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اساسی مدیریت استراتژیکفصل اول : مفاهیم 
خالصه:

موفقیت سازمان ها از طریق برنامه ریزي محافظه کارانه  و استفاده از روش هاي سنتی انجام کسب و کار حاصل 
نمی شود ، بلکه سازمان ها با طراحی و اعمال مدیریت استراتژیک  زمینه هاي موفقیت خود را فراهم می کنند 

: هاشرکتموفقیتعاملسه
.استشدهتاسیسوایجادآندرشرکتکهجایییعنی: ملیبستر: 1
.کندمیفعالیتآندرشرکتکهصنعتی: صنعتبستر: 2
سازمانهاياستراتژيوهاتواناییومنابع: 3

.استعواملاینبهپاسخاستراتژیکمدیریتهدفکه

:استراتژیکمدیریتتعریف
اهدافبهنیلجهتدرموثراستراتژيچندیایکاتخاذبهمنجرکهاقداماتوتصمیماتازايمجموعه

.میگردد
اهدافبهنیلجهتدراستراتژيارزیابیوتدوین،اجراوهنرعلم.

:استراتژیکمدیریتهايویژگی
میکندهدایتسازمانکالنمقاصدواهدافبهنیلجهتدرراسازمان.
دارنددخالتگیريتصمیمفرآینددرنفعانذي.
میکندفراهمرامدتبلندومدتکوتاههايدیدگاه.
کندمیمشخصرابخشیاثروکاراییبینهايبستان–بده.
است) پایهبلند(عالیمدیران وظیفهیکاستراتژیکمدیریت.
نگردمیبازسیستمیکصورتبهراسازماناستراتژیکمدیریت.
کندمیراهنماییراپایینردهمدیراناستراتژیکمدیریت.

:استراتژیکمدیریتتکاملیمسیر
:اساسیمالیریزيبرنامه:اولمرحله
گیروقت
نگريآیندهومدتبلندافقوجودعدم
استسادهعملیاتیریزيبرنامه     .
استگیروقتکامال     .
استسالهیکآنزمانیافق.
آیندههايسالپیشنهاديهايبودجهکردنمطرحبرايمدیرانتالش.
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بینیپیشبرمبتنیریزيبرنامه:دوممرحله
فایده می باشند بیوخنثیمدیرانکردنکارسیاسیخاطربه.
 ساله5داراي برنامه هاي
شودمیبررسینیزمحیطیدادهگونههرداخلیاطالعاتبرعالوه.

)استراتژیکریزيبرنامه(خارجیمحیطبهگرایشباریزيبرنامه:سوممرحله
پایینسطحمدیراننظراتبهکافیتوجهعدم.
میشودانجامریزيبرنامهستادتوسطمتمرکزصورتبهریزيبرنامه
میکنندبینیبازیکبارسالیمدیران.

استراتژیکمدیریت:چهارممرحله
آورينووخالقیتمنظوربهعملابتکار
نفوذاعمال
نگريآینده
میدهدخبرراآنوقوعمشکلآمدنپیشازقبل
میکندایجادسازمانبرايرقابتیمزیت
دهدمیتخصیصشدهتعیینهايفرصتبهرامنابعوزمانتريموثرنحوهبه.

:استراتژیکمدیریتهايچالش
سریعتغییرات
شدنجهانی
الکترونیکتجارت
هاپارادایموهافرضپیشدرتغییر

:استراتژیکمدیریتگیريبکارهايفرضپیش
استهجامعوفردسطحدراستراتژیکمدیریتمباحث.
داردکاربردانتفاعیغیرودولتیسازمانهايوموسساتدربازرگانیواقتصاديسازمانهايبرعالوه.
میکندتأکیدتوأمانصورتبهنگرشیوابزاريجنبهدوبه.
استسازمانیمنابعبهینهتخصیصپیدر.

:استراتژیکمدیریتهايپارادایم
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مقصود از پارادایم ، اصولی است که بر بینش ما نسبت به چیزهاو جهان حاکم است .
انواع پارادایم ها 

 تجویزي یا پیش تدبیري
 انطباقی _توصیفی یا تجربی
 پارادایم ترکیبی

تجویزيپارادایم:
وتحلیلیفرآیندحاصلرااستراتژيگیريشکلکهاستنظریاتیشاملپارادایماین) استراتژيطراحیمکتب(

. استشدهتجویزمشخصیدستورالعملآنگامهربرايواستگامبهگامفرآینديآنتدوین. دانندمیمندقاعده
ازحاصلقواعدپارادایمتغییربهچندانیتوجهوکندمیفرضامروزشرایطخطیامتدادرافردمحیطیشرایط

اجرايوفهمسهولتوروشنی. باشدکموکندآنهامحیطیتحوالتکهداردکاراییهاییسازمانبراي. نداردآن
همهنوز) . آشپزيدستورالعملوپزشکنسخه(است کردهایجادپارادایماینبرايزیاديجاذبهالعملدستوراین
.دهدمیتشکیلتجویزيپارادایمرااستراتژیکمدیریتوریزيبرنامهآکادمیکمباحثاصلیبنايزیر

توصیفیپارادیم
علتمباحثازاستراتژيکهباورنداینبر.  دانستهمردودرااستراتژيتدویندرتحلیلیشیوهمکتباینصاحبان

بهرامانمیتوانندشدهتعریفپیشازگامبهگامهايفرآیندلذا. منطقنهواستعلومحوزهبهمتعلقومعلولو
اشارهمحیطبینیپیشقابلغیروخطیغیر.سریعتغییراتبهآنان. کنندهدایتاستراتژیکدرستتصمیمات

هربتواندکهاستکسیاستراتژیست. آیندهبراياستراتژيمشخصودقیقتبیینبودنممکنغیر. میکنند
بودنتفکیکقابلغیر. کنندگیريتصمیمخودسازمانآمیزموفقیتحرکتبرايموجودشرایطبرمبنايلحظه
.استاجراازریزيطرح

ترکیبیپارادیم:
تغییریمحیطتهدیداتوهافرصتوسازمانهايضعفوهاقوتبینتوازنایجادوهمخوانیلزومبرتاکیدضمن
واحدوکارکناننقش. استضرورينظرموردهاياستراتژيواهدافمطابقمحیطدهیشکلومحیطیعوامل

وکالنتحلیل. استاجتنابقابلغیردهندهتغییرهاياندیشیدنخالقانهونوآوراننقشدرهمسازمانیهاي
تدوینبیشتريگراییواقعباتجویزيآرمانهايورسالت. میگیرندقرارگیريتصمیممکمل مالكصورتبهخرد
.کندمیتوصیهرااندیشانهدوراقتضایی–سیستمیبرخوردیکخالصهطوربه.  شوندمی
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:استراتژیکمدیریتسطوح
شرکتمکانسطح
بخشی/ کاروکسبسطح
ايوظیفهسطح

تفاوت برنامه ریزي  و مدیریت استراتژیک
یریت استراتژیک  نسبت به برنامه ریزي  یک قدم جلوتر است .برنامه ریزي استراتژیک یک روش نظام مندي مد

است که  فرایند مدیریت استراتژیک را پشتیبانی و تایید  می کند .
کهحالیدرمیگیردصورتمحیطیکنکاشطریقبرنامه ریزي  استراتژیک محدوده تدوین استراتژي است که  از

عالوه بر این عنصر عناصر دیگري نظیر اجراي استراتژي  ، ارزیابی و نظارت آن را نیز در بر استراتژیکمدیریت
دارد.

برنامه ریزي استراتژیک عالوه بر آن که یک گردش کار پر زحمت  و بوروکراتیک است در مقام اجرا و تطبیق سریع 
با محیط نیز با مشکل مواجه می باشد

درازتفکربهرامدیرانکهاستباوروتلقینحوهیکباشدفنوتکنیکیکآنکهازقبلاستراتژیکریزيبرنامه
.کندمیترغیبدورهايافقبینیپیشونگريآیندهومدت

انواع الگوهاي مدیریت استراتژیک 
مدل مدیریت استراتژیک اندروز.1
آردیوید_استراتژیک فردمدیریتمدل.2
استراتژیک هریسون و جانمدیریتمدل.3
استراتژیک ریچارد.ال.دفتمدیریتمدل.4
استراتژیک استو فرو فریمن مدیریتمدل.5
استراتژیک برایسون و فریمنمدیریتمدل.6
ت استراتژیکمدل اصلی مدیری.7

استراتژیکمدیریتاصلیمدل
کنکاش محیطی 

. سیاست ها )4. استراتژي ها 3. اهداف 2. ماموریت 1تدوین استراتژي ( 
. رویه ها)3. بودجه ها و تخصیص منابع 2. برنامه ها 1اجراي استراتژي ها (

ارزیابی و کنترل استراتژي 
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: محیطیکنکاشیابررسی
سازماندرونکلیديافرادبینخارجیوداخلیهايمحیطبهمربوطاطالعاتنشروارزیابی،نظارت

: استراتژيتدوین
سازمانهايضعفوقوتهاقالبدرمحیطیتهدیداتوفرصتهاموثرمدیریتبرايمدتبلندهايبرنامهطراحی

: ماموریت
وسیلهبدانکهعبارتییاجمله.استهویتبیانگروبودهسازمانرسالتووجوديفلسفهیاعلتدهندهنشان

میشودمتمایزمشابهسازمانمقصودازسازمانکیمقصود

:رسالتبیانیهاجزاي
کاروکسبتعریف.1
سازمانعمدهاهدافوبینش.2
سازمانفلسفه.3

:اهداف
شدهریزيبرنامهفعالیتپایانینتایجازاستعبارت

: آرمان
.برسدآنبهزمانمعیارویادرنظرگرفتنسازيکمینفرمیخواهدبدونیکچیزکهموردآندرنامحدوديبیانیه

استراتژي :
یابد دستخوداهدافوماموریتبهچگونهشرکتمیدهدنشانکهجامعی است طرحی

می کند نوع سطح از استراتژي را بررسی3یک سازمان معموال 
استراتژي سطح بنگاه یا شرکت
 استراتزي سطح کسب و کار
 استراتژي سطح وظیفه اي

:هاسیاست
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.میدهدپیوندبه یکدیگررااستراتژياجرايوتدوینکهاستگیريتصمیمبرايکلیووسیعرهنمودي

:استراتژياجراي
میعملیاتیوجهاستراتژيبهبرنامه–واحدطرحیککاملاجرايبرايالزمهايقدمیافعالیتها:هابرنامه

.سازمانداخلیفرهنگتغییر–سازمانمجدددهیساختار–جدیدتحقیقاتیپروژهیکشروع: مثال. بخشد
منابعبهبودجهبرعالوه.میشودنامیدهبودجهپولقالبدرسازمانهايبرنامهاعالم: منابعتخصیصوبودجه

.استنیاز) فناوري(فنی–انسانی–فیزیکی
میدهدرا شرحخاصشغلیااقدامچندیایکانجامچگونگیکهمتوالیهايتکنیکیاگام:رویه

:استراتژيارزیابیمعیار
.باشدسازگارهاوسیاستمدتکوتاههايبا هدفبایداستراتژي:سازگاري.1
ودهدمینشانداخلیتغییراتوخارجیعواملبرابردرسازمانکهباشدواکنشیبایداستراتژي: هماهنگی.2

.کندمیهماهنگشرایطاینباراخود
منابعازحدازبیشنباید.آیدبرآناجرايعهدهازمنابعمحدوددربتواندسازماناینکه:بودنپذیرامکان.3

.آوردوجودبهنشدنیحلمسائلکند نبایداستفاده
.کندحفظراآنیاآوردوجودبهرقابتیمزیتفعالیتزمینهیکدربتواندبایداستراتژي: رقابتیمزیت.4

):استراتژيدرتغییرعوامل(کنندهبیدارهايرویداد
جدیدعاملمدیر.1
.میزندسربازجدیدواماعطايباموافقتازناگهانشرکتطرفبانک:بیرونیمداخله.2
.کندخریداريراشرکتسهامکندقصددیگريشرکت:مالکیتدرتغییرتهدید.3
.سازدبرآوردهراعملکرديانتظاراتنتواندشرکتعملکرد: عملکرديشکاف.4
مثال. آورندمیبوجوداساسیتغییراتدادنرويزماندرکهاستاتفاقاتیبیانگر: استراتژیکگردشنقطه.5

مشتريهايارزشدرتغییر.متفاوتقانونگذاريمحیط.جدیدهايتکنولوژي
نوعتعیینوتعریفشاملتصمیماتاین.نهاییاهدافبهرسیدنبرايهستندوسایلیاستراتژیکتصمیمات

وکردنبراي پیادهسازماننیازهاي موردسیاستودادانجامبایدکهوظایفیبازارهاتولیداتسازمانفعالیت
.سازماناهدافبهدستیابیمنظوربهتصمیماتایناجراي

:استراتژیکامور
باشدمدتبلند.1
باشدرقابتیمحیطدر.2
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.باشدداشتهسازمانبرايحیاتیجنبهاهمیتنظراز.3
.باشدداشتهجامعیت.4

:استراتژیکمسائلهايویژگی
.       داردنیازعالیمدیرتصمیماتبه.1
.دادتخصیصبایستمیرازیاديمنابع.2
. داردسازمانمدتبلندرونقبرعمدهاثر.3
نگرندآینده.4
.  دارندکاريوکسبچندیاايوظیفهچنديعمدههايپیامد.5
نادرند.6
سازندمیضروريراسازمانخارجیمحیطیعواملگرفتننظردر.7
هدایتگرند.8

فرآیند تصمیم گیري استراتژیک  
برخی از تصمیمات استراتژیک در یک لحظه  توسط فردي گرفته می شود که از بینش قوي برخوردار  است و قادر 
است سرعت  دیگران را به پیروي افکارش متقاعد سازد  . دسته اي دیگر از تصمیمات استراتژي برخاسته از 

کی اند که در طول زمان سازمان به یک سمت بیشتر سوق می دهندمجموعه انتخابات تدریجی کوچ

رویکرد هاي تصمیم گیري استراتژیک از نظر میتنزبرگ
کار آفرینی .1
طباقیان.2
برنامه ریزي .3

استراتژیک براي بهبود اتخاذ تصمیمات استراتژِیکگیريمراحل تصمیم
ارزیابی نتایج عملکردي.4
بازبینی وضعیت اداره شرکت.5
بررسی و ارزیابی محیط خارجی.6
محیط داخلیارزیابیوبررسی.7
SWOTتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک .8

خلق ، ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه استراتژیک.9
پیاده سازي و اجراي استراتژي ها ي انتخاب شده .10
ارزیابی استراتژي هاي اجرا شده .11
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:تستیسواالتنمونه
4ص است؟نادرستگزینهکداماستراتژیکمدیریتباارتباطدر- 1

استارزیابیواجراریزيبرنامهيمرحلهسهداراياستراتژیکمدیریتالف)
گرددمیبرذینفعانهاينیازتامینبهاستراتژیکمدیریتعمدهقسمتب)
نیستتدوینهنرامااستسازمانیتصمیماتارزیابیواجراتدویننوعیاستراتژیکمدیریتج)
باشندفعالشرکتادارهدرتوانندنمیمجزاصورتبهشرکتسهامدارانونفعانذيد)

4ص است؟نادرستاستراتژیکمدیریتمورددرگزینهکدام- 2
تنزل می شودباعثمطلوباستراتژيتدوینعدمالف)
نباشندسهامدارانمنتخبفردکهشوندمیانتخابايگونهبهسازمانمدیرانب)
میگرددرقابتصحنهدراستثناییموقعیتازگیريبهرهباعثاستراتژیکمدیریتکارگیريبهج)
شودنمیحاصلوکارکسبسنتیهايازروشواستفادهکارانهریزي محافظهبرنامهراهازهاسازمانموفقیتد)

4ص باشد؟هاسازمانبودنناموفقعللجزومیتواندزیرمواردازکدامیک- 3
موردسههرد)استراتژیک        اشتباهاتج)رقبافعالیتب)کنندگان  مصرفسالیقتغییرالف)

4ص کدامند؟هاشرکتموفقیتعواملجونزوهیلنظربه- 4
موردسههرد)سازمان     استراتژيوهاتواناییمنابعج)ملیبسترب)صنعت        بسترالف)

5ص :کهدانیممیاستراتژیکمدیریتمورددر- 5
استعرضهيزنجیرهوقیمتبازاررقباازمدیراندركمیزانبراساسانهايپایهالف)
استامروزدنیايدرهايسازمانموفقیتهايابزارترینمهمازیکیب)
داردکاربرددولتیهايسازماندرهموانتفاعیهايسازماندرهمج)
موردسههرد)

5ص نیست؟استراتژیکمدیریتبهمربوطتعاریفازیککدام- 6
مدتبلنداهدافراستايدرسازمانچندگانهايوظیفهتصمیماتارزیابیواجراتدوینعلموهنرالف)
استاهدافحصولراستايدرسازمانهاياستراتژياجرايوطراحیبهمنجرکهتصمیماتیمجموعهب)
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باشدداشتهاطرافمحیطباموثريتبادلتامیکندکمکراسازمانکلکهسیاسیغیرکامالتصمیماتج)
دهدمیقرارتاثیرتحتراسازمانمدتبلندعملکردکهمدیریتاعمالوتصمیماتمجموعهد)

5ص است؟عواملکدامشاملاستراتژیکمدیریتتعریفاساسبر- 7
استراتژيکنترلووارزیابیاجراوتدوینمحیطیکنکاشب)استراتژي       اجرايوتحلیلالف)

هیچکدامد)سیستمی                    کنکاشج)

6ص :استراتژیکیریتمدباکاروکسبسیاستتفاوتمورددر- 8
استاستراتژیکمدیریتهمانکاروکسبسیاستالف)
گیردمیبردررااستراتژيومدتبلندریزيبرنامهفقطاستراتژیکمدیریتب)
وکار سیاست کسبوتاکید بیشتري دارداستراتژیکومحیطیهايموقعیتبهاستراتژیکمدیریتج)
بیندمییکپارچهرا
داردسازمانیدروننگاهولینداردکالنگیريجهتکاروکسبسیاستد)

6ص نیست؟استراتژیکمدیریتخاصیتزیرویژگیکدام- 9
است          عالیمدیریتوظیفهیکالف)
کندمیمشخصراکاراییوبخشیاثربینتعامالتب)
نگردمیبازسیستمیکبعنوانراسازمانج)
نداردتوجهیمدتکوتاههايدیدگاهبهومینگردرامدتبلندهايدیدگاهفقطد)

6ص :کهدانیممیامروزه-10
کنندمیتبعیتمدتکوتاهرویکردازذینفعانمدتبلندارزشایجادبرايسازمانرهبرانالف)
نیستسازمانپایینردهمدیرانبرايخوبیراهنماياستراتژیکمدیریتب)
دارنددخالتمختلفیذینفعاناستراتژیکگیريتصمیمفراینددرج)
جوالفد)

7صباشد؟نمیاستراتژیکمدیریتگانهچهارمراحلازکدامیک-11
داخلیمحیطبهگرایشباریزيبرنامهب)بینی        پیشبرمبتنیریزيبرنامهالف)

اساسیمالیریزيبرنامهد)استراتژیکمدیریتج)

8ص نیست؟اساسیمالیریزيبرنامههايویژگیجزوموردکدام-12
سالهیکزمانیافقالف)
کنندمیمطرحبودجهمورددررازیاديهايایدهمدیرانمدتاینطولدرب)
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شودمیمحسوباستراتژیکمدیریتجزوواستپیشرفتهبسیارریزيبرنامهیکج)
ماندمیمعلقهفتهچندکاراینطولدرسازمانعاديهايفعالیتد)

8ص گردد؟انجامتابردمیرازمانیحجمچهبینیپیشبرمبتنیریزيبرنامه-13
هفتهدود)سال            یکج)ماهیکب)ماه            سهالف)

8ص :کهمیدانیماستراتژیکمدیریتيتوسعهيمرحلهچهارمورددر-14
نباشندموفقساالنههايبودجهکهشوندمیپیشنهادصورتیدرسالهپنجيبرنامهالف)
باشدناموفقمدیرانهايکاريسیاسیخاطربهاستممکنسالهپنجايبرنامهب)
نداریمترپایینسطحمدیرانازسنجینظربهنیازياستراتژیکریزيبرنامهبرايج)
بوالفد)

شود؟میچگونه انجامریزيبرنامهاستراتژیکمدیریتتوسعهمراحلازاستراتژیکریزيبرنامهيمرحلهدر-15
8ص 
مدیریتسطوحکلیهب)ارشد                                               ومیانیمدیرانتوسطالف)
ارشدمدیرانتوسطد)تر پایینمدیراندستازدوربهوریزيبرنامهستادتوسطج)

بررسیراریزيبرنامهزمانیبازهچهدرارشدمدیرانمعموالخارجیمحیطبهگرایشباریزيبرنامهمورددر-16
8ص کنند؟می

یکبارماهسههرد)یکبارسالیج)روز   هرب)یکبار            هرماهالف)

دولتیمدیریتسطحکدامبعهدهاستراتژياجرايبهمربوطمباحثاستراتژیکمدیریتتوسعهسهمرحلهدر-17
8ص است؟
مدیریتیسطوحهمهد)میانیوعملیاتیج)میانی               فقطب)ارشد                 فقطالف)

9صنیست؟استراتژیکمدیریتمزایايجززیرمواردازیککدامشدهانجامتحقیقاتاساسبر-18
کارکنانومدیرتضادب)معقول     روشازاستفادهطریقازاستراتژیکهايگزینهانتخابالف)

کارکنانبهاختیارتفویضفرصتد)سازمان                         ازحمایتبهکارکنانومدیرتعهدج)

11ص است؟داشتههاشرکتوکاروکسببرتاثیراتیچهاخیرعصردراینترنت-19
استکردهمتحولراشرکتکارداخلیيشیوهالف)
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استدادهتغییرراصنایعدررقابتمبنايواساسب)
استکردهترمتحولراصنعتسنتیارزشيزنجیرهج)
موردسههرد)
11ص است؟سمتیچهبهقدرتتوازنکنونیدنیايدر-20

اوريسودوپولد)مشتريج)کارکنان                 ب)ها             شرکتالف)

12ص دارد؟اثرموردکدامدراستراتژیکمدیریت-21
جامعههموهاشرکتهمب)هاشرکتفقطالف)
فرديزندگیوهاشرکتد)جامعهوفردها،شرکتج)

12ص .داردکاربردنیز........ درامابوده..... باارتباطدراستراتژیکمدیریتنظريمبنايتوسعه-22
اقتصاديهايسازمان- دولتیموسساتب)انتفاعی     غیرموسسات- اقتصاديهايسازمانالف)
پولیهايسازمان-انتفاعیغیرودولتیموسساتد)دولتیوانتفاعیغیرموسسات-اقتصاديهايبنگاهج)

12ص است؟استراتژیکمدیریتابزاريجنبهبیانگرزیرابزارهايازیککدام-23
BCGمدلد)EFEماتریسج)پورترصنعتتحلیلمدیریتب)IEFماتریسالف)

12ص است؟استراتژیکمدیریتابزاريجنبهبیانگرزیرابزارهايازیککدام-24
GEمدلب)اندازچشمترسیمالف)

ماموریتترسیمد)هااستراتژيتدویندراستراتژیکتفکرازگیريبهرهج)

13ص باشد؟..... پیدربایداستراتژیکمدیریتهايتالشتمام-25
منفعتوهزینهتحلیلوتجزیهب)منابعبهینهتخصیصالف)

موردسههرد)منفعتوهزینهتحلیلوتجزیهاساسبرگیريتصمیمج)

12ص هستند؟استراتژیکمدیریتهايفرضپیشجزءزیرمواردازیککدام-26
فردوجامعهدربارهنهکندمیصدقهاشرکتسطحدرفقطاستراتژیکمدیریتالف)
.داردکاربردغیرانتفاعیودولتیهايسازماندربارهصرفااستراتژیکمدیریتب)
.نگردمیهمبانگرشیوابزاريجنبهدوهربراستراتژیکمدیریتج)
.استسودکسببراياستراتژیکمدیریتهايتالشتمامد)
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13ص چیست؟منیتزبرگدیدگاهازاستراتژيمباحثاتآغازگر-27
تلفیقیپاردایمد)ترکیبیپاردایمج)توصیفیپاردایمب)تجویزيپاردایمالف)

13ص را معقول می دانند؟توصیفیپاردایمدرزیراندیشمندانازیککدام-28
لیندبلومد)آنسوفج)چارلزب)اندروالف)

14ص است؟توصیفیپاردایمهايویژگیجزءزیرموردکدام-29
.شماردمیمردودرااستراتژيتدویندرتجلیلیشیوهپاردایمنوعاینالف)

.داندمیمندقاعدهفراینديرااستراتژيگیريشکلکهاستنظریاتیشاملپاردایمنوعاینب)
استراتژیکهايفرصتوسازمانمحوريشایستگیازاستفادهبرايبیرونیودرونیعواملتعاملازاستراتژيج)

.شودمیایجادمحیطی
.داردوجودمشخصیدستورگامهردرواستگامبهگاماستراتژيتدویند)

13ص نیست؟تجویزيپاردایميهاویژگیجزءزیرمواردازیککدام-30
.کندمیفرضامروزشرایطخطیامتداددررافردمحیطیشرایطالف)
.داردکاربردفزایندهمحیطیتحوالتباهاییسازمانبرايبیشترب)
.استآفرینتحولخالقانهاستراتژيیکندرتبهپاردایماینفرایندهايمحصولج)
.استهافرصتدرموجودمنافعازاستفادهبرايبیرونیعواملتحلیلوتجزیهصرفاآندورنمايد)

14ص است؟توصیفیپارادایمبهمربوطزیریادشدهمواردازیککدام-31
منطقتااستعلومبهمتعلقومعلولیوعلتمباحثازاستراتژيالف)

.استخالقیتمانعاینوبردمیپیشگامبهگامفرایندیکقالبدرراانسانذهنب)
.دهدمیتشکیلرااستراتژیکریزيبرنامهآکادمیک،مباحثاصلیبنايزیرج)
.گیردمینظردربینیپیشقابلوسریعخطی،صورتبهراآنتغییرد)

14ص شود؟ایجادتواندمیراهیچهازرقابتیمزیتتجویزي،پاردایمدر-32
برتروجدیدمحصولیکبهدستیابییاشرکتیکخرید)الف
اولیهموادکنندهتامینهايشرکتکنترلوخریدب)
موردسههرد)توزیع                         شبکهبرتسلطج)

14ص :جزبهداردوجودتوصیفیپارادایمدرزیرمواردهمه-33
.شوندمیتعریفمینتزبرگ5Pقالبدرهااستراتژيپاردایم،ایناساسبرالف)
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مدیرانمختلفهايبرداشتازمتاثروواقعیغیرسازمانی،ضعفوقوتنقاطارزیابیکهاستفرضبراینب)
.است

فرضپذیرتغییرساختار،تغییرازبیشتراستراتژيواستاستراتژيتغییرازترسختوترکندساختار،تغییرج)
.شودمی
.شودمیممکنراحتیبهآیندهبراياستراتژيدقیقتبیینوتعریفد)
14ص کرد؟توانمیتعبیريچهآناساسبریاچیستتوصیفیمکاتبادعايمهمترین-34

.نیستجدااجراازریزيطرحالف)
.استجداآنمجريازاستراتژيطراحب)
.دهدمیرويماشینی/بوروکراسیهايمدلجزبهجاهمهدرتفکیکج)
.کنندمیعملکمیتعدادوکنندمیفکرافرادبیشتربوروکراسی،مدلدرد)

15ص نیست؟ترکیبیپارادایمهايویژگییاتعاریفجزءویژگیکدام-35
.استدوراندیشانهاقتضایی-سیستمیپارادایمهمانالف)
.استدیگرپارادایمنوعدومشتركفصلب)
.شودمیپرداختهاستراتژیکریزيبرنامهباآنرابطهواستراتژیکتفکرتوسعهبهج)
.داردکاربرداینجادرترکیبیازبیشترتوصیفیپارادایمد)

14ص است؟توصیفیپارادایمهايویژگیجزءگزینهکدام-36
.استناممکنبینیپیشبنابراینوبودهسریعتغییراتباهمراهمحیطالف)

.استمدنظرسازمانهاياستراتژيواهدافطبقمحیطیعواملتغییرپارادایم،ایندرب)
.استنوآورانهتغییر،درنیزکارکناننقشامااستکنندهتعیینعالیمدیراندیدگاهاصلدرج)
.گیرندمیقرارگیريتصمیممالكهمباهمراهکالن،وخردهايتحلیلد)

16ص هستند؟شناساییقابلاستراتژیکمدیریتدرسطحچندمتنوع،هايفعالیتباشرکتیکدر-37
دارد.سازماننوعبهبستگید)سطحچهارج)سطح          دوب)سطحسهالف)

16ص است؟استراتژیکمدیریتاولسطحهايویژگیجزوزیرمواردازیککدام-38
.استارشدمدیراندیگرومدیرعاملشاملمدیریتالف)
.استدیگرانمافوقوبودهمدیرکلنقشدرمدیرعاملب)
.استرهبريواستراتژياجرايوتدوینمنابع،تخصیصوسازمانرسالتتعریفعاملمدیرنقشج)
موردسههرد)

17ص .کندنمیاشارهکاروکسبسطحبهزیرجمالتازیککدام-39
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.شودمیتشکیلهاآنحامیستاديکارمندانوتجاريواحدهايروسايازالف)
.استمدیرعاملسطح،ایندراستراتژیکمدیریتب)
.استواحدهاسطحدراجراقابلهاياستراتژيبهشرکتهدفتبدیلاستراتژیک،مدیراننقشج)
.یابدمیمعنیکاروکسبسطحایندرتجاريواحدد)

17ص ....استراتزیک،مدیریتسطوحازايوظیفهسطحدر-40
.پردازندمیسازمانکالنمسایلبهمدیرانالف)
عهدهبرپرسنلیوبازاریابیتولید،هايحوزهدرراايوظیفههاياستراتژيگسترشمسئولیتب)

.دارند
.دهندمیانتقالترپایینسطوحمدیرتبهرااستراتژيتدویندرنیازمورداطالعاتمدیرانج)
.استمدیریتدیگرسطوحهمهبرگیرندهدرد)

16ص کند؟میاشارهحیطهوسعتنظرازاستراتژیکمدیریتسطوحبهگزینهکدام_41
موسسهسطح>تجاريواحدسطح>ايوظیفهسطحالف)
ايوظیفهسطح<موسسهسطح<تجاريواحدسطحب)
ايوظیفهسطح>تجاريواحدسطح>موسسهسطحج)
تجاريواحدسطح<موسسهسطح<ايوظیفهسطحد)

17ص کند؟میاشارهاستراتژیکمدیریتوریزيبرنامهتفاوتبهگزینهکدام-42
.استاستراتژیکریزيبرنامهازترعقبگامیکاستراتژیکمدیریتالف)
.اندنشدهلحاظاستراتژیکریزيبرنامهدرشوندمیبیاناستراتژیکمدیریتدرکهموارديب)
.کندمیحمایترااستراتژیکریزيبرنامهکهاستمندينظامروشاستراتژیکمدیریتج)
.استاستراتژیکریزيبرنامهازترمحدوداستراتژیکمدیریتد)

17دارند؟  ص وجوداستراتژیکمدیریتدرموردچندواستراتژیکریزيبرنامهدرزیرمواردازموردچند-43
4-2د)3-1ج)1–1ب)5–2الف)

18ص است؟استراتژیکریزيبرنامهبهمربوطزیرویژگیکدام-44
.استبوروکراتیکوزحمتپرکارگردشیکالف)
.استمشکلمحیطباآنسریعتطبیقواجراب)
.بردمیپیشمحیطتغییراتباهمگامراموسسهوکردهپرراآنخالءاستراتژیکمدیریتج)
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موردسههرد)

ص .کنداحیاراسازمانیتصمیماتوشودپرتواندمی........... طریقازاستراتژیکریزيبرنامهازناشیخالء-45
18

موردسههرد)فرآیندمجددطراحیب)انسانیمنابعمدیریتج)سازمانیفرهنگوساختارالف)

19ص است؟زیرمواردازموردچندشاملاستراتژياجرايمرحلهدراندروزاستراتژیکمدیریتمدل) 46
فرهنگ-هاتهدیدوهافرصت- کنترلسیستم-ساختار-بنديبودجه-منابعتخصیص-عملیاتیاهداف-

مورد4د)مورد6) جمورد5ب)مورد7هرالف)

19ص هستند؟اولمرحلهجزواندروزاستراتژیکمدیریتمدلدرزیرمواردازیککدام-47
اطالعاتسیستمد)هااستراتژيج)مدتبلنداهدافب)مدیریتفلسفهالف)

20ص است؟دیویدآر.فردمدلازبخشکدامبهمربوطزیرالگوي-48
منابعتخصیصسیاستتعیینهدفتعیین
تدوینبخشب)استراتژياجرايبخشالف)

باشدنمیدیویدمدلبهمربوطالگوایند)ارزیابیبخشج)

19ص اند؟شدهتشکیلبخشچندازکدامهردیویدواندروزاستراتژیکهايمدل-49
4-3د)4–4ج)3- 3ب)3–4الف)

20صاست؟مربوطجانوهریسوناستراتژیکمدلبه،زیرمواردازموردچند-50
-SWOT-استراتژيتدوین–محیطیعواملشناسایی–استراتژيکنترل–گانهپنجسطحدراستراتژيتدوین

کاروکسبسطحدر
مورد2د)مورد5هرج)مورد3ب)مورد4الف)

21ص هستند؟دفت. الریچاردمدلازبخشکدامبهمربوطزیرشدهبیانموردسه-51
استراتژیکعواملتعیین-3فعلیوضعیتارزیابی-2داخلیوبیرونیمحیطبررسی- 1

استراتژياجرايبخشد)SWOTج)استراتژيتدوینبخشب)جدیدتعریفواصالحبخشالف)
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21ص ؟استشدهبیاناستراتژیکهايمدلازکدامیکدر) جدیدتعریفواصالح( بخش-52
دیویدآرفردد)دفتالریچاردج)منفريواستونرب)جانوهریسون) الف

20ص .استعملیاتیمحیطوصنعتدورمحیطبررسیشامل.... مدلدربیرونیمحیطبررسی-53
دیویدد)دفتالریچاردج)جانوهریسونب)دیویدآرفردالف)

20ص دارد؟کاربردزیرهايمدلازیککدامدرswotتحلیل-54
منفري- اندروز)داستونر-دفتج)دفت–هریسونب)هریسون-دیوید) الف

گیرند؟میقراربررسیموردزیرمواردازیککدامدفتمدلدر) تغییراتواستراتژیکاجراي( بخشدر-55
21ص

ساختارورهبري–فرهنگب)کنترلهايسیستم-اطالعاتیهايسیستمالف)
موردسههرد)انسانیمنابعمدیریت–مالیمنابعمدیریتج)

.... و.... استراتژیکهايمدلدربترتیبکههستندمواردي) مدیریتهايارزش( و) اجتماعیمسئولیت( -56
21ص اندشدهبیان
استونر- استونرد)برایسون- استونرج)اندروز-فریمنب)فریمن- دفتالف)

21ص.است...... مدلدرمرحلهآخرین"استراتژیککنترلوگیرياندازه"-57
اندروزد)استونرج)دفتب)برایسونالف)

22صشود؟میمربوطمنفريوبرایسونمدیریتیمدلبهویژگیکدام-58
.استدیگرهايمدلکنندهتکمیلالف)
.رسدمیاتمامبهآنازبعدوآغازتصمیمشروعازقبلکهاستناپذیرتکراروپیوستهفرآیندیکشاملب)
.استموثرقبلمراحلتکمیلدرمرحلههرنتایجج)
موردسههرد)

....... و...... مدلدهندهتشکیلهايبخشجزوترتیببه"مراجعان"و"روندهاوفشارها"بخش-59
22ص.هستند

