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 مقدمه
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کدام مفهوم بر ضرورت تعادل میان فعالیت های نگه دارنده و انطباقی در سازمان به عنوان سیستم باز  -17

 تاکید دارد؟

(ناپایداری انفجاری4(لبه ی آشوب     3(اضمحالل زدایی        2آنتروپی             (1    

 

 پاسخ صحیح گزینه 3

 



مدرضا سیفیحم                                      نکته و تست     777فاده از جزوه با است 98پاسخ تشریح تدوری مدیریت آزمون دکرتی   

 

میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد، نشانگر کدام بعد ساختار سازمانی است؟ -18  

رت(حیطه ی نظا4(رسمیت                 3(پیچیدگی           2(تمرکز           1    
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نظریه های مبتنی بر هر یک از استعاره های )ابزارهای سلطه( و )نظام سیاسی(، به ترتیب در  -19

 زیرمجموعه ی کدام پارادایم جامعه شناختی قابل طبقه بندی هستند؟

کارکردگرایی-(ساختارگرایی رادیکال2تفسیرگرایی                             -(کارکردگرایی1    

ساختار گرایی افراطی-(انسان گرایی رادیکال4سیستم خبرگی                -(انسان گرایی افراطی3    
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راه دور، به ترتیب به کدام روش افزایش  ایده خواهی برای حل مساله در نشست های رو در رو و از-20

 سالست فکری اشاره دارد؟

تفکر موازی-(فن گوردون2تریز                               -(گشت و گذار1    

هم اندیشی غیرمستقیم-(هم اندیشی مستقیم4سیستم خبرگی                 -(گروه کاغذی3    
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گی سیستم، مفهوم )تضایف( یا )هم افزایی( مطرح میشود؟در قالب کدام ویژ -21  

(هم پایایی4(هدف جویی         3(کل گرایی              2آنتروپی               (1    
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کدام رویکرد مدیریت برای حل مساله مبتنی بر فرآیند تقلیل گرایی است؟-22  

(کمّی4(سیستم ها              3     (اقتضایی             2      (کالسیک       1     
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سازمان هایی که تفکیک مناسبی در آن ها صورت نگرفته است، متمایل به چه نوع ساختاری برای -23

  انطباق هستند؟

(مکانیکی 4(پروژه ای              3(ارگانیکی                    2(افقی              1      
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در اثر کدام سازوکارهای طراحی « بی تمایلی افراد برای مشارکت» و « اطالعت کورکورانه از رویه ها»-24

 سازمان با نگاه ماشینی ایجاد میشود؟

یتخصص گرایی اجتماع-شغلی(تخصص گرایی 2     وحدت هدایت       -(شخصیت بوروکراتیک1     

تمرکز-(انظباط4وحدت فرماندهی                 -(وحدت هدایت3     
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هستند که به صورت آزادانه با یکدیگر  کدام نوع سازمان ها، متشکل از خوشه ای از عناصر مستقل از هم-25

یکدیگر سهیم شوند و وظایف خود را انجام دهند؟ متصل شده اند تا در اطالعات  

(چندبخشی4(مجازی               3(ماتریسی               2(پیوندی           1    

 

 پاسخ صحیح گزینه 3



مدرضا سیفیحم                                      نکته و تست     777فاده از جزوه با است 98پاسخ تشریح تدوری مدیریت آزمون دکرتی   

 

 

 

کدام مکتب فکری استراتژیک دارای رویکرد توصیفی است؟-26  

(موضع یابی4(برنامه ریزی             3(کارآفرینانه           2(طراحی             1     
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وداگر، بحران آفرین و بیش از حد مقرراتی تبدیل خواهد کرد؟عدم ایفای کدام نقش، مدیر را به فردی س-27  
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وفاداری مشتریان و اعتمادی که میان سازمان و تامیین کنندگانش وجود دارد، از چه نوع سرمایه ای -28

 است؟

(ساختاری4(محیطی                 3(ارتباطی                     2(انسانی             1    



مدرضا سیفیحم                                      نکته و تست     777فاده از جزوه با است 98پاسخ تشریح تدوری مدیریت آزمون دکرتی   

 

 پاسخ صحیح گزینه 2

 

 

 

از فرمول های ریاضی برای پیش بینی اینکه چگونه، چه وقت و تحت چه در کدام روش پیش بینی، -29

 شرایطی محصول یا تکنولوژی جدید جایگزین محصول یا تکنولوژی امروزی خواهد شد، استفاده میشود؟

(مدل اقتصادسنجی4(شاخص های اقتصادی   3(ارزیابی مشتری         2(اثر جانشینی        1     
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برای حل کدام بحران، کنترل های اجتماعی و خودکنترلی جای کنترل رسمی را میگیرد؟-30  

(تشریفات زائد اداری4           (کنترل         3(رهبری                 2(استقالل            1    
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آن مواجه است، چیست؟فناوری های پیوسته ی مستمر، عدم اطمینان عمده ای که مدیریت با در -31  

عوامل اصلی تصمیم گیری(2(عوامل مرتبط با نهاده ها و ستاده ها               1    

(حوزه های پشتیبانی سیستم4عوامل مرتبط به فرآیند های داخلی               (3    
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تنوع مهارت، هویت کار و اهمیت کار به کدام یک از حاالت روانی مدل ویژگی های شغلی اشاره دارد؟-32  
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(مسئولیت در برابر نتایج کار2(آگاهی از نتایج واقعی فعالیت های کاری       1    

رابر پیامدهای کار(مسئولیت در ب4(معنی دار بودن کار                                 3    
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