه مدار و کاری هردو باال
J هنگامی که رفتار رابطه مدار و کاری هردو پایین
K هنگامی که رفتار رابطه مدار باال و رفتار کاری پایین
L هنگامی که رفتار رابطه مدار پایین و رفتار کاری باال

168 طبق نظریه هدف گذاری کدام یک از موارد زیر جزء 

عوامل میانجی محسوب نمی شود؟
J توان فرد H هدایت 

L میزان پایداری K میزان تالش 
169 سرعت و روحیه افراد به ترتیب در کدام یک از 

انواع شبکه های ارتباطی غیر رسمی متوسط و نسبتاً 
ضعیف است؟

J متمرکز H زنجیره ای 

L ستاره ای K سه شاخه 
170 کدام یک از انواع سیستم های کنترلی برای مقابله 

با تهدیدها مناسب است؟
J تحدیدی H ارزشی 

L تعاملی K تشخیصی 
171 استفاده از این نوع طرح سازمانی برای شرکت های 

بزرگ و گسترده ای که در بازارهای متنوع و محیط های 
نسبتاً پایدار فعالیت می کنند مناسب است؟

J بوروکراسی ماشینی  H ادهوکراسی 
L بوروکراسی بخشی K بوروکراسی حرفه ای  

172 ساختار سازمان تابع کدام یک از عوامل اقتضایی 

مؤثر بر طراحی سازمان می باشد؟
J راهبرد H منابع انسانی 

L فناوری K محیط 
متمایز  معیارهای  جزء  زیر  گزینه های  از  کدام یک  173 

کردن سازمان های کوچک از سازمان های بزرگ نمی باشد؟
J مبلغ سهام مالک H میزان فروش سالیانه 

L دارایی های سازمان K ساختار سازمانی 
174 کریس آرجریس برای افزایش بهره وری بر روی 

کدام از گزینه های زیر تأکید می کرد؟
H کاهش تنوع کاری

J تخصص گرایی
K سبک های مشارکتی

L کاهش مسئولیت های شغلی
175 کدام یک از دیدگاه های نظری در مورد سازمان بر 

این باورند که سیمای سازمان با تالش های که به منظور 
شناخت آن صورت می پذیرد ساخته می شود؟

J کالسیک H نوگرایی 
L فرا نوگرایی K تفسیری نمادین 

176 در کدام یک از مراحل فرا گرد خالقیت بر ضرورت 

وجود زمان، اهتمام به کار و تالش تأکید می شود؟
H ایجاد سالست فکر

J مهیا ساختن شرایط خالقیت
K استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه

L ایجاد نگرش موافق برای پذیرش افکار جدید
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177 در کدام یک از موقعیت های تصمیم گیری میزان 

احتمال وقوع هریک از نتایج معین است؟
J موقعیت اطمینان H موقعیت مخاطره 

L موقعیت عدم اطمینان K موقعیت ابهام 
178 جهت ارزیابی میزان کارایی یک تصمیم کدام یک 

از معیارهای زیر کاربردی تر است؟
H پذیرش تصمیم توسط مجریان

J قابل اجرا بودن منابع
K موجود منابع مالی آن
L کیفیت ذهنی تصمیم

زیر  مدل های  از  کدام یک  از  تبعیت  با  مدیران  179 

رضایت بخش ترین تصمیم را برمی گزینند؟
J مدل عقالیی H مدل سنتی 

L مدل اداری K تغیر آرام 
از  برنامه ریزی  زیر در مورد  از مطالب  180 کدام یک 

داخل به خارج صحیح است؟
H بر کارهایی تمرکز دارد که سازمان در حال حاضر انجام می دهد

سازمان  که  است  مفید  هنگامی  برنامه ریزی  نوع  این   J
بخواهد کاری منحصربه فرد انجام دهد

K نقطه قوت این نوع برنامه ریزی تعهد مجریان برنامه است
L تغییرات عمده ای در سازمان ایجاد نمی کند

181 کدام یک از اصول مدیریت به تقویت روحیه کارگروهی 

کمک می کند و کارایی سازمان را افزایش می دهد.
J کنترل H سازمان دهی 

L برنامه ریزی K رهبری 
182 توسط کدام یک از نظریه های مدیریتی زیر می توان 

برنامه ریزی و کنترل را با یکدیگر تلفیق کرد؟
J مدیریت بر مبنای استثنا H مدیریت استراتژیک 

L مدیریت علمی K مدیریت بر مبنای هدف 
183 کدام یک از گزینه های زیر رهنمودهایی را در برای 

بلندمدت  در مسیر کسب هدف های  منابع  تخصیص 
سازمانی ارائه می دهد.

J راهبرد سطح مادر H راهبرد سطح سازمانی 
L خط مشی K بودجه 

184 کدام یک از راهبردهای زیر مربوط به مرحله بلوغ از 

مراحل چرخه حیات محصول می باشد؟

J پیشروی H متمایز ساختن 
L پیشتازی در صرفه جویی K واکنشی 

185 در سازمان های مشاوره ای آموزشی علمی تحقیقاتی 

کدام یک از روش های سازمان دهی استفاده می شود؟
J گروه های متداخل H خزانه ای 

L سیستم تعادلی اثربخش K ساختار تیمی 
بازاریابی  تقاضا مدیر  از حالت های  186 در کدام یک 

باید با فعال کردن واحد تحقیق و توسعه مشکل سازمان 
را برطرف کند؟

J تقاضای منفی H تقاضای پنهان 
L فقدان تقاضا K کاهش تقاضا 

187 برای سازمانی که در محیطی با تغییرات نسبتاً 

متوسط فعالیت می کند، کدام راهبرد مناسب است؟
J واکنشی H تدافعی 
L پیشروی K تحلیل گری 

188 ویژگی ها و توانمندی های برجسته سازمان و افراد 

آن در مقایسه با رقبا، در کدام یک از عوامل مدل مک 
کینزی جای دارد؟

J مهارت H ساختار 
L راهبرد K کارکنان 

189 منظور از نظریه آشوب در یادگیری سازمانی چیست؟

H کنار گذاشتن شیوه های قدیمی
J تمرکز صرف بر عملیات داخلی سازمان برای تلفیق خرده 

سیستم های سازمانی با یکدیگر
K پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده به ظاهر غیر قابل 

 پیش بینی یا نامنظم
L شناسایی بهترین راه برای فعالیت مدیران در وضعیت های 

گوناگون
190 ابراز احساسات و برداشت های شخصی، بیان علل 

نظریه پردازی و مقاصد نظریه پرداز از آن نتیجه مطالعات 
کدام یک از دیدگاه های نظریه سازمان محسوب می شود؟

J کالسیک H نمادین 
L فرا نوگرایی K نوگرایی 

بحران  به  آمدن  فائق  برای  موارد  از  کدام یک  191 

استقالل در مراحل رشد سازمان های نوپا مؤثر است؟
J هماهنگی بخش ها H همکاری افراد 
L خالقیت و نوآوری K تفویض اختیارات 