برایسون–استونرد)دفت–برایسونب)استونر–برایسونج)برایسون–برایسونالف)
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22ص.است........ ریزيبرنامهمن،فريوبرایسوناستراتژیکمدلدر-60
ساله3)دساله1ج)ساله5ب)ماهه6الف)

.است.........آناولمرحلهواستايمرحله......... استراتژیکمدیریتاصلیالگوي-61
استراتژيتدوین–چهارب)محیطیکنکاش–چهارالف)

محیطیکنکاش–سهد)استراتژيتدوین–سهج)

23ص؟استاستراتژیکمدیریتاصلیالگويمرحلهکدامبیانگرترتیببهزیرجمالت-62
.استسازمانکلیديافرادبینخارجیوداخلیمحیطهاياطالعاتارزیابیونظارتمعنیبه-
.استSWOTتحلیلوتجزیهازاستفادهآنراهترینساده-
.زنندمیرقمراسازمانآیندهکهاستمحیطیاستراتژیکعواملشناساییهدف-

2يمرحله–2يمرحله- 1يمرحلهج)1يمرحله-1يمرحله-1يمرحلهالف)
1يمرحله–3يمرله–1يمرحلهد)1يمرحله–2يمرحله-2يمرحلهب)

24ص؟نیستاجتماعیمحیطدرگذارتاثیرهايمتغییرازکدامیک-63
قانونینیروهايد)فرهنگینیروهايج)نیروهاي اقتصاديب)نیروهاي جغرافیاییالف)

24ص؟استزیرهايمحیطازیککدامجزدولتیهايسازمان-64
عملکرديمحیطد)داخلیمحیطج)اجتماعیمحیطب)ايوظیفهمحیطالف)

24ص؟نیستداخلیمحیطدرگذارتاثیرهايمتغییرازکدامیک-65
رقباد)منابعج)فرهنگب)ساختارالف)

24ص؟استزیرمواردازکدامیکشاملمحیطیهايمتغییر-66
موردسههرد)داخلیمحیطج)ايوظیفهمحیطب)اجتماعیمحیطالف)

وقوتقالبدرمحیطیتهدیداتوهافرصتموثرمدیریتبرايمدتبلندهايبرنامهطراحییعنی.............. -67
24ص.سازمانهايضعف
محیطیکنکاشد)استراتژيکنترلوارزیابیج)استراتژيتدوینب)ماموریتبیانیهالف)
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24ص.استسازمانهویتبیانگروبودهسازمانوجوديفلسفهیاعلتنشانگر...........-68
سازمانیسیاستد)هارویهج)برنامهب)ماموریتالف)

25ص ؟دارداشارهسازمانیفلسفهبهزیرجملهکدام-69
معتقدهاآنبهاستراتژیکگیرندهتصمیمکهاستفلسفیاولویتوهاارزشواعتقاداتازعبارتالف)
است

.نیستماموریتوفلسفهدارايسازمانیهرب)
.گیردمیشکلکهاستکارکنانعقایدبهبناوبودهکارکنانرفتاروسازمانفعالیتدهندهشکلج)
.استمدتبلندسازمانیشدهتدوینبرنامهیکد)

25ص .گیردبردررا.......... عواملهمهبایدسازمانبیانیهفرددیویدعقیدهبه-70
آوريسودورشدوبقابهفناوري،فلسفه،توجهب)خدمات،بازارومشتریان،محصوالتالف)

موردسههرد)کارکنانبهمردم،توجهتصوربهمتمایز،توجهویژگیج)

هايارزشودهدمیتوضیحرااصلیاهدافواندازچشم.میکندتعریفراسازمانکاروکسب............... -71
25ص.کندمیتوصیفآنرابهحاکمفلسفی

سازمانیرویهد)استراتژیکبرنامهج)ماموریتبیانیهب)سازمانسیاستالف)

26ص:ازعبارتندترتیببهاستراتژيتدوینمراحل-72
استراتژي–سیاست–ماموریت–اهدافج)هاسیاست–استراتژي–اهداف–ماموریتالف)

استراتژي–سیاست–هدف–ماموریتد)هااستراتژي–اهداف–سیاست–ماموریتب)

نظردریاوسازيکمیبیخواهدمیفرديکهچیزيآنمورددرنامحدوديبیانیهازاستعبارت............. -73
26ص .برسدآنبهزمانگرفتن

استراتژيد)ماموریتج)آرمانب)هدفالف)

26ص؟میکندبیانرا)آرمان(یکزیرمواردازیککدام-74
کلیآوريسودب)سهامسودهردرسالیانهرشدنرخ٪10بهرسیدنالف)

گذاريسرمایهبازده٪27بهرسیدند)سهام                    صاحبانحقوقبازدهنرخ٪20بهرسیدنج)

27ص.رسدخودمیوهدفماموریتبهچگونهدهدشرکتمینشانکهجامعازطراحی.....عبارتست-75
رویهد)سیاستج)ماموریتب)استراتژيالف)

27ص؟استدرستاستراتژيمورددرجملهکدام-76
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دهدمیطرحبینیپیشاساسبروکشدمیتصویربهراآیندهب)میکندحداکثررارقابتیمزیتالف)
موردسههرد)استمشخصسطحسهشاملج)

27صاست؟بنگاهسطحدراستراتژيخاصویژگیزیرگزینهکدام-77
.میکندترکیبپیوستهکلیکقالبدرراسازمانیکعملیاتیهايزنجیرهوهاسیاستواهدافکهطرحیالف)
وکاروکسبمدیریتورشدبهنسبتشرکتکلینگرشقالبدرکالنگیريجهتتوصیفباب)

پردازدمیتولیدخطوط
یکدرراشرکتخدماتیاکاالرقابتیموقعیتبهبودوبودهکاروکسبواحدیامحصولسطحدرمعموالج)

.کندمیدنبالخاصبازاریاصنعت
.شودمیتقسیممشارکتیورقابتیهاياستراتژيکلیدستهدوبهد)

27ص؟نیستکاروکسبسطحاستراتژيبهمربوطزیرتعریفکدام-78
.داردقرارکاروکسبواحدیامحصولسطحدرمعموالالف)
.داردنظرمدراخاصبازاریاصنعتیکدرخدماتیاکاالرقابتیموقعیتبهبودب)
.شودمیتقسیمکاهشورشدوثباتاصلیدستهسهبهج)
.استاستراتژيدومسطحد)

27ص:جزبهمیکنداشارهاستراتژيیکبهزیرمواردهمه-79
.بخشدتحققراکاروکسباهدافمنابعوريبهرهباتامیشوداتخاذايوظیفهحوزهیکتوسطکهرویکرديالف)
.میکندتالشرقابتیمزیتیکایجادبرايمتمایزشایستگیتوسعهوایجادباب)
.میکندترکیبرااستراتژيپیرويوتکنولوژيرهبريچونهاییحیطهج)
کندمیترکیبرااستراتژياجرايوتدوینکهاستگیريتصمیمبرايکلیرهنمودیکد)

وماموریتازکهمیگیرندتصمیماتیکارکنانهمهکهشوندمطمئنتاگیرندمیبهره........... ازهاسازمان-80
28ص.کندمیحمایتسازماناستراتژي

آرماند)هارویهج)سیاستب)استراتژيالف)

28ص؟کندمیکمکاستراتژياجرايبهزیرمواردازیککدام-81
موردسههرد)هارویهج)هابودجهب)هاطرحالف)

28ص .استواحدطرحیککاملاجرايبرايالزمهايفعالیتبیانشامل........... -82
رویهد)سیاستج)استراتژيب)برنامهالف)
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28ص................کهمیدانیم)برنامه(مورددر-83
.برگیرددرراسازمانداخلیفرهنگتغییرتواندمیب)بخشد             میعملیاتیوجههاستراتژيبهالف)

موردسههرد).       گیردبردرراسازمانمجدددهیساختارمیتواندج)

28ص؟شودنمیمربوط)بودجه(بهزیرتعریفکدام-84
پولقالبدرسازمانهايبرنامهاعالمازاستعبارتالف)
شودمیتعریفارزیابیواجرافرآینددرب)
کندعملتواندمیجدیداستراتژيیکبهمربوطتفضیلیطرحیکبعنوانج)
.کندمیمعینراسازمانمالیآیندهبرايانتظارمورداثراتآزمایشیمالیهايصورتطریقازد)

28ص.سازدمیمتعهدشدهاتخاذاستراتژيرابهمیکندوسازمانراتقویتاستراتژي........بامرتبطتصمیمات-85
هاسیاستد)استراتژياجرايج)منابعتخصیصب)هابرنامهالف)

28ص؟استصحیحگفتهکدام)جهشنرخ(مورددر-86
.جدیدبرنامهیکتصویبازقبلسرمایهبازگشتازمشخصیصددرالف)
شودمیسازمانسودافزایشباعثجدیدبرنامهکهمیکنداطمینانایجادسازمانبرايب)
کندمیارزشایجادسهامدارانبرايجدیدبرنامهکهمیکندتضمینج)
موردسههرد)

29ص؟نیست)رویه(بهمربوطتعریفکدام-87
هستنداستانداردعملیاتیهايرویههمانالف)
دهندمیتوضیحراخاصشغلیااقدامیکانجام چگونگیکهاندمتوالیهايتکنیکازسیستمیب)
دهندمیتوضیحراشرکتبرنامهتکمیلدرنیازموردهايفعالیتتفضیلبهاغلبج)
شوندمیبنديتقسیم)واقعی(و)رسمی(نوعدوبهد)

30ص؟استاستراتژيکنترلوارزیابیبهمربوطزیرمراحلازیککدام-88
واقعینتایجباانتظارموردنتایجمقایسهب)سازمان                                استراتژياصلیمنابعبررسیالف)

موردسههرد)برنامهعملکردباتطابقجهتاصالحیاقداماتدادنانجامج)

راانفراديبطورهریکوروندهاازايمجموعهبایداستراتژیست.استراتژيارزیابیهنگامبهیعنی..............-89
30ص.کندمطالعه
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رقابتیمزیتد)سازگاريج)محیطیهماهنگیب)بودنپذیرامکانالف)

بوجودناشدنیحلمسائلنبایدنیزوکنداستفادهمنابعازحدازبیشکهباشدشکلیبهنبایداستراتژيیک(-90
30ص:ازاستتعریفیاین )باشدبایدمنابعمحدودهدروآورد

سازگاريد)رقابتیمزیتج)هماهنگیب)بودنپذیرامکانالف)

30صشود؟رقابتیمزیتایجادسببتواندمیزیرمواردازکدامیک-91
موردسههرد)مخصوص             جایگاهج)مهارت                        ب)منابع                          الف)

درشودمیاغازجرقهیکباکهاست.....و......اغلبفرایندياستراتژيتدوین：مینتزبرگهنريگفتهبه-92
چشمبهنیزهدفیبیونوسانازهاییدورهانکهضمنداردوجودثباتازهاییدورهاستراتژيتوسعهوطراحی

31صخورد؟می
ناپیوسته_منظمد)پیوسته      _منظمج)ناپیوسته_نامنظمب)پیوسته       _نامنظمالف)

31ص؟شودموجبرااستراتژيدرتغییرکنندهبیداررویدادیکنقشدرتواندنمیزیرمواردازکدامیک-93
عملکرديشکافد)مالکیت       درتغییرتهدیدج)درونیمراحلب)جدید         عاملمدیر) الف

میراقبلیوامفوريبازپرداختتقاضايیازندمیسربازوامپرداختازناگهانشرکتقراردادطرفبانک-94
31صشود؟مینامیدهچهاصطالحدراینکند

استراتژیکگردشنقطهد)عملکردي       شکافج)مالکیت  درتغییرتهدیدب)بیرونیمداخلهالف)

32صدهد؟میرخحالتکدامدر)) استراتژیکگردشنقطه((مفهوم-95
شودمتفاوتگذاريقانونمحیطاگرب)جدید               تکنولوژیهايمعرفیزماندرالف)

موردسههرد)کند        تغییرويترجیحاتیامشتريهايارزشاگرج)

32صشود؟میامورشدناستراتژیکباعثتعریفطبقزیرمواردازموردچند-96
بودنتغییرقابل_بودنجامع_داشتنحیاتیجنبه_بودنرقابتی_بودنمدتبلند
مورد6)مورد                د3)مورد              ج5)بمورد4)الف

32صاست؟استراتژیکتصمیمیکبهمربوطویژگیکدام-97
هستندسازماناززیاديمنابعتخصیصمستلزم)اند                    بعالیمدیرتصمیماتنیازمند) الف



25

موردسههرد)نگرند                                                  ایندهج)

33صنیست؟استراتژیکتصمیمخاصهايویژگیجزویژگیکدام-98
استراتژیکمسائلفراوانیب)داشتن           ايوظیفهچندعمدهپیامدهايالف)

بودنگرهدایتد)خارجی                محیطعواملدانستنضروريج)

33صباشد؟نمیاستراتژیکگیريتصمیمابتداییرویکردهايجزوزیرسبککدام-99
ریزيبرنامهسبکد)منطقیتدریجیسبکج)انطباقیسبکب)کارافرینی    سبکالف)
ايپایهعناصرجزوواستترمناسبوترمنطقی.....سبک؛استراتژیکگیريتصمیمرویکردهايانواعبین-100

33صاست؟استراتژیکمدیریت
ریزيبرنامهد)منطقی             تدریجی)جانطباقی    )بکارافرینی    الف)

33صباشد؟نمیریزيبرنامهسبکخاصهزیرمسائلازکدامیک-101
استترسیاسی)ب.استترتحلیلیالف)

استترايپایهوترمنطقی)است            دترمناسبمتغیروپیچیدههايمحیطبامقابلهبرايج)

34صپذیرد؟صورتتواندمیاساسیچهبرجاريعملکردنتایجارزیابی-102
swotتحلیلوتجزیهب)مدیریت    ومدیرههیاتعملکردبررسیالف)

اوريسودوسرمایهبازگشتد)محیط                              ارزیابیوبررسیج)

گیريتصمیمفرایندازمرحلهکدامتواندمیجاريهايسیاستوهااستراتژيیااهدافوماموریتبررسی-103
34صباشد؟استراتژیک

شدهاجراهاياستراتژيارزیابیب)استراتژیک           گزینهبهترینانتخابوارزیابیخلقالف)
استراتژیکعواملتحلیلوتجزیهد)جاريعملکردنتایجارزیابیج)

گیريتصمیممرحلهکدامیکدرکندمیایجادراسازمانهايضعفوقوتکهاستراتژیکیعوامل-104
34صدارند؟وجوداستراتژیک

داخلیمحیطارزیابیب)شرکت                      ادارهوضعیتبازبینیالف)
استراتژیکعواملتحلیلوتجزیهد)خارجی                                محیطارزیابیج)
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وجوداستراتژیکگیريتصمیممرحلهکدامدرکنندمیایجادراتهدیدهاوهافرصتکهاستراتژیکیعوامل-105
34صدارند؟
داخلیمحیطارزیابیب)خارجیمحیطارزیابیالف)

استراتژیکعواملتحلیلوتجزیهد)swotتحلیلوتجزیهج)

لزومصورتدرشرکتاهدافوماموریتبازنگريوبررسینیزومشکالتومسائلهايحوزهکردننمایان"-106
34صگیرد؟میصورتگیريتصمیمازمرحلهکدامدر"

شرکتادارهوضعیتبازبینیب)شده                       اجراهاياستراتژيارزیابیالف)
swotتحلیلوتجزیهد)جاري                                عملکردنتایجارزیابیج)

34صگیرد؟میصورتراهکدامازشرکتادارهوضعیتبازبینی-107
هارویهد)مدیرههیاتعملکردبررسیج)ها             بودجهب)ها              برنامهالف)

34صاست؟کداماستراتژیکگیريتصمیمفراینددرمرحلهاولین-108
جاريعملکردنتایجارزیابیب)شرکت                           ادارهوضعیتبازبینیالف)

خارجیمحیطارزیابیوبررسید)داخلی                           محیطارزیابیوبررسیج)

34ص.استصحیحگزینهکداماستراتژیکگیريتصمیممراحلمورددر-109
استswotتحلیلوتجزیهازقبلدرستشرکتادارهوضعیتبازبینی) الف
پذیردمیصورتداخلیمحیطارزیابیازقبلخارجیمحیطارزیابیب)
.استاخربهماندهمرحلهیکدرستاستراتژیکگزینهبهترینانتخابوارزیابیخلقج)
پذیردمیصورتجاريعملکردنتایجارزیابیازپسدرستswotاستراتژیکعواملتحلیلوتجربهد)

نمونه سواالت امتحانی پیام نور سال هاي گذشته

8صکنند؟میاستفادهریزيبرنامهنوعازکدامنشودمدیرانمفیدواقعچندانساالنهبودجهکهزمانی- 1
بینیپیشبرمبتنیریزيبرنامهب)مالی                                 ریزيبرنامهالف)

93- 92دوماستراتژیک                     نیمسالمدیریتد)خارجی       محیطبهگرایشباریزيبرنامهج)

13صشودمیفرضامروزشرایطخطیامتدادفردامحیطیشرایطزیرهايپارادایمکدامدر- 2
مسلطپارادایمد)ترکیبی       پارادایمج)توصیفی                پارادایمب)تجویزيپارادایمالف)

93- 92دومنیمسال
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17صدارد؟قرارزیراستراتژیکمدیریتسطوحازیککدامدرومالیبازاریابیپرسنلتولیدمانندوظایفی- 3
شرکتسطحد)ايوظیفهسطحج)تجاري              واحدسطحب)موسسه            سطح)الف

93- 92دومنیمسال

5صدارد؟کاربردسازمانهاازکدامیکدراستراتژیکمدیریتهریسوننظراساسبر- 4
دولتیوصنعتیغیرصنعتیهايسازمانب)دولتی              وبازرگانیغیربازرگانیهايسازمان)الف
دولتیوملیغیرملیسازمانهايد)دولتیوانتفاعیغیرانتفاعیهايسازمانج)

94-93دومنیمسال

13صمیاید؟شماربهاستراتژيمباحثگراغازپارادایمکدام- 5
انتقاديپارادایمد)تجویزيپارادایمج)توصیفی             پارادایمب)ترکیبی             پارادایمالف)

94- 93دومنیمسال

18صاست؟زیرمواردازیکبه کداممحدوداستراتژیکریزيبرنامه- 6
استراتژيارزیابید)استراتژي        نظارتج)استراتژي       اجرايب)استراتژيتدوینالف)

94- 93دومنیمسال

94-93دومنیمسال19ص باشد؟میمرحلهچندشاملدیویدارفرداستراتژیکمدیریتمدل- 7
مرحلهسهد)مرحله               نهج)مرحله              چهارب)مرحله                      ششالف)

27میکند؟ صحداقلرارقابتیمزیتعدموحداکثررارقابتیمزیتزیرهايگزینهازکدامیکسایموندنظرطبق- 8
اهدافد)رویکرد                     ج)استراتژيب)مشی                   خطالف)

94- 93دومنیمسال

32صسازد؟براوردهراعملکرديانتظاراتنتواندشرکتعملکردکهآیدمیوجودبهزمانیمورداین- 9
بیرونیمداخلهد)جدید          عاملمدیرج)رقابتی               عملکردب)عملکرديشکافالف)

94- 93دومنیمسال

ترینپایینتاسازمانداخلدرکهمیکندمشخصراهاییفعالیتوتصمیمهااهدافاستراتژیکمدیریت-10
مدیریتهايویژگیازکدامیکذیلدرفوقتعریف.میکندتعیینراحرکتشروعنقطهفرديهربرايسطوح

7صگنجد؟میاستراتژیک
میکند  تلفیقهمبارامدتبلندومدتکوتاههايدیدگاهالف)
میکندمشخصرابخشیاثروکاراییبینهايبستانبدهب)
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میکندراهنماییراپایینردهمدیراناستراتژیکمدیریتج)
93- 92اولنیمسال.استپایهبلندعالیمدیریتوظیفهیکاستراتژیکمدیریتد)

کدامند؟پایینبهباالازترتیببهاستمتنوعهايفعالیتدارايکهشرکتیدرمدیریتاصلیسطحسه-11
16ص

وکارکسبسطح-واحدتجاريسطح-موسسهسطحب)وظیفهسطح-وکارکسبسطح-شرکتسطحالف)
شرکتسطح-وکارکسبسطح-ايوظیفهسطحد)شرکت   سطح-کاروکسبسطح- تجاريواحدسطحج)

93-92اولنیمسال

32صباشد؟میاستراتژیکامورشرایطاززیرشرطچهارازکدامیک-12
باشدنداشتهسازمانبرايحیاتیجنبهب)باشد              نمیرقابتیحیطهدرالف)
93-92اولباشد                           نیمسالمیمدتکوتاهد)باشدداشتهجامعیتج)

سطحسهدرمیشودانجامهااستراتژيبازاریابیواجراتدوینزمینهدرکههاییفعالیتبزرگسازمانیکدر-13
91-90دومنیمسال16کدامند؟   صسهانمیگیردانجاممدیریتاز

شرکت-رقبا- بخشب)صنعت     - استراتژیکواحد-شرکتکلالف)
ايوظیفه-استراتژیکواحد-شرکتکلد)اي                         وظیفه-بخش-رقباج)

بازارومحصولنظرازسازمانفعالیتطیفيدهندهنشانکهشودمیمحسوبسنديعنوانبهگزینهکدام-14
25صاست؟    

ساالنهاهدافد)برنامه             ج)ماموریتبیانیهب)سیاستها        الف)
91- 90دومنیمسال

6صاست؟صحیحاستراتژیکمدیریتهايویژگیمورددرزیرهايگزینهازیککدام-15
دارنددخالتگیريتصمیمفراینددرمشخصیذینفعانالف)
استمیانیسطحمدیرانوظیفهیکاستراتژیکمدیریتب)
میکندهدایتسازمانکالنمقاصدواهدافبهنیلجهتدرراسازمانج)
92-91دومدارد                                                                              نیمسالمدتکوتاهدیدگاهد)

گیريشکلکهاستنظریاتیشاملوایدمیشماربهاستراتژيمباحثاغازگرزیرهايگزینهازیککدام-16
13صدانند؟میمندقاعدهوتحلیلیفرایندراحاصلاستراتژي

ترکیبیپارادایمد)توصیفی            پارادایمج)تجویزيپارادایمب)پارادایم             الف)
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92- 91دومنیمسال

18صاست؟صحیحزیرهايگزینهازکدامیک-17
میکندوتاییدپشتیبانیرااستراتژیکریزيبرنامهفرایندکهاستمندينظامروشاستراتژیکمدیریتالف)
میگیردصورتمحیطیکنکاشطریقازاست کهبهترین استراتژيمحدوداستراتژیکمدیریتب)
واستراتژياجراينظیرو دیگريعناصراستراتژيتدوینعنصربرعالوهاستراتژیکمدیریتج)

میگیردبردرنیزرااننظارتوارزیابی
نمیکنند                                                                                               تبعیتمختلفالگوهايازیاترکیبوخاصالگويازاستراتژیکمدیریتاستقراروطراحیبرايسازمانهاد)

92-91دومنیمسال

استراتژيارزیابیواستراتژياجراياستراتژيتدوینمرحلهسهشاملزیراستراتژیکهايمدلازیککدام-18
19صاست؟
فریمنواستونرمدلد)دفت        الریچاردمدلج)جان. هریسونمدلب)دیویدآرمدلالف)

92-91دومنیمسال

بدون خواهدمینفریککهچیزيانمورددرنامحدوديبیانیهازاستعبارتزیرهايگزینهازکدامیک-19
26صبرسد؟انبهزمانمعیارگرفتننظردریاوسازيکمی
ماموریتد)رشد           ج)آرمانب)هدف          الف)

92-91دومنیمسال

بهراخاصیشغلیااقدامیکانجامچگونگیکههستندمتوالیتکنیکهايیاهاگامازسیستمی...............-20
29.  صدهندمیتوضیحتفصیل

هارویهد)برنامهج)اهداف                 ب)ماموریت    الف)
92- 91دومنیمسال

30صاست؟انرقابتیمزیتبیانگرزیرهايزمینهازیککدامدرشرکتبرتري-21
بودنپذیرامکان-هماهنگی- سازگاريب)مخصوصجایگاه-مهارت-منابعالف)

رشد-کارایی-اوريسودد)شهرت                                       - ثروت- رشدج)
92-91دومنیمسال

5صاست؟ویلنوهانگردیدگاهازاستراتژیکمدیریتاصلیجزچهاربیانگرگزینهکدام-22
استراتژيکنترلوارزیابی-استراتژياجراي- استراتژيتدوین-محیطیتحلیلوکنکاشالف)

استراتژيکنترلوارزیابی- استراتژياجراي-استراژيتدوین-اندازچشمتعیینب)
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استراتژياجراي-استراتژيتدوین-اهدافتعیین-اندازچشمتعیینج)
استراتژيکنترلوارزیابی-استراتژياجراي-استراتژيتدوین- اهدافتعییند)

92-91اولنیمسال

زیرهايپارادایمازکدامیکبراساسبرگمینتزدیدگاهازاستراتژیکمدیریتهايپارادایمبنديدستهدر-23
13صاست؟شدهتجویزمشخصهايالعملدستورانهرگاموبراياستکامبهگامفرایندياستراتژيتدوین

تدبیريپیشپارادایمد)توصیفی           پارادایمج)سیستمیپارادایمب)تلفیقی         پارادایمالف)
92-91اولنیمسال

18صگردد؟میقلمداداستراتژیکریزيبرنامهازجزئیعنوانبهگزینهکدام-24
استراتژيکنترلد)استراتژیک          ارزیابیج)استراتژیکاجرايب)تدوین استراتژيالف)

92-91اولنیمسال

24صاست؟سازمانهویتدهندهنشانوبودهسازمانرسالتووجوديفلسفهیاعلتبیانگرگزینهکدام-25
استراتژيد)ماموریتج)انداز              چشمب)آرمان الف)

92-91اولنیمسال

30صاست؟شدهبیانهمکارانوگلوكدیرگاهازاستراتژيارزیابیهاییمعیارزیرگزینهکدامدر-26
مزیت-بودنپذیرامکان-هماهنگی-سازگاريب)هماهنگی              - سوییهم- سازگاري-تطابقالف)

رقابتی
هماهنگی- همسویی-سازگاري-رقابتیمزیتد)سازگاري       - تطابق- بودنپذیررقابت- بودنپذیرامکانج)

92-91اولنیمسال

5صدارد؟کاربردزیرهايسازمانازکدامیکدراستراتژیکمدیریت-27
دولتی-انتفاعیغیر- صنعتیب)دولتی            -غیرانتفاعی-ملیالف)
دولتی- غیرانتفاعی-بازرگانید)دولتی- انتفاعیغیر-انتفاعیج)

94-93اولنیمسال

دوراقتضایی-سیستمیپارادایمزیرهايگزینهازکدامیکاستراتژیکمدیریتهايپارادایمبنديدستهدر-28
15صشود؟مینامیدههماندیشانه

تجربیپارادایمد)تجویزي             پارادایمج)ترکیبیپارادایمب)توصیفیپارادایمالف)
94-93اولنیمسال
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14صشود؟نمیمحسوبهاشرکتموفقیتعواملاززیرهايگزینهازیککدام-29
هااستراتژيوتواناییمنابعد)صنعت             بسترج)المللیبستربینب)ملی            بسترالف)

92- 91دومنیمسال

18صنیست؟استراتژیکمدیریتمراحلجززیرهايگزینهازکدامیک-30
بینیپیشبرمبتنیریزيبرنامهب)اساسی                                 مالیریزيبرنامهالف)

داخلیمحیطبهگرایشباریزيبرنامهد)خارجی                  محیطبهگرایشباریزيبرنامهج)
92- 91دومنیمسال

فرایندحاصلرااستراتژيگیريشکلکهاستنظراتیشاملبوداستراتژیکمباحثگراغازکه.........پارادایم-31
13صدانندمیمندقاعدهوتحلیلی

ترکیبیپارادایمد)تحلیلی           پارادایمج)توصیفی     ب)پارادایمتجویزيپارادایمالف)
92- 91دومسالنیم

18صاست؟صحیحاستراتژیکریزيبرنامهواستراتژیکمدیریتاصلیتفاوتمورددرگزینهکدام-32
میگیردبردررااستراتژیکمدیریتاستراتژیکریزيیرنامهالف)
استنشدهلحاظاستراتژیکریزيبرنامهدرکهاستمباحثیشاملاستراتژیکمدیریتب)
میگیردصورتمحیطیکنکاشطریقازکهاستاستراتژيتدوینبهاستراتژیک محدودمدیریتج)
میگیردبردررااستراتژیکارزیابیواجراتدویناستراتژیکریزيبرنامهد)

92- 91دومنیمسال

26صنامند؟میچهراشدهریزيبرنامهفعالیتهايپایانینتایج-33
طرحیابرنامهد)استراتژي            ج)اهدافب)رسالت             یاماموریتالف)

92- 91دومنیمسال

6صمیگردد؟تلقیاستراتژیکمدیریتهايویژگیاززیرمواردازکدامیک-34
دارند  دخالتگیريتصمیمفراینددردرونینفعانذيالف)
استسطوحهمهدرمدیریتیوظیفهیکمدیریت استراتژیکب)
میگیردنظردرسیستممیکصورتبهراسازماناستراتژیکمدیریتج)
میکندمشخصرابخشیاثروکاراییبینهايبستانبدهد)

93- 92دومنیمسال

5صاست؟زیرمواردازیککداممدیریت استراتژیکاصلیعنصرچهار-35
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استراتژياجرايواستراتژيتصویب-استراتژيتدوین-محیطیکنکاشالف)
وکنترلارزیابیواستراتژياجراي-استراتژيتدوین-مسالهتعریفب)
کنترلوارزیابیواستراتژياجراي-استراتژيتدوین-محیطیکنکاشج)
93-92دومکنترل                        نیمسالوارزیابیواستراتژياجراي- مسالهتعریف- محیطیکنکاشد)

گذاريقانونمحیطجدیدهايتکنولوژيمعرفیازناشیاساسیتغییراتدادنرويزماندرکهاتفاقاتی-36
32صشود؟مینامیدهچهمشتريارزشهايدرتغییریامتفاوت

مداخلهد)مالکیت         درتغییرتهدیدج)استراتژیکگردشنقطهب)عملکردي      شکافالف)
بیرونی

93-92دومنیمسال
20صمینماید؟بیانرادیویداستراتژیکمدیریتفرایندمدلگزینهکدام-37

ارزیابی- اجرا-تدوین-ب)ی                              ارزیاب-تدوین- اجراالف)
اجرا-ارزیابی- منایعتخصیصد)کنترل                 - سازماندهی-ریزيبرنامهج)

93تابستان

15صمیشود؟گفتهگزینهکدامبهاندیشانهدوراقتضاییسیستمیپارادایم-38
ترکیبیپارادایمد)توصیفی   پارادایمج)تجویزيپارادایمب)سازمانی     پارادایمالف)

93تابستان

6صاست؟استراتژیکمدیریتویژگیهايازیککدام-39
بخشیاثروکاراییبینبستانهايبدهکردنمشخصب)احتمالی               تغییراتکردنمشخصالف)

93سازمان                 تابستانمسائلکردنهدفمندد)بازار                           هايفرصتشناختج)

5صشد؟میاستفادهعبارتیچهازاستراتژیکمدیریتجايبهابتدادر-40
مدیریت                 علمد)کار         وکسبعلمج)مدیریتسیاستب)کاروکسبسیاستالف)

94تابستان

7صاست؟مدیرانازدستهکداماصلیيوظیفهاستراتژیکمدیریت-41
مشاور               مدیراند)عملیاتی           مدیرانج)میانیمدیرانب)عالیمدیرانالف)

94تابستان

11صاست؟یافتهجهتتغییرسمتیچهبهمختلفصنایعدرقدرتتوانامروزه-42
هاشرکتسمتبهب)مشتریانسمتبهالف)

94تابستانتوزیع     هايکانالسمتبهد)کنندگان      تامینسمتبهج)



33

13صاست؟  سرمشقزیرمواردازیککداماخصمعناي-43
94استراتژیک                           تابستانتفکرد)الگو        ج)پارادایمب)ذهنیت           الف)

هستند؟ پارادایمکدامدردانندمیمندقاعدهوتحلیلیفراینديحاصلرااستراتژيگیريشکلکهنظریاتی-44
13ص

توصیفیپارادایمد)تجویزيپارادایمج)تکمیلی پارادایمب)ذهنی   پارادایمالف)
94تابستان

27صمیکند؟حداقلرارقابتیمزیتعدموحداکثررارقابتیمزیتزیرمواردازیککدام-45
94تابستاناستراتژيد)ها               رویهج)تکنیکها              ب)تاکتیکها                     الف)

:نمونه سواالت تشریحی
)4صفحه(ببرید؟                                                            نامراهاسازمانبودنناموفقعلل-1

اشتباهاتیاونشدهبینیپیشدولت،رویدادهايهايرقبا،اقدامهايکنندگان،فعالیتمصرفسالیقتغییر
.شرکتمدیراناستراتژیک

)4صفحه(کدامند؟                                    جونزومیلدیدگاهازهاشرکتموفقیتعوامل- 2
استشدهتاسیسوایجادآندرشرکتکهجایییعنیملیبستر.
کندمیفعالیتآندرشرکتکهصنعتییعنیصنعتبستر.
سازمانهاياستراتژيوهاتوانایی،منابع.

)5صفحه(ببرید؟                                                                 نامرااستراتژیکمدیریتاجزا- 3
محیطیوتحلیلکنکاش
استراتژيتدوین
استراتژياجراي
استراتژيکنترلوارزیابی

)6صفحه(دهید؟                                                 توضیحرااستراتژیکمدیریتهايویژگی-4
کندمیهدایتسازمانکالنمقاصدواهدافبهنیلجهتدرراسازمان.
دارنددخالتگیريتصمیمفرآینددرمختلفیذینفعان.
کندمیتلفیقهمبارامدتبلندومدتکوتاهدیدگاههاي.
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کندمیمشخصرابخشیاثروکاراییبینهايبستان-بده.
است) پایهبلند(عالیمدیریتوظیفهیکاستراتژیکمدیریت.
نگردمیبازسیستمیکصورتبهراسازمانیکاستراتژیکمدیریت.
کندمیراهنماییراپایینردهمدیراناستراتژیکمدیریت.

)7صفحه(دهید؟                 توضیحرایکیوبردهنامرااستراتژیکمدیریتتوسعهمراحل- 5
اساسیمالیریزيبرنامه
بینیپیشبرمبتنیریزيبرنامه
استراتژیکریزيبرنامه(خارجیمحیطبهگرایشباریزيبرنامه(
استراتژیکمدیریت

نشوندواقعمفیدچندانساالنههايبودجهکهزمانیکهدارداشارهنکتهاینبهبینیپیشبرمبتنیریزيبرنامه
،مدیرانداخلیاطالعاتبرعالوهصورتایندر. کنندپیشنهادراسالهپنجهايبرنامهتاکنندمیتالشمدیران

آیندهسالپنجبرايراکنونیروندهايآناساسبرکردهآوريجمعرادسترسیقابلمحیطیهايدادهگونههر
.باشدمیبرزمانمرحلهاین.دهندمیامتداد

)9صفحه(ببرید؟                             نامرااستراتژیکمدیریتمزایايمهمترینازموردپنج-6
دهدمیخبرآنهاوقوعازاحتمالیمشکالتآمدنپیشازقبل.
کندمیفراهمراتغییراتبرابردرالعملعکسشرایطومشخصراتغییرات.
کندمیایجادرامناسببسترشدهتعیینپیشازاهدافبهدستیابیبراي.
سازدمیترآسانراآیندهبازارهايهايفرصتشناخت.
دهدمیدستبهرقیبانمقابلدرسازمانبرايمزیتی.

)10صفحه(ببرید؟                                                        نامرااستراتژیکمدیریتهايچالش-7
.الکترونیکتجارتوشدنجهانیسریع،تغییرات

)13صفحه(دهید؟                                           توضیحاستمعناچهبهمنابعبهینهتخصیص-8
تحلیلدر. استآناساسبرگیريتصمیموموردهردرمنفعت-هزینهتحلیلمعنايبهمنابعبهینهتخصیص

شاملابعاد،اینگیردقراربررسیموردمختلفابعاددرتصمیمیکازحاصلمنافعوهاهزینهبایدمنفعت-هزینه
ریالیغیروریالیمنافعوهاهزینهومدتوبلندمدتکوتاهمنافعوهاهزینهوجمعی،فرديمنافعهاوهزینه
.است

)13صفحه(دهید؟                             توضیحاختصاربهرااستراتژیکمدیریتهايپارادایم- 9
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قاعدهوتحلیلیفرآیندحاصلرااستراتژيگیريشکلکهاستنظریاتیشاملپارادایماین:تجویزيپارادایم. الف
ازمنديبهرهمنظوربهبیرونیعواملودرونیعواملتحلیلوتجزیههاروشایناصلیدورنماي. دانندمیمند

شایستگیازاستفادهمنظوربهعواملاینتعاملازاستراتژيپارادایمایندر. استهافرصتدرنهفتهمنافع
برايبیشترتجویزيپارادایم. شودمیایجادمحیطیاستراتژیکهايفرصتازگیريبهرهبرايسازمانمحوري
طرقازرقابتیمزیتتجویزيپارادایمدر. باشدکموکندآنهامحیطیتحوالتکهداردکاراییهاییسازمان

جدیدمحصولیکبه،دستیابیشودرقبامقابلدرتوانمنديتوسعهموجبکهشرکتیکخریدجملهازگوناگون
.شودمیایجادتوزیعشبکهبرتسلطواولیهموادکنندهتامینهايشرکتکنترلورقبا،خریدبهنسبتبرترو

علومحوزهبهمتعلقومعلولوعلتمباحثازاستراتژيکهباورندآنبرمکتباینصاحبان: توصیفیپارادایم. ب
پارادایماینطرفداران. شوندمیتعریفمینتزبرگ5pقالبدرهااستراتژيپارادایمایناساسبر. منطقنهواست

پارادایمبخشیاثرکههستندعواملیمحیطبینیپیشقابلغیروخطی،غیرسریعتغییراتکهدارندعقیده
ازریزيطرحبودنتفکیکقابلغیرتوصیفیمکاتبادعايمهمترین.دهندمیقرارتاثیرتحتشدتبهراتجویزي

.نباشندجداهمازاستراتژيمجريوطراحکهشودمیتوصیهواستاجرا
نزدیکدرسعیشودمیگفتههماندیشانهدوراقتضایی-سیتمیپارادایمآنبهکهپارادایماین: ترکیبیپارادایم. پ

ریزيبرنامهباآنرابطهواستراتژیکتفکرتوسعهبهپارادایمایندر.داردقبلمکاتبآمیختنهمدروکردن
.شودمیتوجهاستراتژیک

)16صفحه(دهید؟                                        توضیحبردهنامرااستراتژیکمدیریتسطوح-10
وسطحایناستراتژیکنقش. استارشدمدیراندیگروعاملمدیرشاملسطحایندرمدیریت: شرکتسطح

واستراتژيمنابع،تدوین،تخصیصفعالیتهايزمینهسازمان،تعییناهدافورسالتتعریفعاملمدیربخصوص
.استسازمانبقیهرهبربدرآناجراي
نیتتبدیلآنهااستراتژیکنقشکهباشندمیهابخشروسايسطحایناستراتژیکمدیران: کاروکسبسطح

.باشندمیکنترلتحتواحدهايبرايمشخصهاياستراتژيبهشرکت
آنونظایرمالی،توسعهو،تولید،بازاریابی،تحقیقپرسنلمانندخاصیوظایفسطحاینمدیران: ايوظیفهسطح
.دارندعهدهبررا

)17صفحه(دارند؟                        یکدیگرباتفاوتیچهاستراتژیکمدیریتوریزيبرنامه-11
استراتژیکریزيبرنامهدیگرعبارتبهاستجلوترقدمیکاستراتژیکریزيبرنامهبهنسبتاستراتژیکمدیریت

.کندمیتاییدوپشتیبانیرااستراتژیکمدیریتفرآیندکهاستمندينظامروش
کهحالیدرگیرد،میصورتمحیطیکنکاشطریقازکهاستاستراتژيتدوینبهمحدوداستراتژیکریزيبرنامه

میبردرنیزراآننظارتوارزیابیواستراتژياجراينظیردیگريعنصر،عناصراینبرعالوهاستراتژیکمدیریت
.گیرد

)19صفحه(ببرید؟ ناممیباشدمرحلهچندشاملدیویداستراتژیکمدیریتفرآیندمدل-12
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استراتژيارزیابیاستراتژي،اجراياستراتژي،تدویند)میباشمرحلهسهشامل

)20صفحه(دهید؟                                    شرحراوجانهریسوناستراتژیکمدیریتمدل-13
مسیراستراتژیک،تحلیلمبنايبرسپسشود،میشناساییسازمانخارجیوداخلیمحیطمدلایندر

میتعیینسازمانمدتبلنداهدافوهاماموریتانداز،چشماساساینبرومیشودمشخصسازماناستراتژیک
میگذاشتهاجرابهسپسوگردیدهتدوینهاماموریتواهدافبهیابیدستهاياستراتژيانازبعدوشوند
.میگیردصورتنیزالزمهايکنترلهمچنینشوند

)23صفحه(؟                                  چیستاستراتژیکمدیریتالگويدرمحیطیکنکاش-14
بینخارجیوداخلیهايمحیطبهمربوطاطالعاتنشروارزیابی،نظارتمعنیبهمحیطیکنکاشیابررسی

وداخلیعواملازدستهاناستراتژیکعواملشناساییبررسیاینازهدف. استسازماندرونکلیديافراد
وتجزیهازاستفادهمحیطیبررسیانجامبرايراهترینساده. زدخواهدرقمراسازمانایندهکهاستخارجی
شوندمیمحسوباستراتژیکعواملسازمانیکبرايکهاستضعفوقوتنقاطهاوتهدیدهافرصتتحلیل

)24صفحه(دهید؟                                                             شرحراسازمانداخلیمحیط-15
کنترلحیطهدراغلبودارندقرارسازمانخوددرونکهاستهاییمتغییرشاملسازمانیکداخلیمحیط
میانجامراکارهااندردهندکهمیتشکیلرابافتیهامتغییراینمیگیرند،قرارارشدمدیرانمدتکوتاهمستمر

.میباشندسازمانمنابعوفرهنگوساختارشاملوشوند

)24صفحه(دهید؟                          توضیحرااستراتژیکمدیریتالگوياستراتژيتدوین- 16
درمحیطیتهدیداتهافرصتموثرمدیریتبرايمدتبلندهاییبرنامهطراحیازاستعبارتاستراتژيتدوین
خارجیوهاضعفوهاقوتداخلیعواملبررسیبامرحلهایندررواینازسازمانهايضعفوهاقوتقالب

سطوحدرسازمانهاياستراتژيواهدافآنهااساسبروشدهتعیینسازمانماموریتتهدیداتوهافرصت
.میشوندتعیینمختلف

)24صفحه(ببرید؟                         نامرااستراتژیکمدیریتالگوياستراتژيتدوینموارد-17
ماموریت
اهداف
استراتژي
هاسیاست

)24صفحه(چیست؟                                                         دهندهنشانسازمانماموریت-18
استسازمانهویتبیانگروبودهسازمانرسالتووجوديفلسفهیاعلتدهندهنشانسازمانماموریت
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)25صفحه(؟                                                                                  چیستماموریتبیانیه-19
ودهدمیتوضیحرااصلیاهدافواندازکرده،چشمتعریفراسازمانکاروکسبسازمانرسالتیاماموریتبیانیه
میکندتوصیفنیزراسازمانبرحاکمفلسفیهايارزش
. شودمیمتمایزمشابهسازمانمقصودازسازمانیکمقصودوسیلهبدانکهاستعبارتییاجملهماموریتبیانیه
نشانسازمانماموریت. مینمایدمتمایزمشابههايسازمانسایرازراسازمانیککهاستسنديماموریتبیانیه

.شودمیبازارومحصولنظرازفعالیتطیفدهنده

ببرید                                                                                                                    نامدهند؟میقرارپوششتحتراعاملچندسازمانماموریتبیانیهدیویدفردعقیدهبه- 20
)25صفحه(

بهتوجهکننده،ممتازویژگیفلسفه،آوري،سودرشدوبقابهتوجهفناوري،بازار،خدمات،ومحصوالتمشتریان،
کارکنانبه،توجهمردمتصور

)25صفحه(ببرید                                                                       نامراماموریتبیانیهاجزا-21
کاروکسبتعریفعمده،اهدافوبینشسازمان،فلسفه

)27صفحه(شوند                                  میتقسیمدستهچندبهکاروکسبهاياستراتژي-22
میشوندتقسیممشارکتیورقابتیهاياستراتژيکلیدستهدوبهکاروکسبهاياستراتژي

)30صفحه(ببرید                         نامراآنهااستاصلیفعالیتسهشاملاستراتژيارزیابی-23
سازمانهاياستراتژياصلیمبانیبررسی
واقعینتایجباانتظارموردهاينتیجهمقایسه
شدهبینیپیشهايبرنامهباهاعملکردکهاینازیافتناطمینانمنظوربهاصالحیاقداماتدادنانجام

دارندمطابقت

)30صفحه(نماید                         میمطرحاستراتژيارزیابیبرايرامعیارهاکدامروملت- 24
رقابتیمزیتبودن،پذیرامکانهماهنگی،سازگاري،

)31صفحه(است؟                      فراینديچگونهاستراتژيتدوینمینتزبرگهنرينظراز-25
توسعهوطراحیدرشودمیاغازجرقهیکباکهاستپیوستهناونامنظمفرایندياغلباستراتژيتدوین

تغییراتوهدفیبیجزئیتغییراتنوسانازهاییدورهکهانضمنداردوجودثباتازهاییدورهاستراتژي
.میخوردچشمبهجهانی
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)21صفحه(؟                                   ببریدنامراآنانواعوچیستکنندهبیدارهايرویداد-26
بیرونیمداخله،جدیدعاملمدیر:مانندشوندمیموجبرااستراتژيدرتغییرکهاستچیزيکنندهبیداررویداد

.استراتژیکگردشنقطه،عملکرديشکاف،مالکیتدرتغییرتمدید،

)32صفحه(؟                                                        ببریدنامرااستراتژیکامورشرطچهار-27
باشدمدتبلند
باشدرقابتیحیطهدر
باشدداشتهسازمانبرايحیاتیجنبهاهمیتنظراز
دهدقرارتاثیرتحتراسازمانمختلفهايبخشیعنیباشدداشتهجامعیت.

)32صفحه(؟                                                   ببریدنامرااستراتژیکمسائلهايویژگی-28
دارندنیازعالیمدیرانتصمیماتبهاستراتژیکمسائل.
استسازمانمنابعاززیاديمقادیرتخصیصمستلزماستراتژیکمسائل.
دارندسازمانمدتبلندرونقبرايعمدهاثراتاستراتژیکمسائل.
نگرندآیندهاستراتژیکمسائل.
دارندکاريوکسبچندیاايوظیفهچندعمدههايپیامدمعموالاستراتژیکمسائل.
سازندمیضروريراسازمانخارجیمحیطعواملگرفتننظردراستراتژیکمسائل.
نادرنداستراتژیکمسائل.
:گرندهدایتاستراتژیکمسائل.

)33صفحه(؟     ببریدنامداردوجوداستراتژیکگیريتصمیمرویکردچندبرگمینتزنظراز-29
.ریزيبرنامهوکارآفرینی،انطباقیهايسبکوجودداردشاملاستراتژیکگیريرویکردتصمیمسه

توضیحرااستراتژیکتصمیماتاتخاذبهبودمنظوربهاستراتژیکگیريتصمیمفرایندعوامل-30
)34صفحه(دهید؟     

جاريعملکردنتایجارزیابی
شرکتادارهوضعیتبازبینی
خارجیمحیطارزیابیوبررسی
استراتژیکعواملتحلیلوتجزیهSWOT

داخلیمحیطارزیابیوبررسی
استراتژیکگزینهبهترینانتخابوارزیابی،خلق
شدهانتخاباستراتژياجرايوسازيپیاده   .
شدهاجراهاياستراتژيارزیابی.
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–فرزاد شریف –کوروش شیرانی –مجید صانعیان –محمدحسین چشمه ئی –سیدعلی عقیلیگردآورندگان:

پگاه مظفري –فرزانه عکاشه –مژگان قبادیان –آرش گلبان –مجید شیخی –علیرضا مجید –حمیدرضا رضایی 
نفیسه یوسفی–

اجتماعیمسئولیتوشرکتیحکمرانی: دومفصل 
خالصه:

سازمان-1
گروهی متشکل از چندین نفر در محیطی منظم و از پیش تعیین شده که براي هدف مشخص با هم همکاري 

می کنند.
بیانیۀ رسالت در عصر حاضر سازمان تمام ابعاد زندگی افراد را در بر گرفته. بخش اعظم برنامه ریزي استراتژیک و 

مربوط به تأمین نیاز ها و خواسته ذي نفعان است. ذي نفعان به عنوان تعیین کننده سرمایه و مالکان قانونی شرکت 
نقش مهم و اساسی در اداره شرکت دارند. وظیفه مدیران سازمان عمل کنترل شرکت و کنترل استراتژي می باشد.

حکمرانی سازمان:- 2
مدیره روي هدف ها و برنامه ها و سیاست هاي کلی سازمان حکمرانی سازمان می گویند.به فعالیت نظارتی هیأت 

حکمرانی شرکتی:- 3
به مجموعه فرایند ها ، رسم ها ، سیاست ها ، قوانین و نهاده ها گفته می شود.

هیأت مدیره ، مدیر عامل ، سهام داران.کنشگران اصلی: 
تریان ، بانک ها ، وام دهندگان ، قانون گذاران ، محیط.کارمندان ، تأمین کننده ، مشذي نفعان: 

مساوات ، شفافیت ، مسئولیت پذیري.اصول اولیه حکمرانی:
(کل گرا ) جلب اعتماد بازار ، کارامدي سرمایه ، تجدید ساختار و ثروت عمومی.کالن : 3- 1
جزء گرا ) روابط میان مدیر شرکت ، هیأت مدیره ، سهامداران و سایر ذي نفعان. خرد :(3- 2

:هیأت مدیره-4
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مدیران باید از استراتژي پیروي کنند که به نفع سرمایه گذاري و سهامداران بوده. مدیریت مستقیم بدون اینکه 
وان نمایندگان سهامداران ، هم اختیار و هم شخصا مسئول تأمین  مالی باشد اداره آن را برعهده دارد. مدیران به عن

مسئولیت دارند تا سیاست هاي اصلی شرکت را تعیین کرده و تضمین کنند که از آن سیاست ها پیروي و تبعیت 
خواهد شد.

مسئولیت هاي هیأت مدیره:- 5
به گروهی از افراد که به طور قانونی در حاکمیت سازمان ها مسئول هستند گفته می شود.

أت مدیره به عنوان جزء اصلی حکمرانی شرکتی در کنار سهامداران و مدیر عامل نقش عمده اي را در مقابل ذي هی
نفعان دارد. هیأت مدیره توسط سهامداران انتخاب می شود. آنها بدون دخالت مستقیم شرکت را اداره می کنند و 

ن را تحت تأثیر قرار دهد؛ تعهد دارند. قوانین نسبت به تمامی تصمیم هایی که ممکن است عملکرد بلند مدت سازما
و استانداردهایی که مسئولیت هاي هیأت مدیره را تعریف می کند در کشور هاي مختلف متفاوت است. الزامات 

خاص هیأت مدیره بسته به جایی که اساسنامه شرکت در آن تهیه و صادر می شود متفاوت است.
مسئولیت هیأت مدیره 5کشور دنیا نشان داده همه آنها بر 8مدیره در تن از اعضاي هیأت 200در مصاحبه با 
اتفاق نظر دارند:

الف) تعیین استراتژي ، جهت گیري کالن ، مأموریت یا چشم انداز شرکت.
ب) عزل و نصب مدیر عامل و مدیران ارشد.

پ) کنترل ، نظارت یا سرپرست مدیریت ارشد.
منابع.ج) بررسی و تصویب نحوه استفاده از
د) توجه به حفظ منافع سهامداران.

از جنبه قانونی هیأت مدیره ملزم به هدایت است نه مدیریت امور شرکت.
اگر یکی از اعضاي هیأت مدیره یا کل اعضا در انجام وظایف خود با دقت الزم عمل نکنند و شرکت به نحوي متضرر 

شود آنها مستقیم مسئول زیان وارد شده به شرکت هستند.

نقش هیأت مدیره در مدیریت استراتژیک : -6
هیأت مدیره در مدیریت استراتژیک مشتمل بر انجام سه وظیفه اصلی است:

هیأت مدیره از طریق کمیته هایش می تواند در جریان کلیه تحوالت داخل و خارج شرکت باشد.الف) نظارت : 
تصمیمات ، اعمال و اقدامات مدیران را مورد بررسی قرار هیأت مدیره می تواند پیشنهادات ، ب) ارزیابی و نفوذ : 

دهد و با آنها موافقت یا مخالفت نماید.
هیأت مدیره می تواند مأموریت شرکت را ترسیم و گزینه هاي استراتژیک را براي مدیرانش پ) اجرا و تعیین : 

تعیین کند.
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پیوستار هیأت مدیره :-7
بودن آنها در فرایند استراتژیک به شش دسته تقسیم می شوند:هیأت مدیره ها برحسب میزان فعال 

فعال                                                                                                              منفعل

مبهم نقش تشریفاتی حداقل بررسی و 
نظارت

مشارکت 
ظاهري

مشارکت کننده 
فعال

یع کنندهتسر

در تعیین و تعدیل مأموریت ، اهداف ، استراتژي و خط مشی ها نقش هیأت مدیره با نقش تسریع کننده : 7- 1
رهبري و هدایت کننده دارند.

این هیأت مدیره ها تأیید می کنند ، سئوال می پرسند و در تعیین هیأت مدیره با نقش مشارکت فعال :7- 2
شی ها و اهداف تصمیم هاي نهایی را اتخاذ می کنند.مأموریت ، استراتژي ، خط م

به میزان بسیار جزئی و محدودي در هیأت مدیره هایی با نقش مشارکت ظاهري ( حداقل مشارکت ) : 7- 3
بازنگري تصمیمات کلیدي ، شاخص ها و یا برنامه هاي مدیریت ، خود را درگیر می کنند و تنها به صورت اسمی در 

ها مشارکت می نمایند .تدوین استراتژي 

هیأت مدیره هاي با نقش حداقل بررسی و نظارت .4-7

هرگز کسی نمی داند که این نوع هیأت مدیره ها چه کاري انجام هیأت مدیره هایی با نقش مبهم : 7- 5
می دهند.

اعضاي هیأت مدیره :-8
هم از خارج شرکت انتخاب می شوند. اعضاي اعضاي هیأت مدیره اکثر شرکت هاي عمومی و دولتی ، هم از داخل و 

هیأت مدیره داخلی ( که اعضاي مدیریتی نامیده می شوند ) همان کارشناسان یا مدیران اجرایی استخدام شده 
شرکت هستند که به این مقام ارتقاء یافته اند. اعضاي هیأت مدیره خارجی ( که اعضاي غیر مدیریتی خوانده می 

ن دیگر شرکت ها باشند ، ولی آنها کارمندان شرکت نیستند ، اکثریت اعضاي هیأت مدیره شوند ) ممکن است مدیرا
باید از خارج سازمان انتخاب شوند تا از فعالیت خود خواهانه مدیران ارشد که در تقابل با منافع سهامداران شرکت 

هیأت مدیره چند شرکت انجام می شوند ، جلوگیري شود. ممکن است برخی از اعضاي هیأت مدیره همزمان در
دیگر عضو باشند ؛ این دسته از اعضاي هیأت مدیره ممکن است در قالب یکی از دسته هاي زیر باشند:
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این اعضا در عین حال که در استخدام شرکت نیستند ، وظیفه انجام و اعضاي پیوسته هیأت مدیره : 1-8
ر رابطه با بخش مهمی از کسب و کارهاي خود به رسیدگی به امور حقوقی و بیمه شرکت را بر عهده دارند . د

مدیران فعلی شرکت وابسته هستند.
: این اعضا ، افرادي هستند که قبال در شرکت مشغول به کار بوده اند.اعضاي بازنشسته هیأت مدیره 8- 2
تند که مالک این اعضا بازماندگان و اعضاي خانواده بنیانگذاران شرکت هساعضاي خانوادگی هیأت مدیره : 8- 3

قسمت عمده ایی از سهام شرکت نیز می باشند.

هیأت مدیره هاي مرتبط:- 9
مدیران عامل شرکت ها ، اغلب مدیران ارشد اجرایی شرکت هاي دیگر را به عضویت هیأت مدیره شرکت خود در 

ستقیم ) زمانی آورده و منصوب می کنند تا یک هیأت مدیره مرتبط ایجاد کرده باشند. هیأت مدیره مرتبط ( م
ایجاد می شود که دو شرکت یک عضو هیأت مدیره مشترك داشته باشند یا زمانی که مدیر ارشد اجرایی یک 
شرکت عضو هیأت مدیره شرکت دوم باشد. ارتباط (غیر مستقیم ) زمانی به وجود می آید که دو شرکت اعضاي 

هیأت مدیره هستند . اینگونه ارتباطات به این هیأت مدیره اي دارند که در شرکت سومی مانند بانک نیز عضویت
دلیل ایجاد می شوند که شرکت هاي بزرگ اثر بزرگی بر سایر شرکت ها دارند و این شرکت ها نیز به نوبه خود 
منابع ورودي شرکت و بازار را تحت کنترل خود در می آورند . هیأت مدیره هاي مرتبط ، روشی مفید هم براي 

خل سازمان درباره محیط نامطمئن است و هم راهی براي کسب تخصص عینی درباره استراتژي کسب اطالعات از دا
ها و تاکتیک هاي بالقوه . آن دسته از شرکت هایی که به درستی با شرکت هاي دیگر گره خورده اند ، در محیط به 
شدت رقابتی بهتر از 

شان بیشتر و باالتر از این شرکت هاست.شرکت هایی عمل می کنند که نین ارتباطی ندارند و شانس بقای

انتخاب و انتصاب اعضاي هیأت مدیره :-10
سابقا هر مدیر عاملی تصمیم میگرفت تا کسی را براي عضویت در هیأت مدیره دعوت کند و فقط از سهامداران 

نتخاب و انتصاب می خواست تا این اجازه را به وي دهند ولی به نظر می رسد که آزاد گذاشتن مدیر عامل در ا
اعضاي هیأت مدیره خطرناك است. مدیر عامل ممکن است تنها افرادي را به عنوان اعضاي هیأت مدیره برگزیند که 

از دید او با سیاست ها و نحوه فعالیت شرکت مخالفت نکرده و براي او مزاحمتی ایجاد نکند.

هیأت مدیره تناوبی:-11
بیش از یکسال به عنوان عضو باقی می ماند آن شرکت اعضاي هیأت در هر شرکتی که اعضاي هیأت مدیره آن

مدیره را به طبقاتی تقسیم کرده و انتخابات را به طور متناوب برگزار می کند که در نتیجه فقط بخشی از اعضاي 
هیأت مدیره در هر سال انتخاب می شود . نین هیأت مدیره اي ، هیأت مدیره تناوبی است.

مزایا : 1-11
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حتمال تغییر ناگهانی را در ترکیب اعضاي هیأت مدیره کاهش می دهد.ا-
احتمال انتخاب افرادي که برخورد دوستانه و مناسب با مدیران را ندارند کم می کند.-
معایب :11- 2
این روش مهار قدرت مدیر عامل را براي سهامداران مشکل می کند.-

می کند و بر آنها کنترل تام دارد و می تواند آنها را استخدام ، هیأت مدیره مدیران عالی و مدیر عامل را انتخاب
اخراج، ارتقاء یا تنزیل داده و بر تمام کارهاي آنها نظارت داشته باشد.

فعالیت هاي نامناسب از سوي مدیران:-12
دن سهامداران در فعالیت هایی که مدیران ارشد و مدیر عامل درگیر آنها می شوند که با اهداف سازمان و حداکثر کر

تضاد است.
بعضی مدیران به دنبال افزایش منزلت شغلی خود هستند پس اقدام به صرف هزینه هایی اسراف در شغل : 1-12

می کنند که هیچ تأثیري در تحقق اهداف سازمان و سودآوري ندارد مانند : سفرهاي خارجی.
سود ناخالص را بین مدیران ارشد که در رأس زمانی که مدیران قیمت اعظمافزایش پاداش سازمانی : 12- 2

هستند اختصاص می دهند انگیزه در کارکنان پایین می آید.
مدیران عالی براي ارضاء تمایل شخصی به منظور امنیت رشد شرکت از طریق متنوع سازي فعالیت ها : 12- 3

ر ضروري اقدام به توسعه فعالیت هاي شغلی ، کسب قدرت ، افزایش درآمد و موقعیت باالتر به طور غیر واقعی و غی
شرکت می کنند.

هیأت مدیره و ذي نفعان اهرم هایی در اختیار دارند تا بتوانند از فعالیت هاي در تعارض با ذي نفعان -13
مهمترین این مکانیزم ها عبارتند از :جلوگیري کند.

الف) جلسات ذي نفعان 
ب) هیأت مدیره ها 

ز طریق سهامپ) طرح هاي بران خدمت ا
ج) تصاحب یا خرید شرکت

روندهایی در حکمرانی شرکت:-14
سرمایه گذاران علت تمایل بیشترشان نسبت به خرید شرکت هایی که به خوب اداره شدن معروفند را این گونه بیان 

می کنند:
الف) حکمرانی خوب منجربه عملکرد در طول زمان می شود.

ت با معضالت و مشکالت را می کاهند.ب) حکمرانی خوب خطر رویارویی شرک
پ) حکمرانی یک بحث عمده استراتژیک است.
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روندهاي کنونی در حکمرانی ( که به ویژه در آمریکا و انگلستان متداول هستند ) که احتمال دارد تداوم داشته 
باشند به قرار زیر است : 

ریزي این نیز مشارکت دارند.هیأت مدیره ها عالوه بر بررسی و ارزیابی شرکت در تدوین و طرح-
سرمایه گذاران نهادي مانند صندوق هاي بازنشستگی در هیأت مدیره فعال ظاهر می شوند.-
سهامداران معترضند که اعضاي هیأت مدیره و مدیران ارشد بیش از آن مقدار سهامی که در شرکت به آنها -

اختصاص داده شده است در مالکیت خود دارند.
ناپیوسته هیأت مدیره در تالشند تا به محض این که از حضور در هیأت مدیره محروم ماندند تعداد اعضاي خارجی -

و قدرت خود را در شرکت هاي دولتی با عناوینی مانند مدیر عامل افزایش دهند.
هیأت مدیره ها روز به روز کوچکتر می شوند.-
ئیس هیأت مدیره به دو پست جدا و یا از طریق هیأت مدیره ها از طریق دا کردن پست ترکیبی مدیر عامل از ر-

ایجاد یک پست هیأت مدیره ناظر خارجی درصدد هستند تا کنترل بیشتري بر کارکردهاي هیأت مدیره اعمال 
کنند.

شرکت ها روز به روز بیشتر جهانی می شوند.-
حکمرانی شرکتی ، نقش مدیران ارشد:-15

دیر عامل و از طریق هماهنگی با رئیس هیأت مدیره ، معاون اجرایی وظایف مدیران ارشد توسط مدیر عامل توسط م
و معاونان بخش ها و واحدها انجام می شود. هیأت مدیره در درجه اول مدیریت ارشد سازمان را مسئول استراتژیک 

آن می داند.
ل انجام امور نقش مدیران ارشد ند بعدي است و به سوي تأمین رفاه و آسایش کل سازمان گرایش دارد و شام

شرکت به کمک دیگران براي تأمین اهداف شرکت است . وظایف خاص مدیریت ارشد هر شرکت متفاوت می باشد 
و بر اساس تجزیه و تحلیل مأموریت ، اهداف استراتژي ها و فعالیت هاي کلیدي شرکت تعیین می شود. 

شرکت کلیدي و جهانی است باید انجام دهد دو وظیفه و مسئولیت اساسی را که براي مدیریت استراتژیک اثر بخش
عبارتند از :

الف) رهبري اجرایی و ایجاد یک شم انداز استراتژیک 
ب) مدیریت فرآیند برنامه ریزي استراتژیک 

رهبري اجرایی : رهبري اجرایی عبارت است از هدایت فعالیت ها به سمت تأمین و تکمیل اهداف شرکت و از این -
که سرعت حرکت شرکت را به سمت اهداف تعیین شده تنظیم می کند. چشم انداز استراتژیک جهت اهمیت دارد

توصیف آن چیزي است که شرکت می تواند باشد و اغلب در بیانیه شرکت اعالم می شود.
تنها مدیران ارشد در موقعیتی هستند که می توانند این چشم انداز استراتژیک را تعیین کنند و به نیروي کار 

ازمان ابالغ کنند.س

اهمیت رهبري اجرایی از نظر جان ولش رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک :



45

به نظر او رهبران مقتدر ابتدا چشم اندازي را خلق می کنند و سپس آن را بیان می کنند . بعد با عالقه و اشتیاق 
ختانه آن را تکمیل می کنند.تمام آن را مالک می شوند و در نهایت بی رحمانه و سرس

رهبران مقتدر نگرش و طرز فکر مثبتشان به عنوان مشخصه بارز می باشد که به کارکنان شرکت سرایت می کند و 
به آن ها انرژي می دهد چرا که آنها قادرند بر فرایند هاي تدوین و اجراي استراتژیک تأثیر بگذارند . زیرا داراي سه 

ویژگی زیر می باشند : 
الف) مدیر عامل ، چشم انداز استراتژیک را بیان می کند.
ب) مدیر عامل ، در انجام کارها به دیگران نقش می دهد.

پ) مدیر عامل ، استانداردهاي عملکردي باالیی را تعیین می کند و به توانایی کارکنان خود در تأمین این 
استانداردها اعتماد راسخی دارد.

ه ریزي استراتژیک:مدیریت فرایند برنام- 16
روز به روز شرکت هاي تجاري با ویژي هاي سازمان یادگیرنده بیشتر و بهتر انطباق پیدا می کنند . بدون تشویق ها 
و حمایت هاي مدیریت ارشد از فرایند برنامه ریزي ، احتمال کمتري وجود دارد که مدیریت استراتژیک به نتیجه 

ت ارشد است که باید فرایند برنامه ریزي استراتژیک را شروع کرده و مدیریت برسد . در اکثر شرکت ها ، این مدیری
می کند . فرایند استراتژیک ممکن است ابتدا با درخواست از واحدهاي کسب و کار ( تجاري ) و حوزه هاي عملیاتی 

مانی کالنی آغاز شود ، براي پیشنهاد و ارائه طرح هاي استراتژیک خود شروع شود و یا ممکن است با ارائه طرح ساز
که واحدها در چارچوب آن بتوانند طرح هاي خود را تهیه کرده و ارائه کنند. برنامه ریزي استراتژیک پایین به باال 
براي شرکت هاي چند بخشی که در محیط هاي نسبتا ثابتی فعالیت می کنند ، مناسب ترین روش به نظر می رسد 

ه پایین براي شرکت هاي مناسب است که در محیط هاي متالطم فعالیت دارند . . ولی برنامه ریزي استراتژیک باال ب
برخی دیگر از سازمان ها ممکن است از برنامه ریزي استراتژیک هم زمان استفاده کنند ؛ بدین معنی که کلیه 

کنند.واحدهاي سازمان ، پس از آگاهی از مأموریت و اهداف کلی سازمان ، طرح هاي خود را تهیه و ارائه 
کار اصلی مدیریت ارشد شامل ارزیابی طرح هاي واحدها و اظهار نظر و بازخورد درباره آنها می باشد.

بسیاري از سازمان هاي بزرگ یک ستاد برنامه ریزي استراتژیک تشکیل داده اند که از مدیریت ارشد واحدهاي 
مسئولیت هاي مهم این ستاد عبارتند از :کسب و کار در فرایند برنامه ریزي استراتژیک حمایت می کند . 

الف) اشنایی و تجزیه و تحلیل مباحث و مسائل استراتژیک شرکت و پیشنهاد گزینه هاي استراتژیک شرکت به 
مدیریت ارشد ،

ب) همکاري با واحد هاي تجاري در نقش تسهیل کننده و به منظور هدایت این واحدها در فرایند برنامه ریزي 
استراتژیک. 

مسئولیت اجتماعی :-17
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تصمیم هاي استراتژیک بر چیزهایی فراتر از فقط خود سازمان تأثیر می گذارند در بحث از مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها به اثراتی توجه می شود که سازمان ها بر جامعه یا زیستگاه خود می گذارد.

افراد جامعه .مسئولیت اجتماعی وظیفه اي است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی 

الگوهاي رایج در زمینه ي مسئولیت اجتماعی :-18
در نامید . وي» انجیل ثروت « اندریو کارنگی کتابی منتشر کرد که آن را الگوي کارنگی ( انجیل ثروت ): 1-18

واهی و این کتاب ، مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مشخص کرد. دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل استوار بود : خیرخ
قیومیت . این دو اصل به طور آشکار جنبۀ پدر ساالري داشتند ، یعنی سازمان ها خود را به عنوان پدر یا سرپرست 
کارکنان یا مشتریان می دانستند . اصل قیومیت مبتنی بر متن انجیل بوده و بر اساس آن ، سازمان ها و افراد 

نادار بدانند . اصل خیر خواهی ، ایجاب می کند که گروه هاي ثروتمند باید خود را سرپرست و قیم افراد فقیر یا
مرفه به افراد فقیر و آن دسته از اعضاي جامعه که زندگی فالکت باري دارند کمک کنند . خیر خواهی یکی از 

مسئولیت هاي افراد به حساب می آید و نه مسئولیت سازمان ها .
ه فریدمن ، سازمان ها تنها و تنها یک مسئولیت دارند و آن با توجه به دیدگاالگوي میلتون فریدمن : 18- 2

صرف منابع و انرژي خود در راه هایی است که منجر به افزایش سود آنها می شود ، اما نباید در خارج از محدوده 
. دیدگاه قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند . رقابت آزاد باید بدون کالهبرداري ، نیرنگ و تقلب وجود داشته باشد 

فریدمن ، دیدگاهی تند است که در انتهاي طیف قرار می گیرد و مشخص کننده بخش هایی از مسئولیت هاي 
اجتماعی است که هربخش از آن جامعه را تشکیل می دهد .

کیت دیویس گفته است قانون مربوط به مسئولیت پذیري سفت و آشکارا درصدد تأمین منافع برآمدن : 18- 3
اساس آن این است که اگر کسی در بلند مدت از قدرت خود به گونه اي استفاده کند که جامعه آن را سخت بوده و 

هودسان نمونه –مسئولیت او نمی داند به ناچار قدرت یاد شده را از دست خواهد داد. به عنوان مثال شرکت دیتان 
اي است که توانست به مسئولیت اجتماعی توجه کرده بدین وسیله شرکت را تأمین کند.

یعنی شیوه اي که سازمان از مسائل اجتماعی آگاه شده و در برابر آنها :حساسیت اجتماعی شرکت ها4-18
واکنش نشان می دهند.

سه دیدگاه مسئولیت اجتماعی ، الگوهاي قدیمی و این الگو از ترکیب مجموع عملکرد اجتماعی شرکت : 18- 5
حساسیت اجتماعی به وجو د می آید که براساس این الگو شرکت ها از طریق چهار موضع ( انفعالی ، دفاعی ، 

سازش کاري ، خالقیت ) تصمیمات و سیاست هاي خود را اتخاذ می کنند :
ماعی واکنش نشان داده می شود که مسئله مزبور هدف تنها زمانی در برابر یک مسئله اجتالف) موضع انفعالی :

هاي سازمان را مورد تهدید قرار دهد.
شرکت می کوشد مانع از رویدادي شود که آن را به چالش بطلبد.ب) موضع دفاعی :

شرکت می کوشد قوانین ، مقررات و دولت و دیدگاه هاي مردم را رعایت کند.پ) موضع سازش کاري :
شرکت می کوشد پیش از اینکه تقاضایی به وجود آید آنها را پیش بینی و تأمین کند.ت :ج) موضع خالقی



47

چهار مسئولیت پیشنهادي کارول در مؤسسات :-19
این مسئولیت در اولویت اول یک سازمان قرار دارد و اجبار براي انجام این مسئولیت مسئولیت اقتصادي :1-19

الها و خدمات مفید و ارزشمند براي جامعه است تا از محل فروش این حالت درونی دارد که شامل تولید کا
محصوالت به تعهدات خود در قبال بستانکاران و سهامداران عمل کنند.

توسط دولت ها در قالب حقوقی بیان می شود و این مسئولیت حالت بیرونی و منشأ مسئولیت قانونی : 19- 2
خارجی دارد.

مسئولیت ها معموال عبارتند از اعتقاد در مورد اینکه چگونه یک فرد باید در جامعه اینمسئولیت اخالقی :19- 3
عمل کند .

تعهدات صرفا آگاهانه اي و داوطلبانه هستند که یک بنگاه آن را می پذیرد. مسئولیت فداکارانه : 4-19
ر تحقق مسئولیت هاي فداکارانه را تفاوت بین مسئولیت هاي اخالقی و فداکارانه در این است که افراد معدودي انتظا

دارند ، ولی افراد بسیار زیادي انتظار تحقق مسئولیت هاي اخالقی را دارند . مسئولیت اجتماعی را می توان حاصل 
جمع مسئولیت هاي اخالقی و مسئولیت هاي فداکارانه دانست .

امور اخالقی سازمانی : - 20
ق اعضاي یک سازمان در سطح وسیعی گسترش می یابد . اخالق سازمانی سیستم ارزشی است که از طری

متخصصان امور اخالقی را به عنوان استانداردهاي رفتاري براي انجام شغل ، مبادله و یا حرفه که به صورت آگاهانه 
. هدف اخالق سازمانی ، ارائه ابزاري براي مدیران و مسئوالن است تا با پذیرفته شده اند ، تعریف می کنند

یدگی هاي اخالقی کار و محیط خارجی تعامل داشته باشند . در زمینه اخالق کسب و کار باید دو نکتۀ مهم پییچ
مورد توجه قرار گیرند :

الف) مسائل اخالقی باید در تصمیم گیري هاي استراتژیک مد نظر قرار داده شوند .
نیز باید به اجرا در آیند .ب) مسائل اخالقی نباید تنها در حد حرف و شعار باشد ، بلکه در عمل 

سازمان باید براي ایجاد جو سازمانی مناسب سه گام اساسی را بردارد :
الف)رهبري سازمان تالش کند تا بعد اخالقی را به عنوان قسمتی از ارزش هایی که در درون یک سیستم بر آنها 

تأکید می شود به وجود آورد .
بیانیۀ رسالت مورد توجه قرار گیرد .ب) ارزش معنوي و اخالقی باید در 

پ) ارزش هاي اخالقی باید به مرحله عمل در آمده و در حد حرف باقی بماند .

تصمیم گیري اخالقی و معیار هاي آن :-21
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–مبتنی بر هنجارها و ارزش ها –مدیرانی که با تصمیم هاي اخالقی دشوار مواجهند ، اغلب از یک راهبرد تجویزي 

رند تا تصمیم گیري خود را هدایت کنند . نظام اخالقی تجویزي براي شرح ارزش هاي تصمیم گیري بهره می ب
اخالقی از چندین رویکرد استفاده می کند . چهار رویکرد ها که به مدیران مربوط می شوند عبارتند از : 

ي را براي اغلب افراد پدید بر اساس این رویکرد ، رفتار اخالقی بیشترین سودمندالف) رویکرد سود گرایانه : 
می آورد. همچنین می توان تصمیمی اتخاذ کرد که تنها به افرادي بپردازد که به طور مستقیم تحت تأثیر آن 

تصمیم هستند .
ادعا دارد که اعمال وقتی اخالقی اند به بهترین وجه از منافع بلند مدت فرد حمایت ب)رویکرد فرد گرایانه :

» خود رهبري « رویکرد رهبري خود فرد بسیار مهم است ، لذا باید نیروهاي بیرونی را که براي می کنند . در این 
مانع ایجاد می کنند ، محدودیت ایجاد کرد . فرد گرایی به صداقت و یکپارچگی منجر می شود ، زیرا در بلند مدت 

تأثیر گذاري بیشتري خواهد داشت .
تأکید دارد که انسان آزادي ها و حقوقی اساسی دارد که با تصمیم هر بر این موضوعپ) رویکرد حقوق اخالقی :

فرد نمی تواند از بین برود .
در هنگام تصمیم گیري شش حق اخالقی باید مورد توجه قرار گیرد :

حق توافق آزاد .-
حق برخورداري از زندگی خصوصی .-
حق آزادي وجدان .-
حق آزادي بیان .-
حق جریان دادرسی صحیح .-
زندگی و امنیت .حق-

اعتقاد دارد که تصمیم هاي اخالقی باید مبتنی بر معیارهاي برابري ، بی طرفی و انصاف ج) رویکرد عدالت :
باشند . سه نوع عدالت براي مدیران مهم است . عدالت توزیعی نشأت گرفته از نظریه برابري بوده ،به انصاف ادراك 

منصفانه اجرا شوند . عدالت جبرانی شده از پیامدها می پردازد. عدالت رویه اي مستلزم آن است که قوانین به طور 
استدالل می کند که طرف مسئول باید هزینه خسارت هاي وارد شده را جبران کند .

عوامل مؤثر بر گزینش هاي اخالقی :-22
وقتی مدیران به رفتار هاي غیر اخالقی نظیر دروغ گویی ، تقلب یا دزدي متهم می شوند ، معموال فرد یا موقعیت 

سرزنش قرار می گیرد . شیوه عمل کسب و کار اخالقی یا غیر اخالقی ، به طور معمول ارزش ها ، سازمان مورد
نگرش ها ، باور ها و الگوهاي رفتاري فرهنگ سازمانی را منعکس می کند . بنابراین نظام اخالقی همین قدر که 

مسأله اي فردي است ، مسأله سازمانی نیز هست .

هاي اخالقی :عوامل مؤثر بر گزینش -23
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اغلب افراد معتقدند که آدم ها به دلیل صداقت فردي به گزینش هاي اخالقی مبادرت می ورزند اما این تمام مطلب 
نیست ، چرا که شیوه عمل کسب و کار اخالقی یا غیر اخالقی ، به طور معمول ارزش ها ، نگرش ها ، باورها و الگوي 

. بنابراین نظام اخالقی مسائل فردي و سازمانی است .رفتاري فرهنگ سازمانی را منعکس می کند 
تأثیرات مدیر و سازمان بر تصمیم گیري اخالقی به شرح زیر می باشد :

مدیران ویزگی هاي رفتاري و شخصیتی خاصی را همراه خود به پست هایشان می آورند . از جملهالف) مدیر: 
هاي شخصیتی خاص مانند : قدرت ، اعتماد به نفس و احساس نیازها ، تأثیرات خانواده ، پیشینه مذهبی و ویژگی

استقالل .
سه سطح پرورش اخالقی فردي به شرح زیر می باشد :

پیامدهاي که سطح سنتی بوده و افراد به فکر پاداش ها و تنبیه هاي بیرونی هستند . و براي اجتناب ازسطح اول : 
ران در این سطح از سبک رهبري استبدادي و اجباري استفاده شخصی زیان بخش از قدرت استفاده می کنند . مدی

می کنند و کارکنان به اجراي مطمئن وظایف خاص عمل می کنند .
، این سطح ، سطح متداول نام دارد . افراد یاد می گیرند خود را با انتظارات رفتار مناسب همکارانسطح دوم : 

تعهدات بین فردي و اجتماعی مهم است . شیوه همکاري گروه خانواده ، دوستان و جامعه هماهنگ شوند . اراي
هاي کاري است . مدیران از سبک تشویق و روابط و همکاري افراد و تیم محور استفاده می کنند.

، سطح جدید نامیده می شوند . افراد توسط مجموعه ارزش ها و معیارهاي درونی هدایت این سطحسطح سوم : 
رهبري تحول آفرین استفاده می کنند. به کارکنان اختیار فرصت هاي مشارکت سازنده در می شوند . مدیران از 
سازمان داده می شود .

اقدامات اخالقی یا غیر اخالقی شرکت را به ندرت می توان تنها به ارزش هاي شخصی یک و دیر ب) سازمان : 
زمان به عنوان یک کل تأثیر زیادي بر رفتار نسبت داد . در سازمان ها ، هنجارها و ارزش هاي تیم ، واحد یا سا

اخالقی دارد . و این ارزش ها بر اقدامات و تصمیم گیري کارکنان تأثیر زیادي می گذارد . و به ویژه کارکنان از 
طریق فرهنگ سازمانی در می یابند که شرکت از چه اعتقادات و رفتارهایی حمایت می کند و کدام را تحمل 

ورت تحمل و یا حتی تشویق رفتار غیر اخالقی عادي می شوند .نخواهد کرد . در ص
به این ترتیب می توان فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از مؤلفه هاي مهم اثر گذار در رفتارهاي اخالقی و غیر 

از جمله اخالقی کارکنان معرفی کرد . و البته جنبه هاي دیگري عالوه بر فرهنگ سازمانی بر نظام اخالقی تأثیر دارد
: سیاست ها ، قوانین و مقررات ، نظام پاداش ، نظام گزینش ، تأیید بر معیارهاي حقوقی و حرفه اي و فرایندهاي 

هدایت و تصمیم نیز می توانند بر تصمیم گیري مدیر و ارزش هاي اخالقی تأثیر بگذارد . 

رهنمودهایی براي رفتار اخالقی : - 24
اي رفتاري در زمینه یک شغل ، تجارت یا حرفه است که از پذیرش جمعی برخوردار اخالقیات به معنی استاندارده

است . در مقابل معنویات ، ادراکاتی از رفتار شخصی است که مبتنی بر زمینه هاي مذهبی یا فلسفی باشد . قانون به 
نظران پیشنهاد می اصول رسمی اطالق می شود که رفتارهاي معینی را مجاز یا ممنوع می کند . یکی از صاحب 
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کند در رابطه با یک اقدام یا تصمیم با پرسیدن سواالتی در مورد مسائل اخالقی می توان آنها را حل و فصل کرد . 
عدالت .–حقوق –سواالتی در مضمون مطلوبیت 

مشتریان را برمبناي معیار مطلوب ، این اقدام هزینه هاي شرکت را افزایش داده و در نتیجه منافع سهامداران یا -
حداکثر نمی کند .

بر مبناي رویکرد حقوق یک فرد به هیچ وجه حق دستکاري ، کم و یا زیاد کردن غیر مجاز حساب ها را ندارند .-
بر اساس معیار عدالت ، دستمزد و حق کمیسیون ها شامل جبران خدمات عادي است ولی حساب هاي هزینه -

انجام شغلش به بار می آورد.فقط شامل جبران هزینه هایی است که فرد در
-

دو اصل که ایمانوئل کانت که با عنوان ( فرمان هاي قطعی ) براي هدایت ما بیان می کند : 
اقدام یک نفر فقط زمانی اخالقی محسوب می شود که وي مایل باشد تا همان اقدام توسط کسی در هر اصل اول : 

یه قانون طالیی است که با دیگران به گونه اي رفتار کنید که موقعیتی که قرار می گیرد انجام شود این حالت شب
دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند .

یک فرد هرگز نباید با یک فرد دیگر به عنوان یک ابزار رفتار کند بلکه باید به صورت یک هدف رفتار اصل دوم :
یک فرد اشتباه و خطا است .کند . این بدین معنی است که یک اقدام از نظر اصول اخالقی براي

:تستیسواالتنمونه

)40............... به عنوان تأمین کنندگان سرمایه و مالکان قانونی شرکت نقش مهم و اساسی در اداره دارند؟(صفحه - 1
ب) سهامداران                     ج)مدیران                 د)هیأت مدیرهالف) ذي نفعان

)40کدام یک جزء کنشگران اصلی هستند ؟(صفحه - 2
د) همه مواردالف) هیأت مدیره           ب) مدیر عامل            ج) سهام داران                 

)41کدامند ؟(صفحه اصول اولیه حکمرانی شرکتی- 3
الف) شفافیت ساختار و عملیات شرکتی                          ب) مسئولیت پذیري مدیران و اعضاي هیأت مدیره 

د) همه مواردج) مسئولیت پذیري شرکت نسبت به کارمندان                

............ نقش عمده اي را در مقابل ذي نفعان دارد.(صفحه ................. در کنار ................ و هیأت مدیره به عنوان .- 4
42(

ب) شرکت ، سهامدران ، رئیس هیأت مدیرهالف) حکمرانی شرکتی ، سهامداران ، مدیریت عامل
د) حکمرانی شرکتی ، اعضاي شرکت ، سهامدارانج) اعضاي هیأت مدیره ، سهامداران ، مدیریت عامل         

)42هیأت مدیره توسط ه کسی انتخاب می شود ؟(صفحه - 5
د) سهامدارانالف) مدیر عامل          ب) رئیس شرکت             ج) اعضاي شرکت             
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هیأت مدیره ................ شرکت را اداره می کند و نسبت به تمامی تصمیم هایی که ممکن است عملکرد بلند مدت - 6
)42حت تأثیر قرار دهد ....................(صفحه سازمان را ت

ب) بدون دخالت مستقیم ، تعهد دارندالف)بدون دخالت مستقیم ، وفادارند                      
ج) مستقیم ، تعهد دارند                                     د) مستقیم ، وفا دارند

هاي هیأت مدیره را تعریف می کنند در کشورهاي مختلف متفاوت است.(صفحه ...... که مسئولیت........... و ....- 7
42(

ب) قوانین و استانداردهاییالف) قوانین و مقرراتی                      
ج) وظایف و مسئولیت هایی                د) قوانین و مسئولیت هایی

می شود رکت در آن تهیه و صادرالزامات خاص هیأت مدیره بسته به جایی که اساسنامه ش- 8
)42(صفحه......است.......

ب) متغیر             ج) متمایز                د) مجزاالف) متفاوت

)42از جنبه قانونی هیأت مدیره ملزم به ...............است نه ............... امور شرکت.(صفحه - 9
د) مدیریت ، هدایتج) هدایت ، مدیریتالف) حمایت ، مدیریت       ب) حمایت ، هدایت         

این هیأت مدیره در تعیین و تحلیل خط مشی ها نقش رهبري و هدایت کننده دارند و کمیته تدوین استراتژي -10
)44(صفحه بسیار فعالی دارند . مربوط به کدام نقش هیأت مدیره می باشد ؟

د) حداقل بررسی و نظارتج) تسریع کنندهالف) مشارکت فعال          ب) مشارکت ظاهري           

)44کدام یک از نقش هاي هیأت مدیره در مدیریت استراتژیک نیست؟(صفحه -11
د) حساسیتاالف) مبهم           ب) حداقل مشارکت            ج) تسریع کننده              

)45کدام یک شامل اعضاي خارجی هیأت مدیره نیست؟(صفحه -12
الف) اعضاي پیوسته هیأت مدیره                ب) اعضاي بازنشسته هیأت مدیره

د) کارمندان شرکتج) اعضاي غیر مدیریتی                            

ي شرکت تحت سلطه اعضاي بومی قرار دارند؟ (صفحه در کدام یک از شرکت هاي زیر همچنان هیأت مدیره ها-13
46(

د) مکزیکج) شرکت هاي آسیایی و آمریکاي التینب) آمریکاي شمالی           الف) اروپا

جهانی شده ترین منطقه دنیا که درصد باالیی از شرکت هاي آن یک یا دو عضو هیأت مدیره بومی دارد؟ -14
)46(صفحه 
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د)اروپاف) شرکت هاي آسیایی          ب) آمریکاي شمالی            ج) آمریکاي التین               ال

)47شرکت ها از چه طریق زحمات هیأت مدیره را جبران می کنند ؟(صفحه -15
الف) درآمدهاي قابل توجه                                 ب) اعطاي سهام یا هدایا

د) هر سه موردج) افزایش متوسط ساالنه کل حقوق جبرانی            

)47هیأت مدیره مرتبط مستقیم چه زمانی ایجاد می شود ؟(صفحه -16
الف) زمانی که شرکت هاي بزرگ ،اثر بزرگی بر سایر شرکت ها دارند و این شرکت ها نیز به نوبه خود منبع ورودي 

در می آوردشرکت و بازار را تحت کنترل خود 
ب) زمانی که دو شرکت یک عضو هیأت مدیره مشترك داشته باشد یا زمانی که مدیر ارشد اجرایی یک 

شرکت عضو هیأت مدیره شرکت دوم باشد
ج) زمانی به وجود می آید که دو شرکت اعضاي هیأت مدیره ایی دارند که در شرکت سومی مانند بانک نیز عضو 

هیأت مدیره هستند
مد) هیچ کدا

کدام گزینه تمایل کمتري براي ایجاد کسب تخصص عینی درباره استراتژي ها و تاکتیک هاي بالقوه دارند -17
)47؟(صفحه 

ج) شرکت هاي بزرگ             د) شرکت هاي کوچکب) شرکت خانوادگیالف) شرکت سهامی           

ارشد و مدیر عامل که با اهداف سازمان و حداکثر کردن ثروت کدام یک از موارد زیر جزء فعالیت هاي مدیران -18
)49سهامداران در تضاد است ، نمی باشد؟( صفحه 

ب) کاهش مزایاالف) اسراف در شغل                          
ج) افزایش پاداش سازمانی                  د) رشد شرکت از طریق متنوع سازي فعالیت ها

کدام یک از گزینه هاي زیر ، مدیر و مدیر عامل را انتخاب کرده و بر آنها کنترل تام دارد و می تواند آنها را -19
)49استخدام ، اخراج ، ارتقا و تنزل دهد ؟(صفحه 

ج) بازرسین           د) مدیران ارشدب) هیأت مدیرهالف) رئیس سازمان          

یت مدیران به دنبال افزایش منزلت شخصی خود هستند و اقدام به صرف هزینه هایی در کدام فعال-20
)49می کنند که هیچ تأثیري در تحقق اهداف سازمان و سودآوري ندارند؟ ( صفحه 

الف) افزایش پاداش سازمانی                     ب) رشد شرکت از طریق متنوع سازي فعالیت
د) حداکثر کردن ثروتج) اسراف در شغل
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)50باالترین قدرت سازمان چه کسانی هستند؟ (صفحه -21
ج) خریداران           د) هیچکدامب) هیأت مدیرهالف) سرمایه گذاران          

)50می شود؟ (صفحه چه طرحی در شرکت باعث باال رفتن انگیزه یا احساس مسئولیت مدیران-22
ب) دادن پاداش        ج) ایجاد صندوق بازنشستگی        د) همه الف) جبران خدمت از طریق سهام

موارد

)51چه کسانی اغلب مسئولیت ارزیابی ساالنه مدیر عامل را در هیأت مدیره بر عهده دارند ؟(صفحه -23
ج) هیأت مدیره           د) اعضاي داخلیخارجیب) اعضاي الف) نمایندگان سهامداران   

)51چرا شرکت ها به دنبال افراد با تجربه بین المللی هستند ؟(صفحه -24
ب) سود بیشتر            الف) جهانی شدن شرکت ها

ج) کاهش اعضاي داخلی سازمان          د) کاهش سرمایه گذاران داخلی

)52مدیره در درجه اول چه کسی را مسئول مدیریت استراتژیک می داند؟(صفحه هیأت-25
ج) مدیر عامل             د) معاون اداريب) مدیریت ارشد سازمانالف) معاون اجرایی             

)52شغل مدیریت ارشد به سوي چه چیزي گرایش دارد؟( صفحه -26
ب) تأمین رفاه و آسایش بخشی از سازمان کل سازمانالف) تأمین رفاه و آسایش 

ج) طبقه بندي و برنامه ریزي دقیق وظایف          د) تأمین وسایل مورد نیاز براي اهداف خاص

)52مسئولیت هاي مدیریت ارشد به ویژه مدیر عامل شرکت چیست ؟(صفحه -27
الف) نظارت دقیق و ارزیابی                        

ب) برنامه ریزي و کنترل براي تأمین رفاه
ج) کنترل و ارزیابی فعالیت هاي استراتژي 

د) انجام امور شرکت به کمک دیگران براي تأمین اهداف شرکت

)52وظایف خاص مدیریت هر شرکت براساس چه چیزي تعیین می شود؟( صفحه -28
الف) بررسی و ارزیابی استراتژي شرکت

ب) تجزي و تحلیل مأموریت و فعالیت هاي کلیدي شرکت
ج) تجزي و تحلیل اهداف خاص شرکت

د) اهداف شرکت



54

تنوع وظیفه اي ، سوابق تحصیلی و مدت حضور مدیریت ارشد در شرکت با بهبود و افزایش سهم بازار و سود -29
)52دارند؟(صفحه آوري شرکت چه رابطه اي باهم 

ج) معکوس             د) الف و بب) مستقیم الف) غیر مستقیم          

وظایف و مسئولیت هاي اساسی مدیر عامل و اعضاي تیم مدیریت ارشد براي مدیریت استراتژیک اثربخش -30
)52کلیدي چیست؟ (صفحه 

ک                       ب) مدیریت فرآیند برنامه ریزي الف) رهبري اجرایی و ایجاد یک چشم انداز استراتژی
استراتژیک

د) الف و بج) توجه به حفظ منافع سهامداران و کنترل ، نظارت مدیریت ارشد         

)53هدایت فعالیت ها به سمت تأمین و تکمیل اهداف شرکت در اصطالح چه گفته می شود ؟( صفحه -31
د) حکمرانیج) رهبري اجراییب) مسئولیت اجتماعی          الف) عملکرد اجتماعی       

)53چشم انداز استراتژیک توصیف چه می باشد؟( صفحه -32
الف) توصیف آن چیزي است که شرکت می تواند باشد

ب) توصیف آن چیزي است که شرکت هاي دیگر هستند
ج) توصیف آن چیزي است که شرکت نمی تواند باشد

توصیف آن چیزي است که شرکت هستد) 
)53کدام جزء ویزگی هاي رهبران مقتدر و موفق می باشد؟( صفحه -33

الف) مدیرعامل،چشم انداز استراتژیک یک شرکت را بیان می کند
ب) مدیر عامل ، درصدد تأمین منافع بر می آید

ج) مدیر عامل ، در انجام کارها به دیگران نقش می دهد
د) الف و ج

)54چه کسی در سازمان استاندارهاي عملکردي باالیی را تعیین می کند؟(صفحه -34
ب) مدیر ارشد           ج) رئیس سازمان           د) هیچکدامالف) مدیر عامل

)54اعتقاد کارکنان به مدیر عامل چه تأثیري بر عملکرد شرکت دارد؟(صفحه -35
ب) فروش و سود کمتر و جا به جایی بیشتر جایی کمتر کارکنانالف) فروش و سود بیشتر و جا به 

کارکنان
ج) افزایش خدمات ارائه شده به کارکنان                            د) همه موارد

)54براي اینکه مدیریت استراتژیک به نتیجه برسد نیازمند چه چیزي است ؟(صفحه -36
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عامل از فرایند برنامه ریزيالف) تشویق ها و حمایت هاي مدیر 
ب) تشویق ها و حمایت هاي مدیریت ارشد از فرایند برنامه ریزي

ج) اجراي برنامه ریزي استراتژیک
د) هیچکدام

)54چه کسی باید فراین برنامه ریزي استراتژیک را شروع کرده و مدیریت کند ؟( صفحه -37
ج) رئیس سازمان             د) کارکنانب) مدیریت ارشدالف) مدیر عامل                

براي شرکت هاي چند بخشی که در محیط هاي نسبتا ثابتی فعالیت می کنند چه برنامه ریزي مناسب -38
)55است؟(صفحه 

ب) برنامه ریزي استراتژیک باال به پایین الف) برنامه ریزي استراتژیک پایین به باال
د) برنامه ریزي استراتژیک عموديج) برنامه ریزي استراتژیک افقی                       

)55براي شرکت هایی که در محیط متالطم فعالیت می کنند چه برنامه ریزي مناسب است؟( صفحه -39
به باالالف) برنامه ریزي استراتژیک افقی                  ب) برنامه ریزي استراتژیک پایین 

د) برنامه ریزي استراتژیک عموديج) برنامه ریزي استراتژیک باال به پایین

)56شرکت خصوصی در قبال جامعه داراي مسئولی هایی است که فراتر از ................ می باشد.(صفحه -40
د) شرکتج) سودآوريالف) استراتژیک            ب) محصوالت            

)57) دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل استوار است .(صفحه 41
د) افراد خیر خواه و ج) خیر خواهی و تعهد ب) افراد فقیر و مستمندالف) خیر خواهی و قیومیت

متعهد

ارد بیان شده کدام یک از گزینه هاي زیر چهار مسئولیتی که از دیدگاه کارول بر عهده سازمان ها قرار د-42
)59است؟(صفحه 

الف) اجتماعی ، اقتصادي ، اخالقی ، فداکارانه              ب) اقتصادي ، فرهنگی ، اخالقی ، فداکارانه
د) اقتصادي ، قانونی ، اخالقی ، فداکارانهج) اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی ، اخالقی                  

)59ار مسئولیت پیشنهادي کارول نمی باشد؟( صفحه کدام یک از گزینه هاي زیر از چه-43
د) اجتماعیالف) اقتصادي          ب) اخالقی             ج) فداکارانه            

در کدام یک از مواضع عملکرد اجتماعی ، شرکت می کوشد تا پیش از این که تقاضایی به وجود آید آنها را -44
)59پیش بینی و تأمین کند؟ (صفحه 
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ب) موضع انفعالی           ج) موضع دفاعی           د) موضع سازش کاريالف) موضع خالقیت

در الگوي عملکرد اجتماعی شرکت ، درکدام یک از موضع هاي زیر شرکت می کوشد قوانین و مقررات و دولت -45
)59و دیدگاه هاي مردم را رعایت نماید؟( صفحه 

د) موضع خالقیتج) موضع سازش کاريالف) موضع انفعالی            ب) موضع دفاعی              

)59در کدام یک از مسئولیت هاي سازمانی ، سازمان خود را ملزم به انجام آن می داند؟( صفحه -46
) مسئولیت قانونی         د) مسئولیت جب) مسئولیت اقتصاديالف) مسئولیت فداکارانه           

اخالقی

این "این مسئولیت ها معموال عبارتند از اعتقاد در مورد این که چگونه یک فرد باید در جامعه عمل کند"-47
)60جمله بیان کننده کدام یک از گزینه هاي زیر است؟(صفحه 

د)مسئولیت ج)مسئولیت اخالقیالف) مسئولیت فداکارانه           ب)مسئولیت قانونی        
اقتصادي

)60مسئولیت اجتماعی حاصل جمع کدام مسئولیت ها می باشد؟( صفحه -48
ب)مسئولیت قانونی و اقتصاديالف) مسئولیت اخالقی و فداکارانه

تصاديج) مسئولیت فداکارانه و قانونی                  د) مسئولیت اخالقی و اق

)61ارزش معنوي و اخالقی باید در ....................... مورد توجه قرار گیرد.(صفحه -49
ج) بیانیۀ سند چشم انداز            د) بیانیۀ برنامه توسعه ب) بیانیۀ رسالتالف) بیامیۀ مأموریت        

ی اند به بهترین وجه از منافع ..................... فرد حمایت رویکرد فرد گرایی ادعا دارد که اعال وقتی اخالق-50
)61می کنند.(صفحه 

د) بلند مدتالف) کوتاه مدت           ب) اصلی             ج) فرعی              

)62................ به صداقت و یکپارچگی منجر می شود.(صفحه -51
ج) سودگرایانه            د)حقوق اخالقیفردگراییب) الف) جمع گرایی          

در کدام گزینه افراد ممکن است از اجراي دستوراتی که ظوابط اخالقی آنها را نقض می کند ، خودداري -52
)62کنند؟(صفحه 

) حق جریان دادرسی دج)حق آزادي وجدانالف) حق توافق آزاد            ب) حق آزادي بیان            
صحیح

)63عدالت توزیعی نشأت گرفته از کدام نظریه است؟( صفحه -53
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د) نظریه برابريالف) نظریه انصاف         ب) نظریه جبران            ج) نظریه برادري         

)64عوامل مؤثر بر گزینش هاي اخالقی کدامند؟(صفحه -54
د) الف و بالف)مدیر           ب) سازمان           ج) محیط            

)64در سطح سوم و اول پرورش اخالقی مدیران به چه شکلی خواهد بود ؟( صفحه -55
ب) تحول آفرین ، استبداديالف) مشارکتی ، استبدادي               

د) مشارکتی ، تحول آفرینج) استبدادي ، اجباري                     

)64این تعریف مربوط به کدام سطح پرورش اخالقی مدیران می باشد؟( صفحه -56
"از قوانین تبعیت نمی کنند تا تنبیه نشوند براي منفعت خود کار می کنند و اطاعت می کنند"

ب) متداول          ج) جدید         د) مطلوبیتالف) سنتی

)64ارکنان در سطح جدید مدل پرورش اخالقی چیست؟( صفحه رفتار ک-57
د) مشارکت کاملج) همکاري گروه کارالف) عدم مشارکت        ب) اجراي وظیفه ایی        

)64سبک رهبري در سطح جدید مدل پرورش اخالقی چیست ؟(صفحه -58
ب) استبدادي                ج) تشویق           د) تیم محورالف) خادم

کارکنان از چه طریقی در می یابند که شرکت از چه اعتقادات و رفتارهایی حمایت و یا کدام را تحمل نمی -59
)65کنند ؟( صفحه 

د) همکارانج) مدیر       ب) فرهنگ سازمانیالف) بیانیۀ مأموریت           

.......................... به معنی استاندارد هاي رفتاري در زمینه یک شغل ، تجارت یا حرفه است که از پذیرش جمعی -60
)66برخوردار باشد؟( صفحه 

ب) معنویات           ج) قانون         د) الف و بالف) اخالقیات

)67از رویکرد هاي مسائل اخالقی است؟( صفحه این مثال مربوط به کدام اقدام-61
د) رویکرد حقوقالف) رویکرد مطلوب      ب) رویکرد عدالت         ج) رویکرد اخالقی        

:تشریحیسواالتنمونه

)39سازمان چیست ؟ (صفحه -1
گروهی متشکل از چندین نفر که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده براي نیل به اهداف گروهی 
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همکاري می کنند .

)40بخش اعظم برنامه ریزي استراتژیک و بیانیه رسالت مربوط به چیست ؟ (صفحه - 2
تأمین نیاز ها و خواسته هاي ذي نفعان 

)40منتخب به سهامداران هستند را نام ببرید ؟ (صفحه اجزاي اصلی حکمرانی شرکتی که - 3
شامل اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت

)40واژه حکمرانی سازمان را شرح دهید ؟ (صفحه -4
معموال به فعالیت نظارتی هیأت مدیره روي هدف ها و برنامه ها و سیاست هاي کلی سازمان اطالق می شود .

)40هید ؟(صفحه حکمرانی شرکت را شرح د- 5
به مجموعه فرایندها رسم و سیاست ها و قوانین و نهادهایی گفته می شود .

)40کنشگران اصلی را نام ببرید ؟(صفحه -6
هیأت مدیره و مدیر عامل و سهامداران

)41اصول اولیه حکمرانی شرکت را نام ببرید ؟(صفحه -7
مساوات ، شفافیت ، مسئولیت پذیري 

)41کلی حکمرانی شرکت را نام ببرید ؟؟(صفحه دو دیدگاه -8
دیدگاه خرد (جزء گرا) و دیدگاه کالن ( کل گرا )

)41حکمرانی شرکتی از دیدگاه کالن را شرح دهید ؟(صفحه - 9
براي جلب اعتماد بازار ، کارآمدي سرمایه ، تجدید ساختارهاي صنعتی و ثروت عمومی جامعه

ه می شود و چه کسی بر کار مدیران ارشد نظارت دارد ؟(صفحه شرکت اساسآ توسط چه کسی ادار-10
41(

هیأت مدیره

)42هیأت مدیره را تعریف کنید ؟(صفحه -11
به گروهی از افراد که به طور قانونی در حاکمیت سازمان مسئول هستند گفته می شود .

مسئولیت هیأت مدیره را که 5کشور دنیا 8تن از اعضاي هیأت مدیره در 200با توجه به مصاحبه -12
)42اعضاي هیأت مدیره به روي آنها اتفاق نظر داشته اند را نام ببرید .(صفحه 
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الف)تعیین استراتژي ، جهت گیري کالن ، مأموریت یا چشم انداز شرکت
ب)عزل و نصب مدیر عامل و مدیران ارشد

پ)کنترل ، نظارت یا سرپرستی مدیریت ارشد
استفاده از منابعج)بررسی و تصویب نحوه

د)توجه به حفظ منافع سهامداران

هیأت مدیره در مدیریت استراتژیک مشتمل بر انجام سه وظیفه اصلی است نام ببرید و هر یک را -13
)43مختصرا توضیح دهید .(صفحه 

باشد.الف) نظارت : هیأت مدیره از طریق کمیته هایش می تواند در جریان کلیه تحوالت داخل و خارج شرکت 
ب) ارزیابی و نفوذ : هیأت مدیره می تواند پیشنهادات ، تصمیات ، اعمال و اقدامات مدیران را مورد بررسی قرار دهد 

و با آنها موافقت یا مخالفت نماید .
پ) اجرا و تعیین : هیأت مدیره می تواند مأموریت شرکت را ترسیم و گزینه هاي استراتژیک را براي مدیرانش 

تعیین کند.

)44نقش هاي هیأت مدیره در مدیریت استراتژیک را نام برده . (صفحه -14
الف) نقش تسریع کننده
ب) نقش مشارکت فعال

پ) مشارکت ظاهري
ت) حداقل بررسی و نظارت

ج) نقش تشریفاتی
د) نقش مبهم

فعالیت کنند به چه دلیل افراد هیأت مدیره مایلند که مدیران بیشتر از خارج از سازمان در شرکت -15
)45؟(صفحه 

افراد طرفدار حضور اعضاي خارجی معتقدند که اعضاي خارجی کمتر از اعضاي داخلی هیأت مدیره از خود تعصب 
نشان می دهند و بیشتر از آنها مایل به ارزیابی عینی عملکرد مدیران شرکت هستند . این دیدگاه با نظریه 

نمایندگی هم سویی دارد .

)45مدیره متشکل از چه گروه هایی می باشد ؟(صفحه اعضاي هیأت - 16
الف) اعضاي پیوسته هیأت مدیره 

ب) اعضاي بازنشسته هیأت مدیره 
پ) اعضاي خانوادگی هیأت مدیره 
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)46اکثریت اعضاي خارج از سازمان هیأت مدیره چه افرادي هستند (صفحه -17
ي دیگر هستند . باقی آنها نیز سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیران عامل و مدیر اجرایی فعال یا بازنشسته شرکت ها

دانشگاهیان ، وکال ، مشاوران ، مقامات سابق دولتی و مملکتی و بانکداران هستند.

درآمد خارج از سازمانی هیأت مدیره شرکت هاي بزرگ و کوچک در قبال عضویت در هیأت مدیره -18
)46چگونه است ؟(صفحه 

سازمانی هیأت مدیره بسیاري از شرکت هاي بزرگ در قبال عضویت در هیأت مدیره درآمدي قابل اعضاي خارج  
توجهی کسب می کنند ، برخی از شرکت ها از طریق اعطاي سهام یا هدایا و افزایش متوسط ساالنه کل حقوق 

شرکت کوچک معموال جبرانی ، زحمات آنان را جبران می کنند ، این در حالی است که اعضاي هیأت مدیره هاي 
رقم بسیاري کمتري را دریافت می کنند .

)47هیأت مدیره مرتبط چگونه ایجاد می شوند ؟(صفحه -19
مدیران عامل شرکت ها ، اغلب مدیران مدیران ارشد اجرایی شرکت هاي دیگر را به عضویت هیأت مدیره شرکت 

اد کرده باشند .خود را آورده و منصوب می کنند تا یک هیأت مدیره مرتبط ایج

)47هیأت مدیره مرتبط مستقیم چه زمانی ایجاد می شود ؟(صفحه _20
زمانی ایجاد می شود که دو شرکت یک عضو هیأت مدیره مشترك داشته باشند ، یا زمانی که مدیر ارشد اجرایی 

یک شرکت عضو هیأت مدیره شرکت دوم باشد .

)47وند ؟(صفحه ارتباط غیر مستقیم به چه دلیل ایجاد می ش-21
زمانی بوجود می آید که دو شرکت اعضاي هیأت مدیره اي دارند که در شرکت سومی مانند بانک نیز عضو هیأت 

مدیره هستند .

چرا شرکت خانوادگی در مقایسه با شرکت هاي سهامی تمایل کمتري براي ایجاد کسب تخصص -22
)47؟(صفحه عینی درباره استراتژي ها و تاکتیک ها بالقوه دارند 

چرا که دوست ندارند با اضافه کردن خارج از سازمانی ها به هیأت و مدیره خود موجب کم شدن کنترل خود در 
شرکت شوند.

چرا آزاد گذاشتن مدیر عامل در انتخاب و انتصاب اعضاي هیأت مدیره خطرناك می باشد (صفحه -23
47(

اي هیأت مدیره برگزینند که از دید سیاست ها و نحوه فعالیت مدیر عامل ممکن است تنها افرادي را به عنوان اعض
شرکت مخالف کرده و براي او مزاحمتی ایجاد نکند .
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اولین معیار یا به عبارتی مهمترین معیار براي انتخاب یک عضویت هیأت مدیره خوب چیست - 24
مایل به بازخواست و به چالش طلبیدن مدیران در صورت لزوم)48؟(صفحه 

از دیدگاه اعضاي هیأت مدیره شرکت هاي ایالت متحده کدام معیار اهمیت کمتري دارد ؟(صفحه -25
48(

در نمایندگی شرکت در در قبال ذینفعان موفق ، کامیاب است .

چه کسی مدیران عالی و مدیر عامل را انتخاب می کند و بر آنها کنترل دارد و می تواند آنها را -26
هیأت مدیره)49و تنزل کند ؟(صفحه استخدام یا اخراج

)50هیأت مدیره را توضیح دهید ؟(صفحه -27
هیأت مدیره ها حافظان منافع ذي نفعان در داخل شرکت ها هستند . آنها از قدرت بسیار زیادي در سازمان 

اخطار کتبی و شفاهی داده و برخوردار بوده و باالترین قدرت در سازمان محسوب می شوند که می توانند به مدیران 
یا حتی در صورت تکرار فعالیت هاي در تعارض با منافع ذي نفعان اخراج کنند .

50علت تمایل زیاد سرمایه گذاران به خرید شرکت هایی که خوب اداره می شوند چیست ؟؟(صفحه -28
)51و 

الف) حکمرانی خوب منجر به عملکرد در طول زمان می شود .
خوب خطر رویارویی شرکت با معضالت و مشکالت را می کاهند .ب) حکمرانی 

پ) حکمرانی یک بحث عمده استراتژیک است .

)51مورد) .(صفحه 4روندهاي کنونی در حکمرانی که احتمال تداوم دارند را نام به ببرید (-29
مشارکت دارند .الف) هیأت مدیره ها عالوه بر بررسی و ارزیابی شرکت در تدوین و طرح ریزي آن نیز

ب) سرمایه گذاران نهادي مانند صندوق هاي بازنشستگی و .... در هیأت مدیره بسیار فعال ظاهر می شوند .
پ) سهامداران معترضند که اعضاي هیأت مدیره و مدیران ارشد بیش از آن مقدار سهامی که در شرکت به آنها 

اختصاص داده شده است در مالکیت خود دارند .
اي خارجی ناپیوسته هیأت مدیره در تالشند تا به محض این که از حضور در هیأت مدیره محروم ماندند ج) اعض

تعداد و قدرت خود را در شرکت هاي دولتی با عناوینی مانند مدیر عامل افزایش دهند .

ت دو وظیفه و مسئولیت اساسی که مدیر عامل به کمک بقیه اعضاي تیم مدیریت ارشد براي مدیری-30
)52استراتژیک اثربخش شرکت کلیدي و جهانی انجام می دهد چیست ؟(صفحه 

الف) رهبري اجرایی و ایجاد یک چشم انداز استراتژیک
ب)مدیریت فرایند برنامه ریزي استراتژیک



62

)53رهبري اجرایی را تعریف کنید و اهمیت آن را بیان کنید .(صفحه -31
یت ها به سمت تأمین و تکمیل اهداف شرکت می باشد و از آن جهت رهبري اجرایی عبارت است از هدایت فعال

اهمیت دارد که سرعت حرکت شرکت را به سمت اهداف تعیین شده تنظیم می کند .

ویژگی رهبران مقتدر که قادرند بر فرایندهاي تدوین و اجراي استراتژیک ها تأثیر بگذارند را نام -32
)53ببرید .(صفحه 

شم انداز استراتژیک شرکت را بیان می کند .الف)مدیر عامل ، چ
ب) مدیر عامل ، در انجام کار ها به دیگران نقش می دهد .

پ) مدیر عامل ، استانداردهاي عملکردي باالیی را تعیین می کند و به توانایی کارکنان خود در تأمین این 
استانداردها ، اعتماد به نفس می دهد .

)55چیست ؟(صفحه کار اصلی مدیریت ارشد -33
کار اصلی مدیریت ارشد شامل ارزیابی طرح هاي واحدها و اظهارنظر و بازخورد درباره ي آنها می باشد .

)55مسئولیت مهم ستاد برنامه ریزي استراتژیک را نام ببرید .(صفحه -34
تراتژیک شرکت به الف) آشنایی و تجزیه و تحلیل مباحث و مسائل استراتژیک شرکت و پیشنهاد گزینه هاي اس

مدیریت ارشد .
ب) همکاري با واحدهاي تجاري در نقش تسهیل کننده و به منظور هدایت این واحدها در فرایند برنامه ریزي 

استراتژیک.

)56و 55مفهوم مسئولیت اجتماعی را بیان کنید .(صفحه -35
جامعه داراي مسئولیت هایی است که مفهوم مسئولیت اجتماعی این است که حتی یک شرکت خصوصی در قبال 

فراتر از سودآوري می باشد .

)56مسئولیت اجتماعی چیست ؟(صفحه -36
مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت 

می کند انجام دهد .

)57اجتماعی را نام ببرید .(صفحه دو مورد از الگوهاي رایج در زمینه مسئولیت -37
ب) الگوي میلتون فریدمن الف) الگوي کارنگی (انجیل ثروت)

)58حساسیت اجتماعی شرکت ها به چه معناست ؟(صفحه -38
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حساسیت اجتماعی شرکت ها یعنی شیوه اي که سازمان ها از مسائل اجتماعی اگاه شده و در برابر آنها واکنش 
می دهند .نشان 

)58طبق گفته کیت دیویس قانون مربوط به مسئولیت پذیري مبتنی بر چه اساسی است ؟(صفحه -39
کیت دیویس بیان می کند که اگر کسی در بلند مدت از قدرت خود به گونه اي استفاده کند که جامعه آن را 

مسئولیت وي نمی داند به ناچار قدرت یاد شده را از دست خواهد داد .

الگوي عملکردي شرکت را تعریف کرده و بیان کنید تصمیمات و سیاست ها در این الگو بر چه - 40
)59و 58مواضعی استوار است .(صفحه 

الگوي عملکرد اجتماعی از ترکیب سه دیدگاه مسئولیت اجتماعی ، الگوهاي قدیمی و حساسیت اجتماعی به وجود 
طریق چهار موضع انفعالی ، دفاعی ، سازش کاري ، خالقیت تصمیمات و می آید که بر اساس این الگو شرکت ها از 

سیاست هاي خود را اتخاذ می کند .

)60تفاوت بین مسئولیت اخالقی و فداکارانه در چیست ؟(صفحه -41
تظار تفاوت در این است که افراد معدودي انتظار تحقق مسئولیت هاي فداکارانه را دارند ، ولی افراد بسیار زیادي ان

تحقق مسئولیت هاي اخالقی را دارند.

)60هدف اخالق سازمانی را توضیح دهید .(صفحه - 42
هدف اخالق سازمانی ، ارائه ابزاري براي مدیران و مسئوالن است تا با پیچیدگی هاي اخالقی کار و محیط خارجی 

تعامل داشته باشند .

)60کنید .(صفحه دو نکته مهم در زمینه اخالق کسب و کار را بیان -43
الف) مسائل اخالقی باید در تصمیم گیري هاي استراتژیک مدنظر قرار داده شود.

ب) مسائل اخالقی نباید تنها در حد حرف و شعار باشد ، بلکه در عمل نیز باید به اجرا در آیند .

)61و 60سه گام اساسی در ایجاد جو سازمانی مناسب را شرح دهید .(صفحه - 44
هبري سازمان تالش کند تا بعد اخالقی را به عنوان قسمتی از ارزش هایی که در درون یک سیستم بر آنها الف) ر

تأکید می شود به وجود آورد .
ب) ارزش معنوي و اخالقی باید در بیانیۀ رسالت مورد توجه قرار گیرد .

پ) ارزش هاي اخالقی باید به مرحله عمل در آمده و در حد حرف باقی نماند.

)61رویکردهاي مربوط به نظام اخالقی تجویزي را نام ببرید .(صفحه - 45
ج)رویکرد عدالتپ) رویکرد حقوق اخالقیب)رویکرد فرد گرایی الف) رویکردهاي سود گرایانه 
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)62در هنگام تصمیم گیري چند حق اخالقی باید مورد توجه قرار گیرد ؟ بیان کنید .( صفحه -46
پ) حق آزادي وجدان ب) حق برخورداري از زندگی خصوصیالف) حق توافق آزاد/   شش حق 

د) حق زندگی و امنیتج) حق جریان دادرسی صحیحت) حق آزادي بیان

)63چند نوع عدالت براي مدیران مهم است ؟ شرح دهید.(صفحه -47
پ)عدالت جبرانیب) عدالت رویه اییالف) عدالت توزیعی براي مدیران مهم است .سه نوع عدالت

)64سطح سوم از پرورش اخالقی ویژگی شخصیتی مدیر را توضیح دهید .(صفحه -48
ت کامل این سطح ، سطح جدید نام دارد . رهبري یه سبک تحول آفرین می باشد . کارکنان مختار هستند و مشارک

دارند . بین دغدغه هاي افراد و دغدغه منفعت عمومی تعادل ایجاد می کند .

)65و 64عوامل مؤثر بر گزینش هاي اخالقی کدامند ؟(صفحه - 49
مدیر و سازمان

دو اصل مربوط به هدایت اقدامات (فرمان هاي قطعی ) که فیلسوفی به نام کانت بیان می کند را به - 50
)67کنید .(صفحه اختصار بیان 

اصل اول : اقدام یک فرد فقط زمانی اخالقی محسوب می شود که وي مایل باشد تا همان اقدام توسط هرکسی در 
هر موقعیتی که قرار می گیرد انجام شود که به قانون طالیی معروف است .

باید به صورت هدف رفتار کند .اصل دوم : یک فرد هرگز نباید با یک فرد دیگر به عنوان یک ابزار رفتار کند بلکه 

راهله تفنگ –المیرا رضایی –الهام امیري –اصليمراد زاده محمدنبیز-ینجمه نصرازادانگردآورندگان:
مریم -فرح فروزانفر–سمیره قربانی –هاجر رستمی –فاطمه قربانی –منیره خوشرو –مارتا نظري –سازي 
علیزاده

و صنعتیطیمحلیو تحلهیتجز:یخارجیبررس: سومفصل 
:تستیسواالتنمونه

برد؟  ی.........آن بهره منیاز .......... و تضميریجلوگيت که سازمان از آن براسايابزارستیزطیمحیبررس- 1
76ص

کوتاه مدتیسالمت_کیاستراتژيب)شوك هابلند مدتیسالمت_کاهش سود الف)
يسودآور_کاهش سود)دبلند مدتیسالمت_کیاستراتژيشوك هاج)
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76کدامند؟ صطیوکسب اطالع از محینیبشیپیعناصراصل_2
،مراقبتیرقابتي،هوشمندیطیب)کنکاش محیرقابت،هوشیطیمحط،مراقبتیمحینیبشیپالف)
یطیمح
یطیمحتها،کنکاشیفعالانیدادها،جریرود)یها،هوش ر قابتتیفعالانی،جریطیمحيروندهاج)

77صند؟یگویداخل سازمان را......... ميدیبه افراد کلیطیوارائه اطالعات محیابینظار ت، ارزندیفرا_3
یطیکنکاش محد)طیمحینیبشیج)پیطیب)مراقبت محیهوش رقابتالف)

77باشد؟صیمربوط به کدام عناصر مبیحرکات رقبابه تر تلیروند،حفظ اسرار شرکت،تحللیتحل_4
یهوش رقابت،یطیمح،مراقبتیطیمراقبت محالف)
ی، هوش رقابتیطی،مر اقبت محیهوش رقابتب)

یرقابتي، هوشمندیرقابتي، هوشمندیطیج)مراقبت مح
یطی، مراقبت محیرقابتي، هوشمندیطید)کنکاش مح

گذارند یاز سازمان اثرات بالقوه میبخشایکه در خارج از مرز سازمان وجود دارند وبر تمام یتمام عوامل_5
79صند؟یگویرا.......... م

سازمانطید)محیعمومطیج)محکینزدطیب)محدور      طیمحالف)

79عبارتند از...... . صیسازمانطیمحانواع_6
ي         افهیب)دور ، کالن ، وظ، نزديافهیکالن ، وظالف)

، دورید)کالن ، داخلی، داخليافهیج)کالن ، وظ

79باشد ؟صینمحیصحنهیکدام گز_7
کوتاه مدت سازمان اثر دارديهاتیکالن بر فعالطیالف)مح

کنترل سازمان خارج استطیکالن از حطیمحب)
کوتاه مدت سازمان اثر ندارديهاتیکالن بر فعالطیمحج)
گذاردیبر سازمان اثر  ممیمستقریکالن به طور غطیمحد)

80باشد ؟ صیکالن نمطیمربوط به محریاز عوامل زکیکدام _8
یقانون- یاسیعوامل سد)یج)عوامل اطالعاتيب)عوامل اقتصادیعوامل جهانالف)

80باشند ؟صیاز عوامل مهم ......... ميکاریمصرف ، روند بيالگو_9
يد)اقتصادیج)اجتماعیاسیب)سیکیتکنولوژ)الف

81سازمان است؟صياستراتژنیمالحظه در تدونیمهمتررانیمديدسته از عوامل برانیاتیماه_10
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ید)عوامل جهانيعوامل اقتصادج)یکیب)عوامل تکنولوژیقانون-یاسیالف)عوامل س

کالن طیاز عوامل محکیمربوط به کدام بیبه ترتيمعنوتیاز مالکتید،حمایتول،عواملیاتیمالنیقوان_11
81صباشد؟یم

یکی،تکنولوژیکی،تکنولوژیب)قانونیکی،تکنولوژی،جهانیقانونالف)
یکی،تکنولوژیجهان،یقانوند)ی                                   جهان،ی،قانونیقانونج)

در جوامع راتییاز تغياریبسشهیکالن سازمان است که رطیدرك در محازجمله عوامل قابل ............................-12
83است.ص

د)عوامل یشناختتیج)عوامل جمعی    ب)عوامل جهانیفر هنگ-یعوامل اجتماعالف)
ياقتصاد

85باشد؟ صینميافهیوظطیکدام مورد ، از عناصر مح_13
د)فعاالن صنعتعرضه کنندگان   ج)ژهیونفعیذيب)گروه هايتجاريانجمن هاالف)

یاست را........مادیآنها بر شرکت ازمتوسط تا زریتاثزانیاحتمال وقوع آنها وهم مزانیکه ظاهرا هم میعوامل_14
86نامند؟ ص

ی        داخلکیب)عوامل استراتژیرونیبکیعوامل استراتژ)الف
یکید)عوامل تکنولوژکیاستراتژریعوامل غج)

87باشد؟ صیپور ترنمکلیماکردیموثر رويروهایاز ن_15
صنعتيد)رقباج)دولتکنندگاننیب)تامدارانیخرالف)

87که توماس وهمکارانش به عوامل موثر پورتر اضافه کردند کدام است ؟صیعامل ششم_16
نیتامد)صنعتيج)رقبانفعیذيگروه هاگریب)ددارانی:خرالف

کنندگان

90ند؟صیگویمانع ورود............ منیورود شرکت به صنعت نباشد به ايبرایوامکانات کافالتیاگر تسه_17
ب)باال بودن سطح تنوع محصولاسیاز مقیناشییصرفه جوالف)

خروجيباالنهید)هزداتیج)فقدان تمه

ها شود متیموارد باعث کاهش دادن قشتریها ودر بمتیقيرويادیفشار زشودکهیباعث م..........._18
90؟ص
ب)فقدان تنوع محصوالتباال بودن تعداد رقبا  الف)

داتید)فقدان تمهرشد آهسته )ج
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93ص؟ است ادیزیوقتدر چه دارانیخریقدرت چانه زن_19
عرضه کنندگان کم استيهانیگزیجازانیمالف)
استادیعرضه کنندگان زيهانیگزیجازانیمب)
استادیعرضه کنندگان زرییتغيهانهیهززانی: مج

ب و جنهید)گز

از یبیمشترك وترککیاستراتژيریجهت گکیاز شر کت ها با توجه به یعبارت است از گروه........._20
98همراه وسازگار با آن.صيندهایساختار، فرهنگ وفرا

کیائتالف استراتژج)کیاستراتژپیتایب)گونه صنعت               يشرکاالف)
چکدامید)ه

99ست؟صینحیصحنهیکدام گز_21
صنعت سر وکار دارندکیبا کل تیموفقيدیعوامل کلالف)
شوندیشرکت خاص مربوط مکیبه کیعوامل استراتژب)

هستندیکیکیواستراتژتیموفقيدیج)عوامل کل
استکیمتفاوت از عوامل استراتژتیموفقيدیعوامل کلد)

99کنند.صیمتیفعالرییهستند که حداقل دردو بازار متفاوت ثابت، متغییشرکت ها_22
انید)فرصت جوج)واکنش گران   گرانلیب)تحلمدافعان  الف)

100اومائه کدامند؟صیچیکنc3در مدلتیموفقيدیعوامل کل_23
،سازمان،رقابتيب)مشتر،صنعت،سازمانيمشترالف)

،سازمان،منابعيد)مشتر،سازمان،عرضه کنندگان  يمشترج)

101است؟صحیصحنهیگزکدام _24
غالب داردتیعوامل موفقيادیصنعت تعداد زالف)
کم هستنداریعوامل استاندارد در صنعت بسب)

از رقبا را دارندزیتماجادیغالب امکان اتیج)عوامل موفق
هچکدام)د

104؟صدیآیبه شمار میابیبازاريوابزارهاکیاستراتژيهاییاز اقالم مهم دارایکینوان به ع.................._25
یرقابتتید)مزج)منابع      ب)اطالعاتدانش   الف)
106است ؟ صیرقابتيهوشمندندیاز مراحل فرآکیقابلت داده ها مربوط به کدام یابیارز_26

د)مرحله مقصدج)مرحله توسعهلیمرحله بهبود                ب)مرحله تحوالف)
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106است؟صحیکدام صحیرقابتيمراحل هوشمندبیازنظر ترت_27
ل،توسعه،بهبودیمقصد،تقاضا،اکتشاف،تحوب)لیمقصد،تقاضا،اکتشاف،توسعه،بهبود،تحوالف)

ل،بهبودیمقصد،اکتشاف،تقاضا،توسعه،تحود)ل،بهبودیج)مقصد،تقاضا،اکتشاف،توسعه،تحو

قرار یرقابتيشرکت در کدام طبقه از هوشمندافتهیشرکت هنوز کامال شکل نیاطالعاتستمیسیوقت_28
107دارد؟ص

مبارزه هیروحد)یتهاجمهیج)روحیانفعالهیب)روحفعالهیوحالف)ر
جو

107؟صرا چه میگویندندهیبه آیفعلراتیروندتغيتسر_29
روندیابید)برون رونديج)طوفان مغزیب)روش دلفخبره          دهیعقالف)

108است.صینیبشینوع پنیروش.........است و..............متداول ترکیخبره دهیعق_30
روندي/طوفان مغزیب)کمی/روش دلفیکمالف)

پس از فرابرآوردیسینووی/ سناریکمریغ)ديآماري/الگوسازیفیکج)

90-89کدام گزینه از موانع ورود رقباي تازه در صنعت نمی باشد؟ صفحه -31
الف) هزینه هاي باالي خروج                              ب) نحوه رفتار

د) باال بودن سطح سرمایه گذاري تجهیزاتج) باال بودن هزینه هاي ثابت

91-89جزء نیروهاي رقابتی در صنعت به حساب نمی آید ؟صفحه کدام یک از عوامل زیر -32
الف) رقابت میان شرکت هاي موجود                               ب) قدرت چانه زنی خریداران

د) صرفه جویی ناشی از مقیاسج) تهدید کاالهاي جانشین                                           

91-90زیر باعث افزایش رقابت بین شرکت هاي موجود در یک صنعت نمی گردد؟ صفحه کدام یک از عوامل-33
ب) باال بودن موانع براي خروجالف) تنوع محصوالت
د) باال بودن هزینه هاي ثابتج) رشد آهسته صنعتی 

91-89کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ صفحه -34
چانه زنی محصوالت جایگزین وقتی شدید است که هزینه هاي تغییر محصوالت مورد استفاده کم باشد.الف) قدرت
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ب) رقابت بین شرکت هاي موجود وقتی شدید است که تعداد رقبا کم باشد.
ج) رقابت بین شرکت هاي موجود وقتی شدید است که میزان هزینه هاي ثابت کم باشد.

وه وقتی شدید است که دسترسی به کانال هاي توزیع کم باشدد) قدرت چانه زنی رقباي بالق

91قدرت خریدار یا توزیع کننده به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ صفحه -35
الف) یک خریدار بخش اعظمی از کاالهاي فروشنده را خریداري کند.

ب) خریدار بتواند خود محصول مورد نیاز را تولید کند. 
ج) فرق چندانی بین محصوالت با نام هاي مختلف وجود نداشته باشد. 

د) هزینه تغییر عرضه کنندگان باال باشد

کدام یک از گزینه هاي زیر عبارت است از توانایی مشتریان براي اعمال فشار و محدودیت بر سازمان از طریق -36
91خروجی هاي سازمان؟ صفحه 

ب) قدرت چانه زنی رقباي بالقوهالف) قدرت چانه زنی خریداران
ج) قدرت چانه زنی تأمین کنندگان                                  د) قدرت چانه زنی سایر گروه هاي ذي نفع

90-89کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ صفحه -37
تی شدید است که سیاست دولت زیاد باشد.الف) قدرت چانه زنی رقباي بالقوه وق

ب) قدرت چانه زنی رقباي بالقوه وقتی شدید است که ارتباط هزینه ها به اندازه شرکت کم باشد.
ج) قدرت چانه زنی رقباي بالقوه وقتی شدید است که نیازهاي سرمایه اي زیاد باشد.

ناشی از مقیاس زیاد باشد.د) قدرت چانه زنی رقباي بالقوه وقتی شدید است که صرفه جویی

:سواالت تشریحینمونه

92الی 89نیروهاي رقابتی در صنعت را نام برده و مختصراً هر کدام را توضیح دهید؟ صفحات   -1
تازه واردان یا رقباي بالقوه :سازمانهایی هستند که هم اکنون در صنعت حضور ندارند ولی احتمال دارد در آینده - 1

شوند . این رقبا رقبایی هستند که زیر ساختارهاي الزم را مثل فناوري ،خط تولید مشابه ، سرمایه هاي به آن وارد 
الزم و نظایر ان را براي حضور در یک صنعت برخوردار هستند. رقباي تازه وارد رقابت را در یک صنعت افزایش می 

یی که از ورود رقباي تازه جلوگیري میکنند دهند و ممکن است باعث افزایش کاهش قیمت و سود شوند . به نیروها
و باعث حفاظت رقباي قبلی می شوند موانع ورودي گفته می شود . مثالهایی از موانع ورودي به شرح ذیل می 

باال بودن سطح تنوع -3باال بودن سطح سرمایه گذاري تجهیزات -2صرفه جویی ناشی از قیاس - 1باشد:
فقدان تمهیدات - 7قوانین دولتی -6فقدان دسترس به کانال هاي توزیع-5هزینه هاي باالي خروج-4محصوالت

نحوه رفتار- 8



70

رقابت میان شرکتهاي موجود : در اکثر صنایع حرکت رقابتی شرکتها بر روي هم اثر گذار است دربسیاري از - 2
افزایش رقابت بین صنایع رقابت چنان باالست که باعث کم شدن سود می شود . از مهمترین اثراتی که باعث 

فقدان تنوع -3باال بودن هزینه هاي ثابت -2رشد آهسته صنعتی - 1شرکتهاي موجود می شود عبارت است از: 
باال بودن موانع براي خروج-5باال بودن تعداد رقبا -4محصوالت 

عنوان یک تهدیدهاي محصوالت جایگزین : محصوالتی هستند که متفاوت به نظر میرسند اما می توان به- 3
جایگزین رضایت مشتري را جلب کنند . گاهی اوقات در شناسایی و پیدا کردن کاال که داراي همان خواص باشند 

باید تالش بسیار کرد.

قدرت چانه زنی خریداران : یعنی توانایی خریداران و مشتریان در کاهش قیمت کاال ها و خدمات و یا خواست - 4
انها براي کاالها و خدمات با کیفیت 

قدرت چانه زنی تأمین کنندگان: یعنی توانایی تأمین کنندگان در افزایش قیمت مواد خام ، قطعات و لوازم مورد - 5
نیاز سازمان 

رت سایر گروهاي ذي نفعقد- 6

90الی 89موانع ورودي رقباي تازه در صنعت را با ذکر چند مثال بنویسید؟ صفحات   - 2
- 4باال بودن سطح تنوع محصوالت   - 3باال بودن سطح سرمایه گذاري تجهیزات  -2صرفه جویی ناشی از قیاس - 1

نحوه رفتار -8فقدان تمهیدات -7قوانین دولتی -6فقدان دسترس به کانال هاي توزیع-5هزینه هاي باالي خروج 

79ناصر این محیط را نام ببرید؟ صفحه  محیط کالن در مبحث سازمان را تعریف نموده و مهمترین ع- 3
محیط کالن عبارت است از مجموع عواملی که به طور غیر مستقیم بر سازمان تأثیر میگذارند ولی از حیطه کنترل 
سازمان خارج می باشند را محیط کالن می گویند . محیط کالن بر فعالیتهاي کوتاه مدت تأثیري ندارد بلکه بطور 

عوامل -1م گیري هاي بلند مدت سازمان موثر می باشد از مهمترین عناصر این محیط : غیر مستقیم بر تصمی
- 6عوامل جهانی -5فرهنگی –عوامل اجتماعی - 4قانونی –عوامل سیاسی -3عوامل تکنولوژیکی -2اقتصادي 

عوامل جمعیت شناختی 

86مراحل تدوین ماتریس اولویت مسائل راشرح دهید؟ صفحه-4
از تغییرات مهم جاري در محیط هاي کالن و وظیفه اي را شناسایی کنید . این مسایل از جمله مسائل تعدادي - 1

محیطی استراتژیک هستند که اثرات تعیین کننده اي بر سازمان خواهند داشت . مسائل محیطی استراتژیک عبارت 
خواهند بود .اند از تغییرات مهم که اگر روي دهند مشخص میکنند صنایع مختلف به چه شکل

احتمال از (کم تا زیاد )بروز این تغییرات را پیش بینی کنید .- 2
تالش کنید اثر محتمل ( از کم تا زیاد ) هر یک از این تغییرات را بر شرکت پیش بینی کنید- 3

اثر احتمالی بر شرکت
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احتمال
وقوع

87روهاي پنج گانه رقابتی صنعت پورتر رانام ببرید؟ صفحه نی- 5
جواب این پرسش را در شکل زیر به طور خالصه می توان بیان نمود 

88یک استراتژیست چگونه وبه چنددسته یک صنعت راتجزیه وتحلیل میکندنام ببرید؟ صفحه -6
می تواند یک "شدید،متوسط و ضعیف "یک استراتژسیت با درجه بندي نیروها و عوامل رقابتی به سه دسته 

لیل نمایدصنعت را تجزیه و تح

99انواع تیپ ها یا گروههاي استراتژیک را نامبرده و مختصراً توضیح دهید؟ صفحه -7
مدافعان: شرکتهایی با خط تولید محدود می باشند که بر بهبود کارایی عملیات فعلی خود تمرکز می کنند - 1

د را تضعیف می سازدنگرش هزینه گرایی در این شرکتها احتمال گرایش به نوآوري در زمینه هاي جدی
فرصت جویان : شرکتهاي جستجو گر ، فرصت طلب و اینده نگر هستند که خط تولید نسبتاً وسیع دارند و بر - 2

نوآوري محصول تأکید دارند 
تحلیل گران : شرکتهایی هستند که حداقل در دو بازار متفاوت ثابت و متغیر فعالیت دارند و بر زمینه بازار ثابت - 3

بازار متغیر بر نوآوري تأکید دارد.و در 

زیادمتوسطکم

زیاداولویت باالاولویت باالاولویت متوسط

متوسطاولویت باالاولویت متوسطاولویت پائین

کماولویت متوسطاولویت پائیناولویت پائین
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واکنش گران : این شرکتها فاقد رابطه اي بین استراتژي ، ساختار و فرهنگ می باشند پاسخ هاي این شرکتها - 4
به فشارهاي محیطی ، معموالً به صورت یکسري تغییرات استراتژیک بخشی و تدریجی است .

106ل شده است نام ببرید ؟ صفحه فرایند هوشمندي رقابتی از چند مرحله تشکی-8
مرحله بهبود-6مرحله تحویل -5مرحله توسعه - 4مرحله اکتشاف -3مرحله تقاضا -2مرحله مقصد - 1

108و 107براي پیش بینی آینده چند تکنیک وجود دارد ، نام برده و مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه - 9
به آینده است که بر این فرضیه استوار است که دنیا معموالً با ثبات برون یابی روند : تسري روند تغییرات فعلی - 1

است و در کوتاه مدت تغییرات آن آهسته است . این روش تالش میکند مجموعه اي از رویدادهاي تاریخی را به 
آینده گسترش و تعمیم دهد

د بیان می کند ، بدون اینکه طوفان مغزي روند)روشی غیر کمی است که در آن فرد هرچه را به ذهنش می رس- 2
مورد انتقاد دیگران قرار گیرد 

عقیده خبره : یک روش غیر کمی است که متخصصان در بخش هاي ویژه سعی دارند تا توسعه هاي محتمل در - 3
.آینده را پیش بینی کنند

این ارزیابی ها با هم روش دلفی : متخصصان به طور مستقل و جدا از هم احتمال حوادث را ارزیابی می کنند .- 4
ترکیب و دوباره به نزد متخصصان خبره فرستاده می شود تا مجدد از انها نظر سنجی شود .

الگوسازي آماري : تکنیکی کمی است که تالش میکند عوامل اتفاقی یا حداقل عوامل تبیینی و قابل توضیحی را - 5
کشف کند که دو یا بیش از دو سري زمانی را به هم مرتبط می سازد 

سناریو نویسی پس از فرابرآورد)متداول ترین نوع پیش بینی است . یک سناریوي صنعتی عبارت است از پیش - 6
بینی و تشریح وضعیت یک صنعت در آینده .

–محمدرضا حریري –هادي زمانی –مصطفی غریبی –تقی جعفري –علیرضا رجائی هرنديگردآورندگان:

مجتبی اکبري–عباس آبرود –رسول زکیان –محمدرضا زابولی –محمدعلی امینی –سیدمحسن حسینی 
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یسازمانلیو تحلهی: تجزیداخلیبررس: چهارمفصل 
:تستیسواالتنمونه

. در تجزیه و تحلیل سازمانی کدام عوامل در قالب نقاط قوت و ضعف مطرح می شوند و تعیین می کنند که آیا 1
115سازمان قادر خواهد بود از فرصت ها بهره گیرد و در همان حال از تهدید ها دوري کند؟ ص 

جی            د) بسته به نوع ج) عوامل داخلی و خارب) عوامل داخلیالف) عوامل خارجی  
سازمان

116. هدف از تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان چیست؟ ص2
ب) کاهش سهم رقابت سازمان در بازار خارجیالف ) درك و فهم عمیق یک کسب و کار

ج) برقراري ارتباط و تعامل بین سازمان هاي داخلی        د) هیچ کدام

116و 117یک از عوامل زیر جزو عوامل متداول استراتژیک سازمانی می باشد؟ ص . کدام 3
تولید عملیات همزمان- الف) بازار یابی                             ب) مالی و حسابداري

د) همه مواردج) سیستم اطالعات مدیریت            

117شرکت، مشتري و رقابت می باشد؟ ص . کدام یک از افراد زیر حلقه اصلی ارتباط بین 4
د) مدیر بازار یابیالف) مدیر مالی           ب) دالالن           ج) حسابرس             

. کدام یک از عوامل زیر ترکیب خاصی از متغیرهاي کلیدي تحت کنترل شرکت است و می توان از آن براي تغییر 5
117ده کرد؟ ص میزان تقاضا و کسب مزیت رقابتی استفا

د) موارد ب و جج) رویکرد تحلیلیب) رویکرد وظیفه ايالف) آمیخته بازاریابی

. مدل بازاریابی با بهره گیري از این مفهوم می تواند آمیخته بازاریابی یک محصول و یا گروه خاصی از محصول و با 6
118ص توجه به موقعیتش را بررسی کند. 

ج) کیفیت محصول          د) پایداري محصولب) چرخه حیات محصولالف) تقاضا براي محصول       

. تحلیل و درجه بندي سرمایه گذاري در خرید دارایی هاي ثابت همچون زمین، ساختمان و تجهیزات چه نامیده 7
119می شود؟ ص 

ج) دارایی هاي ثابت           د) سرمایهسرمایه ايب) بودجه بندي الف) بودجه بندي           
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120و 119. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ص 8
الف) عملیات تولید می تواند هم به صورت پیوسته و هم ناپیوسته انجام شود.

ي هزینه متغیر از کل ب) در سیستم هاي ناپیوسته بعد از اینکه فروش کاال به نقطه سر به سر رسید درصد باال
دارد.هزینه، سود واحد را در سطح پایین نگه می

ج) در سیستم هاي پیوسته محصوالت را می توان به طور پیوسته مونتاژ یا پردازش کرد.
د) در سیستم هاي پیوسته اگر یک کارگاه ماشین هاي اتوماتیک کمتري دارد، هزینه ثابت کمتري را نیز 

به سر کمتري دارد ولی خط هزینه متغیر آن داراي شیب تند است.و نقطه سرشودشامل می

. شرکتی که از .................. استفاده می کند به مقدار قابل مالحظه اي روي سرمایه هاي ثابت سرمایه گذاري می 9
عه ، حقوق کند. در این حالت حجم نیروي کار کمتر بوده ولی سطح مهارت باالست و به جاي دستمزد با نرخ قط

کند و این شرکت مقدار زیادي .................. خواهد داشت و نقطه سر به سر بیشتري داشته ولی شیب خط دریافت می
120...................... کمتر است. ص 
هزینه ثابت- هزینه متغیر-ب) سیستم هاي پیوستههزینه متغیر-هزینه ثابت-الف) سیستم هاي پیوسته

هزینه - هزینه متغیر-هزینه متغیر              د) سیستم هاي ناپیوسته-هزینه ثابت-یستم هاي ناپیوستهج) س
ثابت

121و 120. کدام گزینه نادرست است؟ ص 10
الف) شرکت با اهرم عملیات باال، در دوران رکود، متحمل زیان بیشتري می شود.

عملیاتی پایین راحت تر می توانند دوام بیاورند، زیرا افت فروش، ب) در دوران رکود اقتصادي شرکت هاي با اهرم
هزینه هاي متفرقه آنها را تحت تاًثیر قرار می دهد.

ج) اگر شرکت بتواند نقطه سر به سر را پشت سر بگذارد، متحمل زیان بیشتري می شود.
است.د) بیرون کردن نیروي کار راحت تر از فروش کارخانه و ماشین هاي پیشرفته 

. استراتژي تولید بر ایجاد ظرفیت تولید بیش از ................ براي دستیابی به هزینه هاي ............. هر واحد است و 11
باید با توجه به وضیعت آتی منحنی تجزیه، پایینی براي محصوالت شرکت تعیین کرد تا ضمن غلبه بر رقبا موجب 

121افزایش تقاضاي بازار شد. ص 
باالتر- د) عرضه پایین تر-ج) عرضه باالتر–ب) تقاضا پایین تر- ) تقاضا الف

شود. . افزایش تعداد واحدهاي فروش رفته و سهم بازار موجب....... هزینه هاي واحد و...... سودهاي حاصله می12
121ص

کاهش–افزایش            د) افزایش –ج) افزایش افزایش- کاهش ب) کاهش        –الف) کاهش 
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121. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ص 13
الف) با بهره گیري از طراحی و تولید کامپیوتري و فناوري روبات، می توان زمان یادگیري وظایف جدید توسط فرد 

وچک سفارشی با هزینه پایین تر تولید کرد.را کاهش داد و محصوالت را در رقابت و قطعات ک
ب) صرفه جویی هاي تولید، جاي صرفه جویی هاي مقیاس را می گیرند.

-ج) تولید منعطف، تولید محصوالت را بر اساس خواست مشتري در حجم کم در هزینه هاي واحد پایین میسر می

رایی را درسیستم هاي ناپیوسته تواما گکند. لذا مزیت هاي هزینه درسیستم هاي مستمر و مزیت هاي مشتري
خواهیم داشت.

د) در دوران رکود اقتصادي شرکت هاي با اهرم عملیاتی باال راحت تر می توانند دوام بیاورند.

. مدیر.......... باید با توجه به سیاست ها و اهداف شرکت، استراتژي تکنولوژي شرکت خود را ارائه و اجرا کند. 14
121ص

د) مدیر میانیج) تحقیق و توسعهبرداري                 ب) عملیاتی              الف) بهره

122. کدام گزینه از معیارهاي اندازه گیري توانایی شرکت در امر توسعه و تحقیق می باشد؟ ص 15
الف) تعداد محصوالت جدید و موفقی که شرکت معرفی کرده است.

سال گذشته5سود حاصله از این محصوالت معرفی شده ظرف ب) میزان فروش کل و
سال گذشته5ج) مشخصات فنی طرح و تجهیزات تولید و خریداري شده ظرف 

د) موارد الف و ب

. مهندسی فرآیند تحقیق و توسعه بر بهبود .......................... تمرکز دارد و توانایی هاي شرکت براساس کاهش 16
122پیوسته در هزینه هاي تولید واحد و نقایص محصول ارزیابی می شود. ص مستمر و 

ب) میزان فروش کل و سودحاصلهالف) کنترل ، مشخصات فنی طرح و تجهیزات تولید
ج) تعداد محصوالت جدید                                                     د) همه موارد

123و 122حله از تحقیق محصول بیشتر استفاده می شود؟ ص . در کدام مر17
الف) زمانی که طرح محصول جا افتاده است.                        ب) زمانی که بر کاهش هزینه ها تاًکید می شود.

د) زمانی که بر بهبود کیفیت تاًکید می شود.ج) زمانی که محصول شکل بهینه ومطلوبی دارد.

125. عصر حاضر را چه می نامند؟ ص 18
د) عصر مدیریتج) عصر ماوراء اطالعاتالف) عصر اطالعات              ب) عصرتکنولوژي              
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. چه موضوعی شرکت ها را مجبور نموده تا سرمایه گذاري قابل مالحظه اي در سیستم اطالعات مدیریت داشته 19
125باشند؟ ص 

د) مسائل ج) پیشرفت سیستم اطالعاتب) محیط رقابتیالف) رشد اقتصاد اینترنتی
استراتژیک

.کدام گزینه درتمام عناصر مدیریت استراتژیک یک شرکت می تواند یک نقطه قوت یایک نقطه ضعف باشد؟ص 20
125

ج) منابع سازمان              د) مزیت رقابتیاطالعاتب) سیستم الف) اهداف سازمان            

125. کدام گزینه به عنوان سالحی استراتژیک در کسب و کار برتري و مزیت رقابتی استفاده می شود؟ ص 21
اقتصاد د)ج) مدیریت استراتژیکب) اهداف سازمانالف) سیستم اطالعات مدیریت

اینترنتی

. تهیه فهرست حقوق بگیران، ثبت هاي منابع انسانی، حساب هاي پرداختی و پایگاه داده جزء کدام کمک 22
125هاي فناوري اطالعات براي عملکرد سازمان است؟ ص سیستم

سازي وظایف شخصیب) خودکارالف) فرآیند پشتیبانی اداري خودکار
زیت رقابتی                                      د) بهره وري سازمانج) افزایش م

. تمرکز بر روي مزیت رقابتی به وسیله فرصت ها و از طریق مدیریت زنجیره تجارت الکترونیک و مدیریت دانش 23
125جزء کدام کمک سیستم هاي فناوري اطالعات براي عملکرد سازمان است؟ ص 

اداري خودکار             ب) خودکارسازي وظایف شخصیالف) فرآیند پشتیبانی
د) بهره وري سازمانج) توسعه مزیت رقابتی

ها، استفاده از اینترنت براي ...................... ، اینترانت ها براي ................... و هاي اطالعاتی شرکت. روند ابر سیستم24
124اکسترانت ها براي ................ را رواج داده است. ص 

ب) ارتباطات داخلی, توزیع و لجستیک, بازاریابیداخلی، بازاریابی             الف) توزیع و لجستیک، ارتباطات 
داخلی، توزیع و د) بازاریابی، ارتباطات بازاریابی, ارتباطات داخلی                     ,ج) توزیع و لجستیک

لجستیک

مسئله کلیدي در سایت شبکه اکسترانت براي جلوگیري از دسترسی کاربران خارجی به اطالعات محرمانه .25
124چیست؟ ص 

د) رمزگذاري اطالعاتج) دسترسی محدودب) طبقه بندي اطالعاتالف) دیوارهاي آتشین

124س کننده و نشان دهنده ارزش هاي بنیان گذاران و ماموریت یک سازمان است؟ ص . کدام گزینه منعک26
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ج) هنجارهاي سازمانی             د) باورهاب) فرهنگ سازمانیالف) اهداف سازمانی            

124دهد؟ ص . کدام گزینه دو مشخصه اصلی فرهنگ سازمانی را نشان می27
د) شدت و ج) یکپارچگی و شدتالف) یکپارچگی  و باورها           ب) هنجارها و باورها           

هنجارها

. درجه یا میزان پذیرش و تعهد کارکنان یک واحد نسبت به هنجار، ارزش ها یا محتواي فرهنگی دیگري که با 28
124آن واحد عجین شده کدام است؟ ص 

د) موارد الف و بب) عمیق             ج) یکپارچگیالف) شدت      

124کدام گزینه شرکت هاي که داراي فرهنگ هاي غنی هستند را نشان می دهد؟ ص .29
سازمان هاي داراي محتواي فرهنگیب)الف) سازمان هاي داراي هنجار قوي

د                     د) سازمان هاي داراي برنامه ریزي دقیقج) سازمان هاي داراي یکپارچگی زیا

125. درجه اي که تا آن حدود درجه تمام اعزاي یک سازمان در یک فرهنگ مشترك سهیم هستند؟ ص 30
د) فرهنگ سازمانیج) شدت فرهنگیب) درجه فرهنگیالف) یکپارچگی فرهنگی

125. سازمان هایی که فرهنگ غالب و گسترده اي دارند به چه شکل اداره می شوند؟ ص 31
ج) دیوان ساالر             د) موارد الف و جب) متمرکزالف) نیمه متمرکز            

125. کدام گزینه در شکل گیري رفتار کارکنان در سازمان موثر می باشد؟ ص 32
د) موارد الف و ج) فرهنگ سازمانیب) استراتژي هاي سازمان    مدیران سازمان      الف) رفتار 

ج

. یک فرهنگ با تاکید بر چه چیزي به شرکت کمک می کند تا با محیط متغیر و ابر رقابتی سازگار شود؟ ص 33
125

الف) هم سو شدن با محیط                      ب) تغییر استراتژي سازمان 
د) نوسازي مستمرج) ادغام با شرکت هاي دیگر                    

باید اطالعات را طوري گردآوري، ذخیره، تلفیق و استفاده کنیم که بتواند به مسائل.......... هم پاسخگو باشد. .34
123ص

د) استراتژیک و عملیاتیژیک            ب) عملیاتی            ج) مدیریتی              الف) استرات
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کدام گزینه عاملی است که باعث هویت بخشیدن به کارکنان,تعهد کارکنان,افزایش ثبات نسبت به سازمان .35
125می شود؟ ص 

د) مدیریت سازمانهدف هاي سازمانج) ب) جایگاه سازمانالف) فرهنگ سازمانی

126. یک شرکت باید براي انجام وظایف بر چه مورد یا مواردي تاکید کند؟ ص36
د) سرعت ج) کیفیت مهارتب) دقت عملالف) تعداد، نوع و کیفیت مهارت ها

عمل
126گروه هاي کاري استفاده می کنند؟ ص. شرکت هاي موفق از کدامیک از37

د) گروه وابستهج) گروه کاري خود مختارالف) چند وظیفه اي             ب) میان شغلی             

126ي یک محصول از کدام گروه کاري استفاده می کنند؟ ص . شرکت ها براي کوتاه کردن مراحل توسعه38
د) گروه کاري پاره ه  ج) گروه وابستگروه میان شغلی یا چند وظیفه ايب) الف) خود مختار

وقت

126. عامل موفقیت تیم هاي کاري میان شغلی یا چند وظیفه اي چیست؟ ص 39
د) دیدن آموزش الف) سرعت عمل               ب) تراکم فعالیت                ج) مدیریت مناسب            

مناسب

127. براي کاهش عدم رضایت کارکنان در طراحی مشاغل چه عاملی باید مد نظر قرار گیرد؟ ص 40
ج) شرایط حقوقی مناسب        د) احترام به ب) کیفیت زندگی فرديالف) کیفیت زندگی کاري

کارکنان

127. بهبود کیفیت زندگی کاري به کدام جنبه کار تاکید بیشتر دارد؟ ص41
د) بهبود جنبه رفاهیج) بهبود جنبه انسانیب) بهبود جنبه فرهنگی   الف) بهبود جنبه اقتصادي   

127. از دید سرمایه گذاري تنها معیار تعیین کننده وضعیت رقابتی سازمان چیست؟ ص 42
ج) محصول متفاوت           د) ویژگی متمایز داشتنب) وضع مالی شرکتالف) وضع مالی فرد           

. کدامیک از نسبت هاي مالی توانایی سازمان در بازپرداخت هاي جاري و کوتاه مدت را نشان می دهند؟ ص 43
130

سودآوريد) نسبت هاي ج) نسبت هاي فعالیتب) نسبت هاي بدهیالف) نسبت هاي نقدینگی

131. کدامیک از نسبت هاي مالی میزان وام دریافتی سازمان را نشان می دهد؟ ص 44
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ج) نسبت هاي سودآوري         د) نسبت هاي ب) نسبت هاي بدهیالف) نسبت هاي نقدینگی         
رشد

نابع مالی سازمان هستند؟ ص . کدامیک از نسبت هاي مالی سازمان بیانگر میزان اثر بخشی بهره گیري از م45
131

د) نسبت هاي ج) نسبت هاي فعالیتالف) نسبت هاي نقدینگی        ب) نسبت هاي بدهی       
سودآوري

132. کدامیک از موارد زیر را می توان براي نسبت هاي فعالیت محاسبه نمود؟ ص 46
د) همه مواردج) سایر دارایی ها            پرداختنیالف) موجودي ها          ب) حساب هاي دریافتنی و 

. کدامیک از نسبت هاي مالی سازمان بیانگر توانایی مدیریت سازمان در سود آوري و بازدهی مطلوب از محل 47
132فروش و سرمایه گذاري هستند؟ ص 

د) نسبت هاي رشدودآوريج) نسبت هاي سی        ب) نسبت هاي بدهی     الف) نسبت هاي نقدینگ

دادن بازدهی مالی سازمان در توسعه ي توانایی مدیریت دهندههاي مالی سازمان نشان . کدامیک از نسبت48
132هستند؟ ص 

د) نسبت هاي رشدالف) نسبت هاي نقدینگی      ب) نسبت هاي سودآوري       ج) نسبت هاي فعالیت       

132ارزش توسط چه کسی ارائه شده است؟ ص . رویکرد زنجیره53
د) گیلبرایتج) پورترالف) هانگر              ب) ویلن          

134. در زنجیره ارزش سازمان، انبارداري و توزیع محصول مربوط به کدام بخش سازمان می شود؟ ص 54
د) لجستیک خارجیالف) خدمات           ب) توسعه و تکنولوژي             ج) لجستیک داخلی             

134. در زنجیره ارزش سازمان تولید و عملیات شامل چه مراحلی می شود؟ ص 55
) تولید و توزیعج) تحقیق و توسعه            دب) ساخت، مونتاژ و تستالف) نصب و تعمیرات         

134. در زنجیره ارزش سازمان توسعه تکنولوژي شامل چه مراحلی می شود؟ ص 56
الف) نصب و تعمیر و فروش قطعات جدید               ب) ساخت، مونتاژ و فناوري تولید

جهیزاتد) تحقیق و توسعه، ماشین آالت و تج) برنامه ریزي و توسعه تولید                             

134. عبارت ارزش در رویکرد زنجیره ارزش به چه معناست؟ ص 57
الف) مقدار پولی که مشتریان تمایل دارند براي کاال و خدمات بپردازند.
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گیرد.ب) مقدار پولی که تولید کننده براي کاال و خدمات خود در نظر می
کند.دریافت میج) مقدار پولی که فروشنده هنگام ارائه کاال وخدمات از مشتري

د) قیمت هزینه تولید و خدمات ارائه شده سازمان

134باشد؟ ص . در زنجیره ارزش حسابداري و برنامه ریزي استراتژیک مربوط به کدام بخش سازمان می58
د) زیرساخت هاي ب) خدمات و اطالعات       ج) مدیریت تامین منابع        الف) توسعه و تکنولوژي  

انسازم

135. پشتیبانی داخلی و خارجی و عملیات مربوط به کدام فعالیت زنجیره ارزش می باشد؟ ص 59
ج) پشتیبان            د) ثانویهب) اصلیالف) ارزش             

. در کدامیک از مراحل اساسی زنجیره ارزش جمع آوري ذخیره سازي و توزیع محصوالت براي رسیدن به 60
135مشتري است؟ ص 

د) پشتیبان داخلیج) پشتیبان خارجیالف) خدمات          ب) بازاریابی           

. در کدامیک از فعالیت هاي اساسی زنجیره ارزش، ورودي هاي متنوع را که تدارکات داخلی تهیه کرده است به 61
135محصول تبدیل می شود؟ ص 

ج) خدمات                د) بازاریابی و فروشب) عملیاتالف) فروش              

. درکدامیک از فعالیت هاي پشتیبان ذخیره ارزش مربوط به دریافت انبارداري، نگهداري و حمل ونقل مواد اولیه62
135می باشد؟ ص 

د) فعالیتج) تدارکاتالف) خدمات            ب) عملیات            

. حمل کاال در حجم زیاد به منظور کاهش هزینه هاحمل و استراتژي قیمت گذاري اثربخش به ترتیب جز 63
136کدامیک از فعالیت هاي اصلی شرکت در زنجیره ارزش می باشد؟ ص 

الف) لجستیک داخلی، بازاریابی و فروش                ب) لجستیک خارجی، عملیات    
د) بازاریابی و فروش ، خدمات) لجستیک خارجی ، بازاریابی وفروشج

. ............................. شامل کلیه فعالیت هاي ضروري است که ارتباط مستقیمی با  فعالیت هاي اصلی ندارند و 64
136بیشتر به امور زیر بنائی سازمان مربوط می شود. ص 

ج) تدارکات           د) توسعه تکنولوژيب) زیرساخت هاي سازماننسانی        الف) مدیریت منابع ا

139. بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع در تحلیل سازمانی منابع کلیدي سازمان کدامند؟ ص 65
منابع خارجی- غیرملموس- الف) ملموس
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ظرفیت هاي سازمانی- غیر ملموس-ب) ملموس
ظرفیت هاي سازمانی- غیرملموس-ج) ملموس داخلی

ظرفیت هاي سازمانی-ملموس خارجی- د) ملموس داخلی

-جزء کدام دسته از منابع سازمانی می"ارائه خدمات ممتاز"و "شایستگی تبدیل ورودي به خروجی". 66

140باشند؟ص
د) مزیت مانیج) ظرفیت هاي سازالف) منبع ملموس               ب) منابع ناملموس               

رقابتی

140. کدام یک از منابع زیر جزء منابع ملموس نیست؟ ص 67
د) منابع عمومیالف) منابع مالی            ب) منابع فیزیکی             ج) منابع تکنولوژیکی              

141گر نیست چه نام دارد؟ ص . منبعی که یک سازمان خاص دارا می باشد و در اختیار سازمان هاي دی68
ج) منبع ارزشی ویژه               د) منبع ملموسب) منبع منحصر به فردالف) منبع رقابتی         

141. کدام عبارت در مورد صالحیت سازمانی صحیح است؟ ص 69
ب) شامل منابع ناملموس می گردد.الف) شامل منابع ملموس می گردد.                                      

د) شامل کلیه منابع می گردد.ج) شامل شایستگی ها و مهارتهاي سازمانی می گردد.

141. در رویکرد مبتنی بر منابع کدام عبارت صحیح است؟ ص 70
الف) منبع منحصر به فرد در بین سازمان ها مشترك است.

بع ارزشی است.ب) منبع منحصر به فرد همان من
ج) منبع ارزشی مخصوص یک سازمان است.

د) منبع منحصر به فرد مخصوص یک سازمان خاص است.

142. کدام گزینه تعریف قابلیت هاي سازمانی نیست؟ ص 71
ور از آنها گفته می شود.الف) بر مهارتهاي سازمان در هماهنگی منابع و استفاده بهره

آن طریق تصمیم گیري کرده و فرآیندهاي درونی خود را مدیریت می نماید.ب) روشی هستند که سازمان از 
ج) قابلیت هاي سازمانی محصول  سیستم هاي کنترلی و ساختار سازمانی باشند.

د) قابلیت هاي سازمانی ماهیت ملموس و عینی دارد.

142ست؟ ص باشد، الزم و ضروری» صالحیت متمایز«. کدام شرط براي اینکه  سازمان داراي 72
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الف) سازمان نباید داراي منابع ارزشمند ومنحصر به فرد و قابلیت هاي ضروري براي  بهره برداري از آن منابع را 
داراباشد.

ب) سازمان یک قابلیت منحصر به فرد براي مدیریت منابع عادري داشته باشد.
الحیت متمایز می باشد.ج) گزینه الف و گزینه ب هر کدام وجود داشته باشند، سازمان داراي ص

د) الزم نیست سازمان داراي قابلیت هاي غیر نلنوس و غیر عینی باشد.

هاي پشتیبان که حمایت قوي از چرخه فروش و توانمند کردن سفارش گیري در . فروش مستقیم و سیستم73
143می نمایند جزء کدام یک از منابع سازمانی می باشد؟ ص » دل«شرکت 

د) منابع غیر عینیج) صالحیت هاي سازمانیب) منابع ناملموسوسالف) منابع ملم

143محبوب می گردد؟ ص » دل«. کدام مورد از منابع ناملموس شرکت 74
ب) مالکیت فناوري مونتاژالف) عملیات به هنگام                           

مشتریان            د) فرآیند مدیریت تامین کنندگانج) انطباق با عادات خرید 

143. کدام گزینه از روش پنج مرحله گرانت براي استفاده از منابع جهت کسب مزیت رقابتی نیست؟ ص 75
الف) شناسایی و طبقه بندي منابع شرکت بر اساس قوت و ضعف آنها

شرکتب) جلوگیري از ترکیب نقاط شرکت با قابلیت هاي ویژه 
ج) ترکیب نقاط قوت شرکت یا قابلیت هاي ویژه

د) شناسایی شکاف موجود در منابع و سرمایه گذاري در امر رفع نقاط ضعف

144. این عوامل، منابع عمومی ایجاد مزیت رقابتی در یک سازمان هستند. ص 76
برتري پاسخگویی–برتري متمایز بودن –برتري کارایی -الف) برتري کیفیت

برتري پاسخگویی–برتري نوآوري –برتري فناوري –برتري کیفیت ب) 
برتري پاسخگویی–برتري متمایز بودن –برتري مالکیت –ج) برتري کیفیت 

برتري پاسخگویی–برتري نوآوري –برتري کارایی –د) برتري کیفیت 

144ص . منابع ایجاد مدیریت رقابتی باعث ایجاد  ............... خواهد شد. 77
ب) مزیت رقابتی و ایجاد هزینه متمایز سازيالف) مزیت رقابتی و هزینه پایین متمایز سازي

ج) مزیت رقابتی و ایجاد مالکیت فناوري                        د) مزیت رقابتی و هزینه باالي مالکیت فناوري

145. هدف نهایی استراتژي چیست؟ ص 78
د) برتري کیفیتج) رسیدن به مزیت رقابتیب) برتري نوآوري           الف) برتري کارایی
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145. در مبحث استراتژي و مزیت رقابتی منظور از استراتژي چیست؟ ص 79
د) همه ج) استراتژي بین المللی       ب) استراتژي درکسب وکار) استراتژي در وظیفه اي بودن    الف

موارد

145استراتژي باعث ایجاد وشکل گیري .................. و .................. می شود . ص .80
الف) هزینه پایین و برتري نوآوري            ب) برتري پاسخگویی و منابع

د) قابلیت ها و برتري کیفیتج) منابع وقابلیت ها 

145رابطه اي بین استراتژي با منابع وقابلیت ها وجود دارد؟ ص . چه نوع 81
ج) برابر            د) هیچگونه رابطه اي وجود ندارد.ب) متقابلالف) عکس         

146. ماندگاري مزیت رقابتی به چه عواملی بستگی دارد؟ ص 82
د) همه مواردج) پویایی عمومی محیط صنعت          ب) قابلیت رقبا  الف) باال بودن موانع تقلید    

146. کدام یک از صالحیت هاي زیر باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود؟ ص 83
ج) صالحیت مستقل           د) صالحیت نامتمایزب) صالحیت وابستهالف) صالحیت متمایز

146به معناي ماندگاري بیشتر مزیت رقابتی سازمان است؟ ص . چه موانعی در مقابل تقلید84
د) موانع متغیرج) موانع  بیشتر و قوي ترالف) موانع کم            ب) نبودن موانع           

147. تقلید در چه زمینه هایی صورت می گیرد؟ ص 85
د) هیچکدامج) تقلید از منابع و قابلیت هاالف) تقلید از منابع           ب) تقلید از قابلیت ها           

147. ساده ترین صالحیت ها از  نظر رقبا براي تقلید چه نوع صالحیت هایی می باشد؟ ص 86
موسب) مبتنی بر منابع ناملالف) مبتنی بر منابع ملموس

ج) مبتنی بر منابع وابسته                   د) مبتنی بر منابع مستقل

147. کدام گزینه صحیح می باشد؟ ص 87
الف) تقلید از قابلیت هاي سازمان نسبت به تقلید از منابع ملموس مشکل تر است.
ب) تقلید از منابع ملموس نسبت به تقلید از قابلیت هاي سازمان مشکل تر است.

تقلید از قابلیت هاي سازمان نسبت به تقلید از منابع نا ملموس مشکل تر است.ج) 
د) تقلید از منابع نا ملموس نسبت به تقلید از قابلیت هاي سازمان مشکل تر است.

148. رقبا از چه طریق اقدام به کشف ماهیت عملیاتی درونی سازمان دیگر می نمایند؟ ص 88
قابلیت هاي سازمان کشف ماهیت در عمل غیرممکن است.الف) به علت ماهیت ناملموس 
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ب) می توان با استخدام افرادي که از سازمان داراي قابلیت به نحوي خارج شده اند(بدلیل اخراج، استعفاء و ...) به 
ماهیت آن سازمان پی برد.

ان پذیر نیست ولی در ج) بدلیل اینکه ماهیت سازمان به ندرت متکی به یک نفر است ، کشف ماهیت سازمان امک
موارد معدودي این حالت نقض می شود.

د) موارد ب و ج

148. مهمترین عامل تعیین کننده قابلیت رقبا در تقلید سریع از مزیت رقابتی یک سازمان کدام است؟ ص 89
الف) ایجاد یک تعهد استراتژیک جدید با رقبا           ب) ماهیت تعهد استراتژیک قبلی رقبا

د) موارد ب و جج) تعهد سازمان بروش خاص انجام کسب و کار        

148. در یک محیط پویا، نرخ سریع نوآوري به چه معناست؟ ص 90
ب) چرخه حیات محصول طوالنی تر می شود.الف) چرخه حیات محصول کوتاه تر می شود.

د) موارد الف و جج) مزیت رقابتی می تواند پایدار باشد.                 

148. عوامل مؤثر بر پایداري مزیت رقابتی کدامند؟ ص 91
ب) موانع تقلید، قابلیت رقبا، پویایی صنعتالف) موانع تقلید، قابلیت رقبا، پویایی محیط           

پویایی صنعتج) قابلیت تقلید، قابلیت رقبا، پویایی محیط             د) قابلیت تقلید، قابلیت رقبا، 

149. در جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی، امتیاز وزنی در کدام ستون قرار می گیرد؟ ص 92
د) ستون چهارمالف) ستون اول          ب) ستون دوم            ج) ستون سوم            

149. جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی، ..............  .  ص 93
الف) راهی براي سازماندهی عوامل داخلی و طبقه بندي آنها و دو مقوله قوت و ضعف است.

ب) روشی براي ارزیابی مدیریت یک شرکت در پاسخگویی به عوامل خاص یک شرکت است.
ج) روشی است تا استراتژیست ها با ارزیابی عوامل استراتژیک داخل سازمان نقاط قوت وضعف سازمان را شناسایی 

ندکن
د) همه موارد 

باشد، امتیاز وزنی آن 3باشد و عدد درجه بندي شرکت 05/0. اگر روابط کارکنان در یک شرکت داراي وزن 94
150چقدر است؟ ص 

15د) 5/0ج) 15/0ب) 0/ 015الف) 
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151ه است؟ ص . هدف از تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان کدام گزین95
الف) تعیین میزان بهره وري سازمان                     ب) مقایسه با عملکرد گذشته سازمان

د) مقایسه با توانایی ها و عملکرد رقباج) درك و فهم عمیق یک کسب و کار

:تشریحیسواالتنمونه
116. رویکرد هاي بررسی عوامل داخلی سازمان را نام ببرید. ص 1

رویکرد زنجیره ارزش–رویکرد تحلیل نسبت مالی –رویکرد وظیفه اي 

119رویکرد وظیفه اي سازمان توضیح داده و عوامل استراتژیک آن  را نام ببرید. ص . در مورد2
در این رویکرد مقداري از حوزه هاي وظیفه اي سازمان که فعالیت آنها نقش بیشتري در شکست یا موفقیت سازمان 

یکرد عوامل استراتژیک دارند شناسایی می شوند و نقاط ضعف و قوت آنها تجزیه و تحلیل می شود بر اساس این رو
داخلی هر سازمان شامل توانایی هاي اصلی ، محدودیت و ویژگی آن هاست. 

در این رویکرد عوامل استراتژیک سازمان را بر اساس خطوط وظیفه اي طبقه بندي می کنند.
سیستم -سعه تحقیق و تو- تولید و عملیات -مالی و حسابداري - انواع عوامل استراتژیک مهم :  بازار یابی 

منابع انسانی- فرهنگ سازمانی -اطالعات مدیریت 
. یکی از عوامل استراتژیک تولید و عملیات می باشد در مورد آن توضیح داده و به چند صورت انجام 3

119می شود؟ ص 
با کیفیتی وظیفه اصلی مدیر تولید طراحی و راه اندازي سیستمی است که تعداد کاالها یا خدمات مورد نیاز را 

مشخص و با صرف هزینه معین در زمان مشخص تولید می کند، عملیات تولید می تواند هم به صورت پیوسته و هم 
نا پیوسته انجام  شود.

. عملیات پردازش در سیستم هاي نا پیوسته یا متناوب به چه صورت انجام می شود؟ مثال بزنید. ص 4
120

شکل متوالی انجام می شود ولی در این شکل کار و توالی فرآیند فرق می در این سیستم ها عملیات پردازش به 
کند. وظایف، جزئیات عملیات پردازش و زمان مورد نیاز براي آنها را تعیین می کند. مثال: اگر یک کارگاه ماشین 

لی خط هزینه هاي اتوماتیک کمتري دارد، هزینه ثابت کمتري را نیز شامل می شود و نقطه سربه سر کمتري دارد و
متغیر آن داراي شیب تند است.

120. مزیت اهرم باالي عملیاتی را بیان کنید. ص 5
اگر شرکت بتواند نقطه سر به سر را پشت سر بگذارد، سود با سرعت بیشتري نسبت به موقعی که اتوماسیون کمتر 

است، (هزینه ثابت کمتر است) افزایش می یابد.
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تولید و عملیات شرکت ها شرح دهید و رسیدن به چه نتایجی به معنی . منحنی تجزیه را در حوزه6
121سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه است؟ ص 

بر اساس این منحنی، هزینه هاي تولید واحد، هر بار که حجم کل تولید دو برابر می شود، تا حد درصدي مشخص 
تولید از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است و %) کاهش می یابد درصد واقعی کاهش هزینه هاي 30% تا 20(

صرفه جویی هاي -به متغیرهاي زیر وابسته است:  مدت زمانی که یک فرد براي یادگیري یک وظیفه جدید دارد. 
هزینه هاي پایین تر مواد اولیه ( رسیدن به این نتایج به معنی -ارتقاي فرآیند تولید وکیفیت محصوالت-مقیاس 

در تحقیق و توسعه است)سرمایه گذاري

122. وظایف مدیر تحقیق و توسعه را بنویسید. ص 7
توسعه روش هاي اعمال تکنولوژي جدید -انتخاب یک تکنولوژي جدید از میان چند تکنولوژي براي استفاده شرکت

دید را با تهیه منابع موردنیاز شرکت به صورتی که بتوان تکنولوژي ج- در محصوالت و فرآیندهاي جدید شرکت 
موفقیت اجراکرد.

122. عمق تحقیق و توسعه یک شرکت شامل چه مواردي می باشد؟ شرح دهید. ص 8
عمق تحقیق و توسعه یک شرکت عبارت است از ابزار اصلی کسب سهم بازار در رقابت جهانی-
میزان مخارج صرف شده درامر تحقیق و توسعه در هر صنعت متفاوت است.-
شود وتوسط دانشمندان درآزمایشگاه بسیارمجهز انجام میشودهاي نظري متمرکزمیبرپایه حوزهتحقیق وتوسعه -
بهترین شاخص توانایی شرکت در انجام چنین تحقیقاتی،حقوق مالکیت معنوي است.-
تحقیق و توسعه محصول به بازاریابی تمرکز دارد و به بهبود بسته بندي محصول یا خود محصول توجه دارد.-

122. معیارهاي اندازه گیري توانایی شرکت در امر توسعه و تحقیق را نام ببرید. ص 9
تعداد محصوالت جدید و موفقی که شرکت معرفی کرده است-
سال گذشته5میزان فروش کل و سود حاصله از این محصوالت معرفی شده ظرف -

توانایی هاي شرکت بر چه اساسی . مهندسی فرآیند تحقیق و توسعه بر چه مواردي تمرکز دارد و10
122ارزیابی   می شود؟ ص 

مهندسی فرآیند تحقیق و توسعه بر بهبود کنترل، مشخصات فنی طرح و تجهیزات تولید تمرکز دارد و توانایی هاي 
شرکت براساس کاهش مستمر و پیوسته در هزینه هاي تولید واحد و نقایص محصول ارزیابی می شود.

تحقیق و توسعه پایه، محصول و فرآیند در شرکت ها به چه صورت مورد استفاده قرار می . آمیخته 11
123و 122گیرد؟  ص 

میزان بهره گیري از هر یک از سه آمیخته مذکور تابع صنعت، شرکت و خط تولید است.-
عملیات مناسب باشد.اي است میان سه نوع آمیخته وباید با استراتژي درحال بررسی وچرخه این آمیخته موازنه-
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در مرحله اولیه چرخه حیات محصول بیشتر از تحقیق محصول استفاده می شود و وقتی محصول شکل بهینه و -
مطلوبی دارد و هنوز مورد توجه است در مراحل بعدي، تحقیق فرآیند انجام می شود.

ود.)(موقعی که طرح محصول جا افتاده برکاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تاًکید ش

125. سیستم هاي اطالعات مدیریت را توضیح دهید؟ ص 12
عصر حاضر را عصر ماوراء اطالعات می نامند. در چنین عصري وظیفه اصلی مدیران سیستم هاي اطالعات، طراحی 
و مدیریت جریان اطالعات موجود در یک سازمان است به نحوي که موجب افزایش کارایی و ارتقاي کیفی تصمیم 

شود. باید اطالعات را طوري گردآوري، ذخیره، تلفیق و استفاده کرد که بتوان به مسائل استراتژیک و گیري ها
عملیاتی هم پاسخ بدهد.

. چهار کمک اصلی که سیستم هاي فناوري اطالعات براي عملکرد سازمان در نظر گرفته اند کدامند؟ 13
123ص 

آغاز شد )1970سازند. ( از سالسعی داشت فرآیند پشتیبانی اداري را خودکار -
آغاز شد )1980سعی داشت تا وظایف شخصی را خودکار سازد. ( از سال-
سعی داشت که کارکردهاي کلیدي کسب و کار مانند بازاریابی و عملیات تولید را افزایش دهد.-

آغاز شد )1990( از سال
آغاز شد )2000سعی داشت تا مزیت رقابتی را توسعه دهد. ( از سال -

124. فرهنگ سازمانی را شرح دهید؟ ص 14
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه باورها,انتظارات و ارزش هاي یاد گرفته شده و تسهیم شده و مورد قبول 
اعضاي یک شرکت که از یک نسل کارکنان به نسل دیگرمنتقل میشود.فرهنگ سازمانی منعکس کننده ارزش هاي 

موریت یک سازمان است.بنیان گذاران وما

. یک فرهنگ قوي چگونه می تواند موجب افزایش طول عمر سازمان شود و زمینه را براي کسب 15
125مزیت رقابتی فراهم آورد؟ ص 

فرهنگ سازمانی ,رفتارکارکنان را در سازمان شکل میدهد.از آنجا که فرهنگ سازمانی, تاثیر به سزاي بر رفتار 
سازمان دارد, آنها با قدرت می توانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهت گیري استراتژیک مدیران تمام سطوح 

اش تحت تاثیر قرار دهند.یک فرد قوي نه تنها موجب افزایش طول عمر سازمان میشود,بلکه زمینه را براي کسب 
مزیت رقابتی فراهم می سازد.

125هاي سازمان ناکام خواهد ماند؟ ص . در چه صورت ماموریت,اهداف,استراتژي یا سیاست 16
هر چه شایستگی  متمایز در یک فرهنگ سازمانی داشته باشد,تقلید براي رقبا مشکل تر خواهد شد . لذا هر تغییري 
که در ماموریت, اهداف, استراتژي یا سیاست هاي سازمان روي داده است با فرهنگ پذیرفته شده آن سازمان 

خواهد ماند.تعارض داشته باشد نا کام 
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126. وظیفه اصلی یک مدیر منابع انسانی چیست ؟ ص 17
انتخاب فرد مناسب براي کار یا وظیفه مناسب و نزدیک تر کردن شرایط شاغل به شرایط و الزامات شغل است.

126. تجزیه و تحلیل شغل چه فوایدي دارد؟ ص 18
کمی و کیفی هر شغلبراي کسب نیازهاي -براي کسب اطالعات مربوط به شرح شغل

126. در مدیریت منابع انسانی مهندسی همزمان چیست؟ ص19
یعنی مهندسانی که قبل انتخاب شده اند و در کنار یکدیگر مشغول به کارند روش هاي مختلف را با یکدیگر مقایسه 

د.می کنند تا بتوانند ضمن تامین خواسته و سلیقه مشتري محصوالتی مقرون به صرفه تولید کنن

127. دلیل استفاده از کارکنان موقتی چیست؟ ص20
کاهش هزینه نیروي کار- اجتناب از بی کار کردن موقتی کارکنان -افزایش انعطاف پذیري شغل 

128. تجزیه و تحلیل مالی یعنی چه؟ ص 21
سازمان به تغییرات معیارهاي براي ارزیابی میزان موفقیت استراتژي هاي گذشته شرکت بوده و مشخص کند که آیا 

استراتژي نیاز دارد یا خیر. این معیار به تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان و ارزیابی فروش و سود آوري مربوط 
است.

128. عوامل موثر در وضعیت مالی شرکت ها چیست؟ ص 22
هداتی که سازمان تع- روندهاي اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی -اقدامات شرکت هاي رقیب -تصمیمات مدیریت 

عملکرد مالی شرکت.- در برابر حفظ محیط زیست دارد 

130. نسبت هاي مالی را نام ببرید و هر کدام را مختصر شرح دهید؟ ص23
الف) نسبت نقدینگی: این نسبتها توانایی سازمان در بازپرداخت بدهی هاي جاري و کوتاه مدت را نمایش می دهند. 

رایی هاي جاري یا اقالم تشکیل دهنده آن با بدهی جاري به دست می آیند و بیشتر به این نسبت ها از مقایسه دا
صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند. این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاري چه 

میزان دارایی وجود دارد.
ایش می دهند. نسبت بدهی از طریق تقسیم ب) نسبت بدهی: این نسبت ها میزان وام هاي دریافتی سازمان را نم

کل بدهی به کل دارایی محاسبه می شود. نسبت بدهی باالتر از یک نشان می دهد شرکت بدهی هایش بیشتر از 
دارایی هایش است ونسبت بدهی کمتر از یک نشان دهنده این است که دارایی هاي شرکت بیشتر از بدهی هایش 

یر روش ها، سالمت مالی شرکت را محاسبه می کند.است. نسبت بدهی در ترکیب با سا
ج) نسبت هاي فعالیت: این نسبت ها بیانگر میزان اثربخشی بهره گیري از منابع مالی سازمان هستند. این نسبت ها 

مشخص می کنند که چه مقدار از دارایی هاي جاري قابلیت تبدیل به وجوه نقد را دارد.
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ها بیانگر توانایی مدیریت سازمان در سودآوري و بازدهی مطلوب از محل د) نسبت هاي سودآوري: این نسبت 
فروش و سرمایه گذاري هستند. لذا این نسبت یکی از شاخص هاي مهم سالمت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن 

و توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روي سرمایه گذاري آن است.
نشان دهنده ي توانایی مدیریت سازمان در توسعه دادن بازدهی مالی هستند.د)رشه) نسبت هاي 

131. بزرگترین مشکلی که در نسبت جاري وجود دارد در چیست؟ ص 24
این است که، این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقالم دارایی جاري را یکسان در نظر می گیرد.

131سیم می شوند؟ ص . نقدینگی دارایی جاري به چند دسته تق25
دو دسته:

الف) آنچه نقد و یا در حکم نقد است، مانند وجه نقد و بانک و حساب ها و اسناد دریافتی که آن دارایی هاي آنی 
می شود.

ب) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند، مانند موجودي هاي جنسی اعم از مواد و کاال.

چیست؟ ص "نسبت از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاري  به دست می آید این ". مفهوم عبارت 26
131

بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاري، یک ریال دارایی جاري آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل 
وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد.

132. نسبت هاي رشد چه مواردي را نشان می دهد؟ ص27
میزان رشد فروش شرکت، میزان رشد سود، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نظایر آن را نشان می دهد.

هاي تفکیک سازمان براي تحلیل عوامل داخلی چیست و توسط چه کسی ارائه شده . یکی از روش28
132است؟ص

رویکرد زنجیره ارزش است که توسط پورتر ارائه شده است.

132ارزش را تعریف کنید؟ ص . زنجیره 29
مجموعه اي از فعالیت هاي سازمان که در فرآیند تولید محصول باعث ایجاد ارزش افزوده می شوند، زنجیره ارزش 

نامیده می شود.

. رویکرد زنجیره ارزش به چند دسته تقسیم میشود نام ببرید و فعالیت هاي اساسی آن را نام ببرید؟ 31
134ص 

الف) فعالیت هاي اصلی  ب) فعالیت هاي پشتیباند)م می شونبه دو دسته تقسی
خدمات–بازاریابی و فروش –پشتیبان خارجی –عملیات –فعالیت اصلی شامل: پشتیبان داخلی
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133. مراحل زنجیره ارزش تولید یک کاال را نام ببرید؟ ص 32
خرده فروش–توزیع کننده –تولید –تست –تولید اولیه –مواد خام 

134. شش مرحله از مراحل حاشیه سود زنجیره ارزش سازمان را نام ببرید؟ ص 33
بازاریابی وفروش–تولید و عملیات–خدمات–توسعه تکنولوژي–مدیریت منابع انسانی–زیرساخت هاي سازمان

136. زیر ساخت هاي سازمان شامل چیست؟ مثال بزنید. ص34
ارتباط مستقیمی با فعالیت هاي مشخص اصلی ندارند و بیشتر به امور زیر شامل کلیه فعالیت هاي ضروري است که 

مدیریت ، حسابداري د)بنایی سازمان مربوط می شود مانن

137. مرکز ثقل سازمان را تعریف کنید؟ ص 35
آن بخش از زنجیره ي ارزش یک سازمان که براي سازمان مهم است مهمترین بخش زنجیره به حساب می آید و 

بیشترین قابلیت هاي اصلی سازمان در آنجا قرار دارد.

137. عامل اصلی مزیت رقابتی از نظر پورتر چیست ؟ ص 36
تفاوت هاي موجود میان زنجیره هاي ارزش رقبا- 1

138. سواالت پیشنهادي بارتی براي ارزیابی هریک از منابع کلیدي شرکت را بنوسید؟  ص 37
مزیت رقابتی ایجاد می کند ؟الف) ارزش . آیا براي شرکت

ب) کمیابی . آیا رقباي دیگر ان منابع را دارا هستند ؟
ج) قابلیت تقلید . آیا تقلید براي دیگران پر هزینه است؟

د) سازمان. آیا شرکت براي بهره گیري از منابع سازمان یافته است؟

138ص . سه منبع کلیدي سازمان براساس رویکرد متنی بر منابع چیست ؟38
الف)  منابع ملموس   ب) منابع غیر ملموس   ج) ظرفیت ها یا توانمندي هاي سازمانی

. با مثالی کاربردي توضیح دهید که آیا منابع کلیدي سازمان به تنهایی موجب ایجاد مزیت رقابتی 39
139می گردند؟ ص 

ستارگان بزرگی را استخدام می کند اما در پایان یک تیم حرفه اي بسکتبال را در نظر بگیرید که قبل از شروع فصل 
نتیجه اي نمی گیرد زیرا عالوه بر بازیکن هاي خوب نیاز به یک مربی خوب نیز دارد و یا ممکن است امکانات سخت 

افزاري در حد اندازه هاي مورد انتظار نبوده است.

140را خالصه شرح دهید. ص . در رویکرد مبتنی بر منابع درتحلیل سازمانی،منابع غیر ملموس 40
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منابعی که قابل دیدن نیستند و نمی توان آنها را دید و از طرف دیگر محاسبه این نوع منابع براي سازمان و رقبا 
سخت است. منابع غیر ملموس شامل منابع انسانی مانند توانمندي ها و تجربیات نیروي انسانی صداقت و اثربخشی 

مربوط به نو آوري مانند تخصص هاي فنی و منابع مربوط به شهرت سازمان مانند گروه هاي کاري همچنین منابع 
مارك وگواهی ثبت اختراع می باشد.

141. تفاوت منبع منحصر به فرد و منبع ارزشی در یک سازمان چیست؟ ص 41
ست  اما یک منبع منحصر به فرد منبعی است که سازمان هاي دیگر آن را ندارند و منحصر به یک سازمان خاص ا

منبع ارزشی منبعی است که به روش خاصی به ایجاد یا افزایش سطح تقاضا براي  محصوالت سازمان کمک می 
کند.

141. در رویکرد مبتنی بر منابع ، صالحیت سازمانی را تعریف کنید. ص 42
گیرد.ستاده ها به کار میهایی را در بر میگیرد که یک سازمان در تبدیل ورودي ها به ها و مهارتتمام شایستگی

- . قابلیت سازمان در استفاده موثر از منابع که سازمان را قادر به ایجاد و حفظ صالحیت متمایز می43

142سازد               را شرح دهید؟ ص 
هاي منابع در دست یک سازمان ممکن است یا منحصر به فرد باشند یا فوق العاده ارزشمند باشند ولی قابلیت

سازمانی، محصول سیستم هاي کنترلی و ساختار سازمانی هستند که این دو عامل مشخص می کند  تصمیمات 
چگونه اتخاذ شوند و اینکه هنجارها و ارزشهاي فرهنگی سازمان چگونه باشند، بنابراین قابلیت هاي مدیریتی و 

ایجاد » صالحیت متمایز« سازمان جهت حفظ سیستمی یک سازمان است که زمینه را براي استفاده موثر از منابع 
می کند.

در آن سازمان ایجاد شود را نام » هاي متمایزصالحیت«.شرایطی که یک سازمان باید دارا باشد تا 44
142ببرید؟ص

الف) سازمان یا باید منابع ارزشمند و منحصر به فرد و قابلیت هاي ضروري براي بهره برداري از آن منابع را دارا 
باشد،

ب) یا اینکه یک قابلیت منحصر به فرد براي مدیریت منابع عادي (که ارزشمند و یا منحصر به فرد نیستند و در 
سطح معمولی قرار دارند) داشته باشد.
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. دستورالعمل شرکت دل در کسب موفقیت فوق العاده از طریق ترکیب منابع ملموس، منابع ناملموس 45
142برید؟ ص و صالحیت سازمانی را نام ب

منابع ملموس:
فروشهاي مستقیم به مشتریان و ایجاد سیستم هاي پشتیبان قوي از چرخه فروش و سفارش گیري- الف
عملیات به هنگام در تسهیل پشتیبانی در منزل-ب

منابع ناملموس:
مالکیت  انحصاري فناوري ساخت و مونتاژ که باعث کاهش تهدید تقلید گردد.

نی:صالحیت هاي سازما
انطباق با عادات خرید مشتریان که باعث برآورده شدن نیازها با قیمت مناسب گردید.- الف
فرآیند مدیریت تامین کنندگان که باعث کاهش هزینه هاي انبارداري و حمل و نقل گردد.-ب

143. پنج مرحله روش (گرانت) در استفاده از منابع براي کسب مزیت رقابتی نام ببرید. ص 46
شناسایی و طبقه بندي منابع شرکت براساس قوت و ضعف آنها- الف
ترکیب نقاط قوت شرکت با قابلیت هاي ویژه شرکت-ب
ها از حیث پتانسیل آنها در ایجاد مزیت رقابتی پایداراندازه گیري سود بالقوه منابع و قابلیت -ج
هاي خارجی از منابع و قابلیت هاي شرکت انتخاب استراتژي که به بهترین نحوه بتواند با توجه به فرصت - د

استفاده کند.
شناسایی شکاف هاي موجود در منابع و سرمایه گذاري در امر رفع نقاط ضعف.- ه

. چهار روش عمومی کاهش هزینه ها دست یابی به متمایزسازي که هر سازمانی می تواند از آن 47
144روش با یکدیگر ارتباط دارند یا خیر؟ ص استفاده کند را نام  برده و توضیح دهید آیا این چهار

الف) برتري کیفیت
ب) برتري کارایی

ج) برتري پاسخگویی به مشتري
د) برتري نوآوري

که چهار روش فوق  به شدت با هم در ارتباط هستند و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. براي مثال نوآوري می تواند 
ري را در سطح باالیی افزایش دهد.کارایی، کیفیت و یا پاسخگویی به مشت

151. معیارهاي ارزیابی عوامل داخلی سازمان را نام ببرید؟ ص 48
مقایسه با توانایی ها و عملکرد گذشته، مقایسه برنامه استراتژیک، مقایسه با توانایی ها و عملکرد رقبا، چرخه عمر 

محصول، مقایسه با عوامل موفقیت در صنعت

151عمده مطرح در بررسی عوامل داخلی سازمان ها کدام است؟ ص . سه رویکرد 49
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رویکرد وظیفه اي، رویکرد مالی، رویکرد زنجیره ارزش

152. زنجیره ارزش را تعریف کرده و این زنجیره توسط چه کسی ارائه گردید؟ ص 50
وده می شوند را زنجیره ارزش مجموعه اي از فعالیت هاي سازمان که در فرآیند تولید محصول باعث ایجاد ارزش افز

می نامند. این زنجیره توسط مایکل پورتر ارائه شد.

–علیرضا پیمانی –منصور محمدي –محمد مؤید –امین طهماسبی –وحید حسین زادهگردآورندگان:

–احسان وهابی –کیانوش خلیلیان –ایرج نهچیري –محسن نیکبخت –حسن یونسی –محمدصالح امامی 

سهراب حبیب پور

يو انتخاب استراتژیبررس: پنجمفصل 
خالصه:

مراحل تدوین 
مرحله ورود- 1
مرحله مقایسه - 2
مرحله تصمیم گیري - 3

انواع استراتژي ها در مدل ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف ، تهدیدها و فرصت ها
soاستراتژي - 1

stاستراتژي - 2

woاستراتژي - 3

wtاستراتژي - 4
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ماتریس سهم بازار رشد گروه مشاوره بوستون 
عالمت سوال - 1
ستاره ها - 2
گاو شیرده - 3
سگ ها- 4

ماتریس صفحه کسب و کار جنرال الکتریک
ماتریس داخلی و خارجی
ماتریس استراتژي اصلی 

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 
ماتریس انتخاب استراتژي کسب و کار یا ماتریس استراتژي اصلی 

ماتریس دوره عمر

مرحله تصمیم گیري 
ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی- 1
ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا- 2

مدلدرswotمحیطدرکهبودهايعمدهنامطلوبومطلوبهايچالشدهندهنشانتهدیدهاوهافرصت
.داردوجودشرکتفراروي،نظرموردصنعت

دهدمینشانراسازمانداخلیمحیطوضعیتهاضعفوهاقوتفوقمدلدر

هاياستراتژيوتدوینخارجیوداخلیاصلیعواملدادنمواجهso،wo،st،wtهايبخشترینمشکلاز
.داردنیازخوبیتحلیلوتجزیهقدرتوقضاوتبهوباشدمیSWOTماتریستهیه

ماتریسبنايزیرBCGاست.تجربهمنحنیمفهوم

تبدیلشیردهگاوبهنیزآیندهدروبودهسودآوربسیار،شودمیتبدیلستارهبهمحصولیککهزمانی
.شودمی

ماتریسازBCGشودمیاستفادهسادگیبهاستپذیرکمیتچون.
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شد،تعیینکاروکسبموقعیتاینکهازبعد،عمرچرخهماتریسطریقازاجراقابلاستراتژيانتخاببراي
شود.مشخصسازمانرقابتیقدرتبایست وضعیتمی

پذیرامکانهاياستراتژيازايمجموعهتهدیدهاوهافرصت،ضعفوقوتنقاطارزیابیماتریستشکیلازپس
نتیجهدرنداردوجودهمهاجرايامکان،مختلفهايمحدودیتبهتوجهباولیگیردمیقرارسازماناختیاردر

.کنندمیانتخابرانوعبهترین،مذکورهاياستراتژيبندياولویتبامدیران

:تستیسواالتنمونه

160کدام یک از مراحل تدوین استراتژي نمی باشد؟- 1
د) مقایسهج) انتخابالف)ورود           ب) تصمیم گیري          

در این مرحله محیط هاي داخلی و خارجی سازمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت داخل - 2
161سازمان و فرصتها و تهدیدات محیط خارجی شناسایی می شوند:

اب                 ج)تصمیم گیري           د) مقایسهب) انتخالف)ورود

161در کدام مرحله موقعیت سازمان به طور مستقیم به تدوین استراتژي بستگی دارد ؟- 3
د) مقایسهالف)ورود              ب) انتخاب               ج)تصمیم گیري           

162.............. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:براي تدوین استراتژي باید .................- 4
موقعیت)دتهدید                 ج)فرصت                  ب)ضعف و قوت         )الف

این ماتریس یک تحلیل نظام مند براي شناسایی عوامل داخلی و خارجی و انتخاب بهترین استراتژي و ارائه - 5
162تطابق بین آنهاست:
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ب) ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدالف) ماتریس مشاوران بوستون           
ج)ماتریس استراتژي اصلی                  ج)ماتریس داخلی و خارجی

162موقعیت سازمان به طور مستقیم به چه عاملی بستگی دارد ؟- 6
استراتژي      ج)منابع و مهارت ها         د) نقاط ضعف و قوتب) تجزیه و تحلیل الف) تدوین استراتژي

پیدا کردن یک استراتژي یا تعادل استراتژیک بین فرصتها و قوتها با توجه به نقاط ضعف و رفع آنها تعیین کننده - 7
162چه موردي هستند؟

د) تدوین استراتژيج) اهداف استراتژي   ب) تجزیه و تحلیل موقعیتالف) خط مشی        

163است؟..................سازمان تهدیدهايوهافرصتاصلیمنبع- 8
سازمانتوسطشدهاتخاذب)استراتژيبیرونیمحیطدرتغییرالف)

د)مدیریت جهانیدورنیمحیطدرج) تغییر

163داد؟تشکیلرا................................. جدول بایدSWOTتحلیلوتجزیهبراي- 9
داخلیتحلیلوتجزیهب) جدولخارجیتحلیلوتجزیهخالصهالف) جدول
محیطیارزیابید) جدولاستراتژیکعواملتحلیلخالصهج) جدول

به ترتیب پیشنهاد در کدامیک از استراتژي هاي زیر استراتژي توسعه اي و در کدامیک استراتژي رقابتی -10
167میشود ؟

woاستراتژي - soاستراتژيب)stاستراتژي - soاستراتژي)الف

stاستراتژي - wtاستراتژيد)soاستراتژي -stاستراتژيج)

167موقعیت ممکن برخوردار است ؟در کدامیک از استراتژي هاي زیر سازمان از بهترین -11
wtاستراتژيد)stاستراتژي ج)soاستراتژيب)woاستراتژي الف)

در کدامیک از این موقعیتها فرصتهاي مناسبی در محیط وجود دارد اما سازمان از چند ضعف داخلی رنج -12
167،168میبرد ؟

wtاستراتژيد)stاستراتژي ج)soاستراتژي)بwoاستراتژي الف)

هدف کدامیک  از استراتژي هاي زیر این است که سازمان از مزیت هایی که در فرصتها نهفته است در جهت -13
168جبران نقاط ضعف خود استفاده نماید ؟

woاستراتژي د)stاستراتژي ج)wtاستراتژيب)soاستراتژيالف)

168استراتژي کاهشی در کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد ؟-14
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wtاستراتژيد)woاستراتژي ج)stاستراتژي ب : soاستراتژيالف)

و نه فرصت مناسبی در محیط وجود دارد توصیف شرایط مخاطره آمیز که سازمان نه از قوت داخلی برخوردار-15
168بلکه در داخل سازمان با ضعف هاي متعددي روبرو بوده مربوط به کدام استراتژي است ؟

woاستراتژي د)soاستراتژيج)stاستراتژي ب)wtاستراتژيالف)

داخلی براي جلوگیري از تاثیر منفی تهدیدات خارجی ساز و کارهایی کدام استراتژي با استفاده از نقاط قوت -16
167؟ پیش میگیرید

wtاستراتژيد)stاستراتژي ج)soاستراتژيب)woاستراتژي )الف

170ساده ترین روش براي توصیف پورتفولیوي سرمایه گذاري شرکت چه روشی است ؟-17
ماتریس خالصه تحلیل عوامل استراتژیک ب)bcgماتریس سهم بازار رشد)الف

رویکرد زنجیره ارزش )دswotماتریس تجزیه و تحلیل )ج

کدامیک از موارد زیر است ؟ حاصل تقسیم سهم بازار آن واحد بر سهم بازار بزرگترین رقیب شرکت تعریف -18
170
ماتریس داخلی و خارجی )صفحه کسب و کار جنرال الکتریک                           ب)الف
ماتریس استراتژي اصلی)دموقعیت رقابتی نسبی یک واحد تجاريج)
ن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از سازمان ها در کدام موقعیت حالت تدافعی به خود گرفته و هدفشان کم کرد-19

168تهدیدات محیط خارجی است ؟
stاستراتژي د)wtاستراتژيج)woاستراتژي ب)soاستراتژيالف)

171چگونه سهم بازار منتقل به رهبر بازار می شود؟-20
نسبی بازار پایین تر از عدد یکب) سهمالف)سهم نسبی بازار باالتر از عدد یک

د) هیچکدامج) سهم نسبی بازار مساوي عدد یک             

171واحد رهبر بازار کدام است ؟-21
ج)گاوهاي شیرده               د)سگ هاب)ستاره هاالف)عالمت سوال          

171ا .................... دارد.ماتریس سهم بازار/ رشد نقاط اشتراك زیادي ب-22
د) همه مواردج) چرخه حیات محصولالف) نرخ رشد بازار          ب) کیفیت محصول           

173،174صحیح می باشد؟» صفحه کسب و کار جنرال الکتریک«کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد -23
می شود.BCGمنجر به نتیجه گیري هاي ساده انگارانه مانند »صفحه کسب و کار جنرال الکتریک«)الف
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پیشرفته تر است.BCGبطور کلی این صفحه نسبت به ماتریس )ب
نقطه قوت این صفحه، توانایی اش در نشان دادن موقعیت واحدهاي تجاري جدید در یک صنعت در حال رشد )ج

است.
داده هاي کمتري را در دو عامل کلیدي اش دارد.BCGف این صفحه برخال)د

175بطور کلی ماتریس داخلی و خارجی را به چند ناحیه عمده می توان تقسیم کرد؟-24
سه ناحیه)دپنج ناحیه)جچهار ناحیه)بدو ناحیه)الف
176کجا سرمایه گذاري می کنند؟در ماتریس داخلی و خارجی، سازمان هاي موفق دارایی هاي خود را در -25
واقعند6واحدهایی که در خانه شماره )بقرار دارند3واحدهایی که در خانه شماره )الف
هیچکدام)د1واحدهاي مستقر در خانه شماره )ج

176قرار دارد؟» رشد بازار«و » موضع رقابتی«کدامیک از گزینه هاي زیر براساس دو بعد -26
)EGصفحه کسب و کار جنرال الکتریک()ب)GSMماتریس استراتژي اصلی()الف

)SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک()د)IEماتریس داخلی و خارجی()ج

(توسعه مناسب ترین استراتژي ها براي این سازمان ها این است که نخست بر بازارهاي کنونی و بر محصوالت-27
177محصول) تسلط داشته باشند؟

قرار دارند4قرار دارند         ب) سازمان هایی که در خانه ي شماره 2الف) سازمان هایی که در خانه ي شماره 
قرار دارند1د) سازمان هایی که در خانه ي شماره قرار دارند           3ج) سازمان هایی که در خانه ي شماره 

177قرار دارند صدق میکند؟2ویژگی در مورد سازمان هایی که در خانه شماره کدام -28
الف) در این حالت سازمان متعهد به تولید و عرضه ي یک محصول منحصر ب فرد است

ب) در صنعتی به فعالیت مشغول اند که با آهنگی بسیار کند رشد میکنند
ج) نخستین استراتژي این مورد استراتژي تمرکز است

) از نظر رقابتی در موضعی ضعیف قرار دارندد

178ماتریس استراتژي اصلی قرار دارند کدام است؟3ویژگی سازمان هایی که در خانه شماره -29
الف) از نظر رقابتی در وضعیت قوي قرار دارند

جلوگیري ب) این سازمان ها دست به تغییرات سریع و زیربنایی می زنند تا از انحالل و نابودي خود 
کنند

ج) از نظر استراتژیک در وضعیت عالی قرار دارند
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د) باید موضعی که در حال حاضر در بازار دارند و استراتژي را به اجرا در می آورند را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد

خص هاي اصلی عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی موقعیت معیارهاي ................. و ................... به عنوان شا-30
178بررسی می شوند؟

ب) ثبات محیط و توان صنعتالف) توان مالی و مزیت رقابتی
د) میزان سرمایه و نسبت هاي مالیج) سهم بازار و دانش فنی                       

178کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل توان مالی نمی باشد؟-31
ب) جریان نقدینگیلف) کیفیت تولیدات و محصوالتا

ج) نرخ بازگشت سرمایه                             د) سهولت خروج از بازار

178کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل مزیت رقابتی می باشد؟-32
ب) نرخ تورم         الف) میزان سرمایه                                             

د) آگاهی تکنولوژیکج) دانش فنی و میزان کنترل بر منابع کاال 

تنوع همگون و ناهمگون از ویژگی هاي کدام نوع مدل ماتریس ارزیابی موقعیت می باشد؟ ,یکپارچگی افقی-33
179

د) تهاجمیالف) محافظه کارانه                ب) تدافعی               ج) رقابتی               

دراین استراتژي سازمان می تواند با استفاده از نقاط قوت از فرصت هاي خود حداکثر استفاده را داشته -34
179باشد؟

د) محافظه کارانهج) تدافعی     ب) تهاجمیالف) رقابتی          

در کدام استراتژي مدل ارزیابی موقعیت سازمان میتواند نقاط ضعف خود را برطرف و جلوي تهدیدهاي -35
179خارجی را بگیرد؟

د) محافظه کارانهج) تهاجمیالف) تدافعی              ب) رقابتی            

179انحالل و تنوع همگون می باشد؟,ف بعضی از فعالیت ها این استراتژي شامل کاهش یا حذ-36
ج) رقابتی              د) تهاجمیب) تدافعیالف) محافظه کارانه             

179،180کدام یک جزء استراتژیهاي مدل ماتریس ارزیابی موقعیت می باشد؟-37
د ) محافظه کارانهالف ) واگذاري           ب ) نرخ تورم              ج ) برگشت سرمایه               

180کدام ویژگی درمورداستراتژي مدل ارزیابی موقعیت رقابتی صحیح نمی باشد؟-38
ب ) تنوع همگون وناهمگونالف ) یکپارچگی عمودي روبه باال                  
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بازار                                      د ) سرمایه گذاري مشتركدرج ) رسوخ 

کدام استراتژي مدل ارزیابی موقعیت به این معنی است که سازمان باید نقاط ضعف وشایستگی کلیدي -39
180خودراحفظ کندوخودرادرمعرض ریسکهاي بزرگ قرارندهد ؟ 

د ) محافظه کارانهتهاجمی             الف ) رقابتی                 ب ) تدافعی               ج ) 

180کدام یک ازگزینه ها درمورداستراتژي مدل ارزیابی موقعیت محافظه کارانه صحیح می باشد؟-40
ب ) کاهش محدودیت ظرفیت تولیدالف ) تمهیدات الزم براي ارتقاء بهره وري

د ) سهولت ورودبه بازارج ) رسوخ گسترده دربازار                    

180شاخص هاي تعیین کننده ماتریس انتخاب استراتژي کسب وکارکدام می باشد؟-41
ب ) موانع رقابتی و رشد بازارالف ) رشد بازار وتنوع همگون                     

د ) تنوع ناهمگون وموانع بازاربازاررشدج ) موقعیت رقابتی و

181ویژگی سازمانهاي قرارگرفته درربع اول ماتریس استراتژي کسب وکارچیست ؟-42
الف )برخورداري ازموقعیت استراتژیک خوب و استفاده از استراتژي رشد داخلی 

ب ) خود را متعهد به یک واحد کسب و کار خاص نمی داند .
استراتژي ادغام افقی استفاده می کند.ج ) از

د ) استراتژي مناسب این ربع رقابتی است .

181کدام یک از موارد زیر در ماتریس انتخاب استراتژي کسب وکار در ربع اول صحیح است؟-43
الف ) اگر صنعت مدنظر سازمان منافع زیادي داشته باشد استفاده از استراتژي ادغام افقی مفیداست .

ب ) درصورتی که سازمان متعهد به عرضه یک نوع محصول منحصر به فرد باشد استراتژي تنوع همگون 
می تواند باعث کاهش ریسک باشد.

ج ) سازمان ها اگر چه در صنعت روبه رشدي فعالیت می کنند اما از توانایی رقابت اثربخش بی بهره اند.
تفاده می کند .د ) درصورت لزوم سازمان از استراتژي تمرکز اس

181ویژگی هاي زیر مربوط به کدام ربع ماتریس استراتژیک کسب وکارمی باشد؟-44
عدم توانائی رقابت اثربخش , استفاده از استراتژي تمرکز و رشد سریع بازار

د ) ربع چهارمج ) ربع دومالف )ربع سوم                   ب ) ربع اول                       

182درربع سوم ازماتریس استراتژي اصلی سازمان چگونه است؟-45
الف ) سازمان موقعیت رقابتی قوي دارد و آهنگ رشد صنعت کند است .

ب ) سازمان دست به تغییرات سریع و زیربنایی می زند تا از انحالل خود جلوگیري کند.
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مناسبی دارد.ج ) سازمان توانایی الزم و جریان نقدینگی 
د ) استراتژي رشد خارجی براي سازمان مناسب است .

براي سازمانهایی که درربع سوم ماتریس انتخاب استراتژي کسب و کار قرار دارند اولین گام براي جلوگیري از -46
182انحالل و نابودي چیست ؟

اخلی الف ) فروش بخش هایی از سازمان                    ب ) استراتژي رشدد
د ) کاهش هزینه ها و داراییج ) استراتژي رشد خارجی                               

سازمان هایی که موقعیت رقابتی قوي و آهنگ بسیارکند رشد صنعت دارند در کدام ربع ماتریس استراتژیک -47
182کسب وکار می باشند؟

ب ) ربع اول                    ج ) ربع دوم               د ) ربع سومالف ) ربع چهارم
182درربع چهارم، ماتریس استراتژي کسب وکار به چه دلیل می تواند استراتژي تنوع را اجراکند ؟-48

جریان مناسب نقدینگیب ) توانایی الزم والف ) توانایی و رشد داخلی                                   
ج ) رشد خارجی و واگذاري سازمان                       د ) فروش بخشهایی ازسازمان 

182کدام یک ازعوامل زیرجزء انتخاب استراتژي ماتریس دوره عمرمی باشد؟-49
ب ) کاهش رقابت وکسب وکارالف ) قدرت رقابتی سازمان و دوره عمرکسب وکار

رشد بازار و موقعیت رقابتی                                           د ) تکنولوژي وصنعت ج )

183کدام یک از گزینه هاي زیر مراحل چرخه عمر محصوالت را به درستی نشان می دهد؟-50
الف ) بلوغ , رشد , توسعه , زوال                           ب ) توسعه , بلوغ , رشد , زوال 

د ) زوال , رشد , بلوغ , توسعه ج ) توسعه , رشد , بلوغ , زوال

183توسعه نیروي انسانی از ویژگی کدام مرحله ازمراحل چرخه عمرمحصول است ؟-51
د ) مرحله رشد) مرحله افول            ب ) مرحله توسعه             ج ) مرحله بلوغ             الف

183کدام یک از ویژگی هاي زیر از ویژگی مرحله توسعه و معرفی چرخه عمر می باشد ؟-52
ب ) کاهش قدرت اجرایی الف ) حرکت سازمانی کند

ج ) بی توجهی به نیازهاي محیطی                           د ) نیاز به نقدینگی کم 

183همه موارد زیر به مرحله رشد محصول در چرخه عمر برمی گردد به جزء ؟ -53
ب ) نیازبه نقدینگی زیادالف ) امکان تغییراهداف                                     

ازماندهی                           د ) افزایش سهم بازار وکاهش هزینه هاج ) افزایش کارایی وس
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183،184کدام یک ازگزینه هاي زیرازویژگی مرحله بلوغ می باشد؟-54
ب ) کاهش سودآوري وسهم بازار الف ) افزایش نقش رهبري

د ) افزایش قدرت اجرایی ج ) افزایش هزینه ونقدینگی           

184درمرحله افول محصول کدام گزینه زیر دیده نمی شود؟-55
الف ) شروع بوروکراسی                                                ب ) کاهش قدرت اجرایی وکنترل سازمان 

د ) افزایش کارایی وتولیدج ) افزایش هزینه و نیاز به نقدینگی                               

درکدام وضعیت قدرت رقابتی سازمان نمی تواند به طورمستقل سودآور باشد و اقدام الزم براي آن پشتیبانی -56
184خدمات و محصوالت می باشد؟

ج ) غیرقابل رشد               د ) قابل دفاع یفب ) ضعالف ) قوي                    

درکدام وضعیت قدرت رقابتی در ماتریس دوره عمر, شرکت در بازار انحصاري یانیمه انحصاري فعالیت دارد؟ -57
184

د ) مساعدج ) غالبالف )قابل دفاع                 ب ) قوي                     

184در حالت رقابتی قابل دفاع سازمان چه میکند؟-58
الف ) سازمان از طریق انجام فعالیت تخصصی و تمرکزي وضعیت قابل دفاع ایجاد می کند.

ب ) سازمان می تواند استراتژي خود را بدون توجه به رقبا دنبال کند.
نیست و باید خدمات و محصوالتش پشتیبانی شوند.ج )سازمان به طور مستق سودآور 

د) رقیب جدي وجود ندارد و رقبا فقط حفظ موقعیت می کنند.

سازمانی که بتواند استراتژي خودش را بدون توجه به رقبا دنبال کند در موقعیت رقابتی .................. قرار -59
184می گیرد؟

ج ) مساعد                    د ) قابل دفاع ب ) قويالف ) ضعیف                   

سازمانی که قدرتی براي بقاء درزمان حال و آینده را نداشته و وجودش فقط یک پاسخ استراتژیک به شرایط -60
184محیطی است موقعیت رقابتی .............. می باشد ؟

د )غیرقابل رشدج ) قابل دفاع                   الف ) ضعیف                 ب ) غالب     
, x1 ,x2شکل زیر ماتریس استراتژي چرخه عمرکسب وکارهاي سازمان می باشد موقعیت استراتژیک براي -61

x3 وx4به ترتیب چیست ؟
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185.استراتژي هاي کاهش 3.استراتژي هاي ثبات  2.استراتژي هاي توسعه 1
چرخه عمر

قدرت رقابتی
زوالبلوغرشدتوسعه ومعرفی

غالب
x1قوي

x4مساعد

قابل دفاع
ضعیف

x2x3غیرقابل رشد

ب ) توسعه , ثبات  ,کاهش , توسعهالف ) کاهش , ثبات , توسعه , ثبات                                  
ج ) ثبات , ثبات ,ثبات , توسعه                                        د ) ثبات , توسعه  , ثبات , ثبات 

براساس مدل چرخه عمرکسب وکار در شرایطی که قدرت رقابتی سازمان قابل دفاع وکسب وکار در مرحله -62
185بلوغ باشد چه استراتژي پیشنهاد می شود؟

ب ) استراتژي توسعه           ج ) استراتژي کاهش           د) استراتژي افزایشالف ) استراتژي ثبات

185سومین مرحله فرایند انتخاب استراتژي کدام مرحله می باشد ؟-63
راتژي د ) مقایسه استج ) تصمیم گیريالف ) ورود                ب ) انتخاب استراتژي                 

185جهت گزینش بهترین استراتژي از میان استراتژي هاي ممکن می بایست از چه شیوه ایی استفاده کرد؟ -64
ب) تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهوديالف) مقایسه عوامل داخلی با خارجی                     

ج) گزینش پیشنهادها                                      د) تصمیم گیري مرحله اي 

186بهترین ابزارهاي ارزیابی گزینه هاي استراتژیک کدامند؟ -65
الف) ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی             ب) ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا

د) هیچکدامج) الف و ب

186ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی چگونه ابزاري است؟-66
الف) ابزاري جهت تعیین استراتژي                    ب) ابزاري جهت شناسائی بهترین و جذاب ترین استراتژي

ارزیابی نقاط قوت و ضعف د) ابزاري جهتج) ابزاري جهت بررسی استراتژي
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را به چه صورت نشان از لحاظ تئوري ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی جذابیت نسبی استراتژي ها-67
187می دهند؟ 

د) اجتماعی و فرهنگیج )تولیدي و عملیاتی ب) اقتصادي       الف) کمی و عددي

187ریزي استراتژیک کمی چند مرحله است؟ تشکیل ماتریس برنامه -68
مرحله 3د) مرحله6ج) مرحله    4ب) مرحله   5الف) 

187وزن و ضریب اختصاص داده شده در مرحله دوم ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی چه می باشد؟-69
د) هیچکدام  ج) محاسبه جمع نمره ها   ب) نمره هاي جذابیت  الف) ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

190ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا چگونه براي عوامل محیطی و داخلی تهیه می شود؟-70
د) هیچکدام ج) مخلوطی از هر دو    ب) بصورت جداگانهالف) هردو عوامل با هم   

192امیک شامل گزینه هاي تصمیم گیري درمورد استراتژي در ستون نهم نیست؟کد-71
ب) امکان پذیري استراتژيالف) انتخاب و تایید استراتژي    
د) حذف استراتژيج) اصالح و تغییر استراتژي      

:تشریحیسواالتنمونه

160د)ببریمراحل تدوین استراتژي را نام -1
محیط هاي داخلی و خارجی سازمانی تحلیل و بررسی شده و نقاط ضعف و قوت ها شناسایی می شوند.د)وروالف)

ها و کاهش ب) مقایسه : ارتباط عوامل داخلی و خارجی بررسی شده و استراتژي هایی براي بهره گیري از فرصت
تهدیدها ارائه می شود.

مورد گزینش بهترین استراتژي تصمیم گیري می شود.ج) تصمیم گیري: در این مرحله در

162، 161ابزارهاي مورد استفاده یک استراتژیست براي انتخاب استراتژي را نام ببرید؟(چهارمورد)- 2
الف) ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت

ب)ماتریس گروه مشاوران بوستون
الکتریکج)صفحه نمایشگر کسب و کار جنرال 

د)ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
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سازمان براي پیش بینی فرصت ها و تهدیدهایی که از تغییرات محیط بیرونی ناشی می شوند چه - 3
163مراحلی را طی می کند؟

) تشخیص عوامل محیطی حیاتی1
) نظارت بر تغییراتی که در عوامل محیطی حیاتی رخ می دهند2
اثرات تجمعی عوامل محیطی حیاتی بر مشخصات صنعت) پیش بینی 3

163جدول خالصه تحلیل عوامل استراتژیک را شرح دهید؟-4
این جدول با ترکیب عوامل خارجی(از جدول خالصه تجزیه و تحلیل خارجی) و عوامل داخلی (ازجدول تجزیه و 

جداول با هم  مورد استفاده قرار میگیرند عوامل استراتژیک آن شرکت را خالصه می کند زمانی که،تحلیل داخلی)
مجموعه اي قوي از ابزارهاي تجزیه و تحلیل استراتژیک را در اختیار ما قرار می دهد این جدول فرصت مناسبی را 

،براي فردي که تصمیم هاي استراتژیک را اتخاذ می کند فراهم می کندتا بتواند تعداد زیادي نقاط قوت و ضعف

هاي استخراج شده را به عوامل کمتري محدود کنداین کار با بررسی دوباره وزن هاي هر یک از تهدیدها و فرصت 
عوامل موجود در جداول تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی انجام می شود سنگین ترین عوامل موجود در این 

دو جدول به جدول عوامل استراتژیک منتقل میشود.

164مل استراتژیک چه مراحلی را باید طی نمود؟براي تشکیل جدول تحلیل عوا- 5
عوامل بیرونی را ،(ستون یک) مهم ترین اقالم جدول خالصه تحلیل عوامل دورنی) در ستون عوامل استراتژیک1

فرصت و یا تهدید است.،فهرست کنید و مشخص کنید که عامل داراي قوت یا ضعف
بیرونی را وارد کنید وزن این ستون در مجموع باید برابر یک ) در ستون وزن همه ي عوامل استراتژِیک درونی و2

باشد 
) در ستون ضرایب (ستون سوم) ضرایب مربوط به نحوه ي پاسخگویی سازمان را به هر کدام از عوامل استراتژیک 3

وارد کنید.
وارد کنید.) در ستون امتیازات ارزش گذاري شده (ستون چهارم) حاصل ضرب اعداد ستون هاي دو و سه را 4
) در ستون دوره زمانی( ستون پنجم) سه وضعیت کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت وجود دارد یکی از آن ها را5

براي هر عامل استراتژیک انتخاب کنید.
) در ستون شرح توضیحات الزم هر یک از عوامل استراتژیک را منعکس کنید.6

167کرد؟طیبایدرامراحلیچهswotماتریستشکیلبراي-6
.کنیدفهرستراتجاريواحدآیندهیافعلیمحیطدرموجودبیرونیهايفرصت،هافرصتبخشدر:الف
.کنیدفهرستداردکاروسرآنهاباآیندهدریاحاضرحالدرسازمانکهراهايتهدید،هاتهدیدبخشدر:ب
.کنیدفهرستراسازمانقوتآیندهوفعلیخاصهايزمینه،قوتهابخشدر:ج
.کنیدفهرستراسازمانقوتآیندهوفعلیخاصهايزمینه،هاضعفبخشدرد)
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کنیدایجاداستراتژیکعواملازمجموعهچهارخاصترکیباتبهتوجهباراممکنهاياستراتژيازايمجموعه:ه
wtاستراتژي.wo4استراتژي.st3استراتژي .so2استراتژي .1:ازعبارتندهااستراتژياین

167دهید؟مختصرتوضیحدلخواهبهراهااستراتژيانواعازیکی-7
مواجهکنندهتهدیدمحیطیعواملباامااستبرخوردارداخلیهايقوتازسازمانحالتایندر: stاستراتژي

بلندهايفرصتایجادبرايخودقوتنقاطازرقابتیهاياستراتژياتخاذبابایدسازمانحالتایندراستشده
نقاطازاستفادهباتاکوشدمیstاستراتژياجرايدرسازمان.نمایداستفادههابازارومحصوالتسایردرمدت
یاوبگیردپیشدرراکارهاییوسازسازمانبرخارجیتهدیداتمنفیتاثیرازجلوگیريرايخودداخلیقوت

.ببردبینازراتهدیدات

169؟باشدمیچیزيچهswotماتریستهیههايبخشترینمشکلاز-8
بخش هايترینمشکلازso،wo،st،wtهاياستراتژيتدوینوخارجیوداخلیاصلیعواملدادنمواجه
.داردنیازخوبیتحلیلوتجزیهقدرتوقضاوتبهوباشدمیswotماتریستهیه

168میکند؟استفادههاییاستراتژيچهازشرکت،woاستراتژيدر- 9
ایجاداستشایستگییاتوانچنیندارايکهشرکتیباشرکتتکنولوژي،خرید:قبیلازمختلفیهاياستراتژي

آمدهبدستفرصتکردنفراموشباالخرهوآننظایرونظرموردتکنولوژيایجادمنظوربهتوسعهوتحقیقواحد
.نمایدانتخابمی تواندرا

171نرخ رشد صنعت چیست ؟ -10
همان درصد رشد بازار است و عبارت است از میزان درصدي که بوسیله فروش هاي یک رده از واحد تجاري خاص 

افزایش یافته است .

171عالمت سوال چیست؟-11
موفقیت دارند اما براي گسترش بچه دردسرساز یا گربه وحشی ،محصوالت جدیدي هستند که توان بالقوه اي براي 

به وجوهات نقدي زیادي نیاز دارند .

171گاوهاي شیرده را تعریف کنید.-12
نسبت به آنچه که براي حفظ سهم بازر خود پول نیاز دارند بیشتر وجوهات تولید می کنند و با مازاد وجوهات نقدي 

ت خود را طی می کنند ،براي کسب حداکثر روبرو هستند. همچنان که محصوالت موفق مرحله نزول چرخه حیا
منافع اصطالحا دوشیده می شوند.

171،172سگ ها کدامند؟ -13
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محصوالت یا واحدهایی هستند که داراي سهم بازار پایین بوده و توان بالقوه اي براي تولید وجوه نقد ندارند زیرا در 
یک صنعت غیر جذاب هستند.

172ی شود؟چه موقع یک محصول سودآور م-14
وقتی که به ستاره تبدیل شود و در آینده نیز به گاو شیرده تبدیل شود.

172هدف هرسازمان چیست؟-15
حفظ یک پورتفولیوي متعادل است تا بتواند خودکفا باشد و همواره در راستاي برداشت وجوهات نقد از محصوالت 

در صنایع در حال رشد فعالیت کند.بالغ در صنایع در حال افول براي حمایت از محصوالت جدید 

172،173را نام ببرید.BCGانتقادات ماتریس - 16
استفاده از واژه باال و پایین صرفا براي تکمیل ماتریس و ساختن چهار طبقه از انواع محصوالت ساده انگارانه است..1
بازار پایین نیز می توانند سودآور ارتباط بین سهم بازر و سودآوري ضرورتا شدید نیست و کسب و کارهاي با سهم .2

بوده و عکس این مطلب نیز صادق است .
نرخ رشد بازار تنها یک جنبه از جذابیت بازار است و بازارهاي با رشد باال همیشه براي هر واحد تجاري یا خط .3

محصول بهترین بازار نیستند.
ک رقیب یعنی رهبر بازار می سنجد و از ماتریس فوق ؛ هر خط محصول یا واحد تجاري را فقط در ارتباط با ی.4

رقباي کوچکتر که به سرعت در حال رشد هستند صرفنظر می کند.
سه بازار تنها یک جنبه از موقعیت کلی رقابتی است..5

بیان کنید؟ BCGرا در مقایسه با ماتریس » صفحه کسب و کار جنرال الکتریک«نقاط قوت و ضعف-17
173،174

داده هاي بیشتري را در "BCG"برخالف ماتریس سهم بازار رشد "کار جنرال الکتریکصفحه کسب و"نقاط قوت: 
پیشرفته است و منجر به نتیجه گیري BCGدو عامل کلیدي اش دارد. به طور کلی این صفحه نسبت به ماتریس 

نمی شود.BCGهاي ساده انگارانه مانند ماتریس 
دست و پاگیر شود، ضمناً ضعف دیگر این صفحه، ناتوانی اش در نقاط ضعف: این صفحه می تواند بسیار پیچیده و

نشان دادن موقعیت هاي محصوالت یا واحدهاي تجاري جدید در یک صنعت در حال رشد است.

را نام برده و استراتژي هاي مناسب هر ناحیه را بیان » ماتریس داخلی و خارجی«نواحی عمده-18
175،176نمایید؟

)که استراتژي 4یا 2، 1یس را به سه ناحیه عمده تقسیم کرد، نخست بخش هاي واقع در خانه( می توان این ماتر
که استراتژي هاي با 7یا 5، 3هاي تمرکز را می توان به اجرا در آورد. دوم واحدهاي واقع در بخش هاي خانه هاي 

9و 8، 6ي واقع در خانه هاي براي آنها مناسب می باشد. سوم براي واحدها» حفظ و نگهداري وضع موجود«هدف
را به اجرا درآورد.» برداشت محصول یا رها کردن«می بایست استراتژي هاي 
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178ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک را به اختصار توضیح دهید؟-19
اجراست .به صورت این ماتریس از روش هاي سنجش ارتباط بین عوامل داخلی و خارجی براي ارائه استراتژي قابل 

دو محور عمودي و افقی عمود بر هم دو بعد بیرونی و درونی صنعت را نمایش داده و مقایسه میکند.

179،180انواع استراتژي در محل ماتریس ارزیابی موقعیت را نام ببرید؟ - 20
. محافظه کارانه4. رقابتی       3. تدافعی         2. تهاجمی        1

180استراتژي محافظه کارانه رابه اختصاربیان کنید؟-21
منطقه محافظه کارانه بدین معنی است که سازمان باید نقاط قوت وشایستگی کلیدي خود را حفظ نماید و خود را 
در معرض ریسک هاي بزرگ قرار ندهد اغلب این استراتژي شامل تمهیدات الزم براي ارتقاء بهره وري و رسوخ 

ر و افزایش محدودیت ظرفیت تولید می باشد.محدود در بازا

ماتریس انتخاب استراتژي کسب وکار چیست و داراي چند شاخص می باشد به اختصار بیان -22
180کنید؟

این ماتریس نیزیکی از ابزارهاي کاربردي براي تحلیل موقعیت استراتژیک سازمان و ارائه استراتژي هاي قابل 
لیل موقعیت استراتژیک سازمان براساس دو شاخص موقعیت رقابتی و رشد بازار اجراست که در آن تجزیه و تح

انجام می شود.

استراتژي مناسب سازمان درهریک ازموقعیتهاي ماتریس انتخاب استراتژي کسب وکاررابه-23
181،182اختصارتوضیح دهید؟

ر دارند غالباً خود را متعهد به یک واحد کسب وکارخاص می دانند. این ربع اول:سازمان هایی که در این موقعیت قرا
سازمان ها از موقعیت استراتژیک بسیار خوبی برخوردار بوده و مناسبترین استراتژي براي آنها استراتژي رشد داخلی 

است .
می کنند اما از توانایی ربع دوم :سازمان هایی که در این موقعیت قراردارند اگر چه در صنعتی روبه رشد فعالیت 

رقابت اثربخش بی بهره اند و باید علت ناکار آمدي استراتژي هاي کنونی خود را کشف نمایند از آنجا که رشد بازار 
در این موقعیت بسیار سریع است استراتژي تمرکز پیشنهاد می شود.

ی کنند که از نرخ رشد بازار باالیی ربع سوم :این سازمان ها موقعیت رقابتی ضعیفی داشته و در صنعتی فعالیت م
برخوردار نیست در چنین شرایطی سازمان ها دست به تغییرات سریع و زیر بنایی می زنند تا از انحالل و نابودي 

خود جلوگیري کنند.
ربع چهارم :این سازمان ها از یک موقعیت رقابتی قوي برخوردارند اما درصنعتی به فعالیت مشغولند که با آهنگی 

سیار کند رشد می کند لذا می توانند استراتژي هاي تنوع را به نحو موفقیت آمیزي به اجرا درآورند استراتژي رشد ب
خارجی نیز می تواند براي این سازمان ها مناسب باشد.
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183،184مراحل چرخه عمر محصوالت رابیان و به دلخواه ویژگی دوموردآن رابنویسید ؟- 24
مرحله رشد، مرحله بلوغ ومرحله زوالمرحله توسعه ومعرفی ،

مرحله رشد:توسعه نیروي انسانی ، ارتقاء و افزایش عقاید و ایده ها، افزایش کارایی سازماندهی و رهبري، افزایش 
سهم بازار، رشد سود آوري،کاهش هزینه ها، افزایش تولید و خدمات،کاهش نیاز به نقدینگی ،امکان تغییر اهداف

ش سازمان به ضعف ، عدم نوآوري وخالقیت ،شروع بوروکراسی ،افزایش تضادهاي سازمانی مرحله افول : گرای
،کاهش قدرت اجرایی ،کاهش سهم بازار، افزایش نیاز به نقدینگی ،کاهش سودآوري ،کاهش تولید و کارایی ،افزایش 

هزینه ها

را به دلخواه توضیح چند وضعیت براي قدرت رقابتی در سازمان در نظرگرفته شده است سه مورد-25
184دهید؟ 

غالب ، قوي ، مساعد ، قابل دفاع ، ضعیف ، غیرقابل رشد
در این حالت شرکت در بازار انحصاري یانیمه انحصاري فعالیت می کند.ب)غال

دراین حالت رقیب جدي وجود ندارد و رقبا فقط در پی حفظ موقعیت خود هستند.د)مساع
نمی تواند به طور مستقل سود آور باشد و اقدام ضروري براي این سازمان پشتیبانی ضعیف : در این موقعیت سازمان 

خدمات و محصوالت ارائه شده است.

سومین مرحله فرایند انتخاب استراتژي رابه اختصاربیان نمائید وابزارهاي مورداستفاده آن نیز -26
185چیست ؟ 

ر مورد گزینش بهترین استراتژي از میان استراتژي هاي ممکن مرحله تصمیم گیري می باشد. در این مرحله باید د
تصمیم گیري شود به این منظور از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودي استفاده می شود و همچنین براي 
مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژي ها از ابزارهاي استفاده می شود که مهمترین آن ماتریس برنامه ریزي 

و ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا می باشد.استراتژیک کمی

187نکته مهم در استفاده از ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی چیست؟ مثال بزنید -27
باید استراتژي هاي مشابه را که قبال با هم قابل مقایسه می باشند نسبت به هم ارزیابی کرد، به عنوان مثال میتوان 

ون، ناهمگون و یا افقی را باهم سنجید.استراتژي هاي تنوع همگ

187درمرحله اول ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی چند عامل را میبایست فهرست نمود؟ -28
عامل حیاتی داخلی (ضعف ها و قوت ها) را 10عامل حیاتی خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و 10باید حداقل 

فهرست نمود.
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187برنامه ریزي استراتژیک کمی چه باید کرد؟در مرحله دوم ماتریس -29
باید به هر یک از عوامل داخلی و خارجی فهرست شده وزن و ضریب اختصاص داده شود.

187نمره هاي جذابیت چه هستند؟-30
این نمره ها اعدادي هستند که جذابیت هر استراتژي را در یک مجموعه استراتژي نشان می دهند.

188چگونه محاسبه میشود؟نمره ي جذابیت -31
ابتدا عوامل داخلی و خارجی مهم در تعیین موفقیت شرکت بررسی شده و براي هرکدام این سوال مطرح می شود 

اگر جواب مثبت باشد آنگاه باید به آنها نمره جذابیت "آیا این عامل در فرایند گزینش استراتژي ها نقش دارد؟"که 
داد.

190ستراتژي فیدا چگونه ماتریسی است؟ماتریس خلق و انتخاب ا-32
ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا با روشی ساده، به استراتژیست کمک میکند تا متناسب با فرصت ها و 
تهدیدات محیطی و نیز نقاط ضعف و قوت عوامل داخلی به خلق استراتژي پرداخته و با روشی مشخص از میان 

راي اجرا انتخاب نمایند.هاي خلق شده تعدادي را باستراتژي

190،191مزایاي ماتریس خلق و انتخاب استراتژي فیدا را بنویسید.-33
. به کارگیري این مدل بسیار ساده بوده و از پیچیدگی برخوردار نیست.1
. براي همه سازمان هاي تولیدي، خدماتی، دولتی، غیرانتفاعی و ... مناسب است.2
مدل استراتژیست ها مطمئن می شوند که هیچ نقطه ضعف، قوت و فرصت یا تهدیدي وجود . با به کارگیري این 3

ندارد که براي مواجهه با آن استراتژي پیش بینی نشده باشد.
. این تنها مدلی است که درآن عالوه بر خلق و انتخاب استراتژي، سطح استراتژي و نیز نوع استراتژي از نظر گروه 4

لی مشخص میشود.بندي استراتژي هاي اص
. در این مدل برخالف سایر  مدل ها میزان تناسب استراتژي با اهداف کالن موردتوجه قرار گرفته است.5
. در این مدل امکان پذیري یا امکان ناپذیري استراتژي از نظر اجرایی موردتوجه قرار گرفته است.6
حیط سازمان وجود دارند استراتژي پیشنهاد . در این مدل متناسب با وضعیت سازمان و نوع عوامل که در م7

می شود.

191،19روش استفاده از مدل خلق و انتخاب استراتژي فیدا را به طور خالصه توضیح دهید.-34
EFEو IFE. شناسایی نوع عوامل و قرارگیري در ستون دوم جداول 1



111

. دادن کد شناسایی به هرکدام از عوامل2
ی متناسب با عوامل داخلی و محیطی در ستون سوم. نوشتن نوع استراتژي اصل3
. نوشتن استراتژي پیشنهادي استراتژیست ها متناسب با نوع عوامل در ستون چهارم4
. مشخص کردن سطح استراتژي در ستون پنجم5
. مشخص کردن میزان تناسب استراتژي با اهداف بلند مدت و نیز درصد تاثیر اجراي آن در ستون ششم6
ستون هفتم امکان پذیري اجراي استراتژي مورد توجه قرار می گیرد.. در 7
. در صورت وجود کد مشترك براي عامل که استراتژي براي آن تعیین شده است در ستون هشتم آن کد ثبت 8

می شود.
. در ستون نهم جدول نوبت به تصمیم گیري درمورد استراتژي پیشنهادي می رسد.9

آزیتا –پروانه اشتري –نفیسه محمود آبادي –نرگس مظاهري –نسترن سواري –سمیه شاهسوارگردآورندگان:
شادان راستی–مینا معتمدي –مرضیه مسیبی –خلیلی مقدم 

سطح سازمانيستراتژا: ششمفصل 
خالصه:

جهت گیري کالن شرکت به سمت رشد- 1
.کندصنایعی که شرکت از طریق محصول رقابت می- 2
بهره گیري–انتقال منابع –هاي مورد استفاده شرکت : هماهنگ کردن شیوه- 3
ریسک- 4

هاي اصلی ):هاي استراتژي هدایتی ( استراتژي*انواع جهت گیري
استراتژي رشد : گسترش فعالیت شرکت- 1
استراتژي ثبات : عدم تغییر در فعالیت شرکت- 2
استراتژي کاهش : کاهش فعالیت شرکت- 3

*عوامل بیرونی شرکت :
هاي با روابط دوستانهسازمان-ایجاد یک سازمان واحد –ادغام : مبادله سهام بین دو سازمان - 1
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ارتباط دوستانه یا خصمانه ( بلعیدن )–اکتساب : خرید شرکت به طور کامل - 2
ائتالف استراتژیک : شامل مشارکت دو یا چند شرکت- 3

بین اکتساب و سرمایه گذاري داخلی :عوامل مؤثر بر انتخاب 
موانع ورود : اگر موانع ورود قوي باشد ورود به صنعت جدید مشکل است- 1

راه حل : اکتساب یک شرکت از قبل تاسیس شده .
مرتبط بودن : اگر ارتباطی بین فعالیت فعلی با فعالیت جدید نباشد ، راه حل اکتساب مناسب است .- 2
توسعه : زمانی که سرعت مهم است ، استفاده از اکتساب مناسب است .هايسرعت و هزینه- 3

کشد تا سازمان حضور فعالی در صنعت داشته باشد .)سال طول می12تا 8( بیگادیگ : 
گردد .مخاطرات : رسیک در صنعت جدید نامطمئن ولی اکتساب باعث سودآوري می- 4

شود ) .ي داخلی جدید با شکست روبرو میدرصد سرمایه گذار88تا 80( منس فیلد : بین 
(در این مرحله اکتساب بلوغ : موانع ورود باال- اولیه : موانع ورود پایین ب- ي حیات صنعت : مراحل الفچرخه- 5

طفولیت و رشد : استفاده از سرمایه گذاري داخلی جدید مناسب .-نتیجه بهتري دارد ) ج

*مشکالت اکتساب :
جستجوي ناکافی-4ي اکتساب هزینه- 3بینی بیش از حد منافع اقتصادي پیش- 2انسجام - 1

هاي مدیریت براي موفقیت آمیز بودن اکتساب : گزینه
از نزدیک بر فرآیند سرمایه گذاري جدید نظارت کرده-3جستجوي الزم براي خرید سازمان - 2اتخاذ تدبیر الزم - 1
اي مناسبانتخاب استراتژي مناقصه- 4

هاي داخلی جدید :*دالیل شکست سرمایه گذاري
ها به بازارهاي جدید و با مقیاس کوچکورود سازمان- 1
تجاري کردن محصول جدید ضعیف- 2
مدیریت ناکارآمد- 3

*دالیل جذابیت رشد استراتژیک :
هاي پیشرفت ، ترفیع و ایجاد شغلایجاد فرصت- 2کند. عیوب و نقایص شرکت را مخفی می- 1

استراتژي تنوع- 3استراتژي رشد افقی -2استراتژي تمرکز - 1هاي رشد :واع استراتژي*ان

ماند .درون خط محصول یا صنعت فعلی باقی میاستراتژي تمرکز :-1
استراتژي رشد عمودي : انجام وظیفه یا فعالیتی که قبال توسط تأمین کننده صورت گرفته .
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در صنعت از دریافت مواد اولیه تا فروشادغام عمودي : فعالیت یک شرکت- الف
ادغام عمودي پیشرو : توزیع محصول تحت کنترل شرکت ( یکپارچگی رو به پایین ) مانند تولید کنندگان - 1

پوشاك
ادغام عمودي پسرو : بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر تأمین کنندگان ( ادغام عمودي رو به باال ) - 2

ان کفشمانند تولید کنندگ
پیوستار یکپارچگی عمودي ( مدل هانگر ) :- 3

ادغام عمودي کامل :سازمان خود تأمین کننده مواد اولیه–الف 
ادغام عمودي ناقص : سازمان بخشی از تأمین مواد اولیه را به عده دارد .-ب
کند .هاي خارجی خریداري میشبه ادغام : سارمان مواد اولیه را از شرکت-ج
با عقد قراردادهاي بلند مدت مواد اولیه و تولید محصول را به –قردادهاي بلند مدت : ادغام زدایی عمودي - د

سپارد .هاي دیگر میشرکت

*استراتژي برون سپاري :
کند .شرکت منابع مورد نیاز را به جاي ساخت در داخل طی قراردادهاي بلند مدت از بیرون تأمین می

هاي جغرافیایی و یا افزایش تعداد کاال .گسترش محصوالت شرکت در موقعیتافقی :استراتژي رشد- 2
ها فعالیت مشابه ، زنجیره ارزش مشابه و مواد خام در ادغام افقی سازمان–شود رشد افقی به ادغام افقی منجر می

پیامد رشد افقی صرفه جویی ناشی از مقیاس است .–کنند عرضه می

تولید محصول  در چند زمینههاي تنوع :استراتژي- 3
نماید .تنوع همگون : شرکت مبادرت به تولید محصول جدید ولی مرتبط با محصوالت قبلی می- الف
تاکید بر مالحضات مالی نه هم –تنوع ناهمگون : تولید محصول جدید ولی غیر مرتبط با محصوالت قبلی -ب

افزایی

رزش :داراي سه روش اقدام ایجاد ا-
هاي داراي ضعف مدیریت )اکتساب و ساختار دهی مجدد ( تملک شرکت- 1
انتقال صالحیت ( در جستجوي کسب و کارهاي جدید مرتبط با یک یاچند مورد )- 2
هاي ناشی از حوزه ( اشتراك گذاشتن منایع چند واحد ) .صرفه جویی- 3

هاي بوروکراتیکمنشا هزینه هاي ایجاد ارزشروش استراتژي
تعداد کسب و کارها ساختار دهی مجدد تنوع سازي همگون

هماهنگی بین کسب و کارها
تعداد کسب و کارها

انتقال مهارت ها
صرفه جویی ناشی از حوزه

ساختار دهی مجدد

تنوع سازي غیر همگون
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قابل استفاده در بازارهاي –تنوع افقی : ارائه محصوالت جدید و غیر مرتبط با محصوالت فعلی به مشتریان -ج
مطلوب ، داراي مشتریان وفادار و عدم جذابیت در صنعت فعلی .

هاي رشد :*سایر استراتژي
ارائه محصوالت فعلی به بازارهاي جدید–توسعه بازار : سازمان در صنعت جذاب و موقعیت رقابتی مناسب - 1
هاي بازاریابی .افزایش فعالیتنفوذ در بازار : ارائه محصوالت فعلی از طریق - 2
شود توسعه محصول : زمانی که امکان توسعه و نفوذ در بازار وجود نداشته باشد این استراتژي پیشنهاد می- 3
نوآوري : ارائه محصوالت جدید در بازارهاي جدید .- 4
هاي مشترك انجام دهند .سرمایه گذاري مشترك : دو یا چند سازمان فعالیت- 5

ل موجودمحصو توسعه در بازار نفوذ در بازار

محصول جدید نوآوري توسعه محصول

بازار جدید بازار موجود

*استراتژي ثبات :
سازمان از موقعیت مطلوبی برخوردار بوده و تهدیدي از جانب محیط تشخیص ندهد .

*انواع استراتژي ثبات : 
مناسب صنعتی با آینده نامطمئن–استراتژي توقف یا حرکت محتاطانه : همانند توقف یک مسابقه ورزشی –الف 
مناسب –دهد دهد و فعالیت گذشته را ادامه میاستراتژي عدم تغییر : سازمان هیچ کار جدیدي انجام نمی–ب 

هایی با سودآوري معقول است .سازمان
صرفا براي –اند هت عدم انجام هر گونه اقدام با ذهنیت اینکه مشکالت موقتیي سود : تصمیم در جاستراتژ–ج 

باشد .کمک به شرکت در خروج از از یک مشکل موقتی مفید می

*استراتژي کاهش :
داراي دو مرحله - مشکالت غیر بحرانی –تغییر اساسی : تأکید بر بهبود و کارآیی عملیاتی - 1

ها و اندازه شرکت از بدتر شدن وضعیت .هرینهکوچک سازي : کاهش - الف
مرحله حیاتی براي سازمان-هاي سربار تثبیت : تثبیت سازمان کوچک شده و کاهش هزینه-ب
کند.سازمان خطوط تولید ضعیف را حذف می–هاي بحرانی استراتژي حذف محدود : مورد استفاده در زمان- 2
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سازمان عرضه کننده انحصاري –نیت در بازار براي سازمان مهم باشد استراتژي اسارت : در شرایطی که ام- 3
شرکت دیگر باشد 

استراتژي فروش یا واگذاري : سازمان در موقعیت رقابتی ضعیف باشد .- 4
استراتژي انحالل : سازمان در بدترین شرایط باشد .- 5

*تجزیه و تحلیل پورتفولیو :
ادارات مرکزي شرکت را در یک نقش مسلط –هاي چند کسب و کاره سازمانابزاري مناسب براي توسعه استراتژي 

کند .و مالک فرض می

*ماتریس پورتفولیو براي ترسیم موقعیت محصوالت یک کشور :
هاي رقابتیقدرت

کشورجذابیت
زیاد

کم

سرمایه گذاري / رشد سلطه / واگذاري
استراتژي انتخابیسرمایه گذاري مشترك

برداشت / واگذاري
ترکیب / اعطاي امتیاز

*مزایاي روش تجزیه و تحلیل پورتفولیو :
ترغیب مدیران ارشد در ارزیابی مستقل- 1
هاي خارج از سازمانترغیب مدیران در بهره گیري از داده- 2
آگاهی مدیران از میزان نقدینگی شرکت- 3
آسان است .درك تصاویر گرافیکی براي خواننده - 4

*معایب روش تجزیه و تحلیل پورتفولیو :
هاي بازار آسان نیست .تعریف بخش- 1
باشداستانداردهاي پیشنهادي عملی نمی- 2
ابهام در ثبات علمی موقعیت واقعی بر اساس ذهنیت .- 3
هاي شخصیاستفاده از پیشگویی- 4
.پیروي کورکورانه از یک الگو-6عدم تشخیص جذابیت صنعت - 5

*ماتریس هماهنگی سرپرستی :
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-هاي مربوط به هماهنگی واحد کسب و کار شرکت را با کل سازمان خالصه میاین ماتریس انواع نظرات و قضاوت

کند 

*انواع ماتریس :
کسب و کارهاي منطقه حیاتی : -1

قلب و محور سرنوشت آتی شرکت–در گوشه باالي سمت راست 

ي حیاتی : به منطقهکسب و کارهاي چسبیده - 2
تبلیغات بسیار قوي - با برخی خصوصیات سرپرستی هماهنگی دارد و برخی ندارند 

کسب و کارهاي متعادل کننده : - 3
همانند گاوهاي شیرده –هاي طوالنی با شرکت مادر همراهند به راحتی با شرکت مادر سازگار و متناسب است .سال

منبع مهمی براي ثبات و کسب درآمدهاي کافی .

ي ناشناخته :کسب و کارهاي منطقه-4
پتانسیل کمی براي ایجاد ارزش و فرصت زیادي براي –یک هاي سرپرستی و عوامل استراتژعدم تناسب بین ویژگی

تخریب ارزش .

ي دام ارزش :کسب و کارهاي منطقه- 5
پتانسیل کسب عواید موجب چشم –هاي سرپرستی ولی با عوامل استراتژیک تناسب ندارد با فرصتتناسب خوب 

پوشی از انجام کارهاي اشتباه .
:تستیسواالتنمونه

198یعنی :ص فولیواستراتژي پورت- 1
ب)هماهنگی جریان نقدي واحدهاالف )جهت گیري به سمت رشد

د)انتقال منابعج)بهره گیري از منابع موجود در محصوالت    

199هاي کاهش است:ص کدامیک از جهت گیریهاي زیر متعلق به استراتژي–2
تنوع ناهمگون-عدم تغییر–اسارت                                  ب)فروش -توقف افقی –الف)توقف 

تغییر جهت-توقف-د)تنوع ناهمگونفروش–اسارت –ج)تغییر جهت 

201مبادله سهام بین دو سازمان چه نامیده می شود   ص - 3
ب)انجام                ج)مرتبط بودن               د)چرخه حیات صنعتالف )ادغام

200شرکت می شود .ص کدامیک ار موارد زیر باعث رشد درون یک - 4
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د)گسترش عملیات خودها        هاي استراتژیک              ج)اکتسابالف )ادغام ها        ب)ائتالف

203کدام مورد از مزایاي ائتالف استراتژیک نیست. ص - 5
لف ب) رفع تعارض بین واحدها و بخشهاي مختالف) امنیت شغلی

د) هیچکدامج) تعداد کسب وکارها                   

200کدامیک جزء مزایاي اکتساب نیست.ص - 6
ب)غیر مرتبط بودن فعالیتهاي فعلی با فعالیتهاي جدید سازمان الف ) سرعت                                       

د) مرحله اولیه حیات صنعتج) در مرحله بلوغ صنایع                            

202. ص کدام جمله صحیح نیست- 7
الف ) در استراتژي تمرکز سازمان از بازار  فعلی خود خارج نمی شود 

ب)در حالت شبه ادغام بخشی از فعالیتهاي تامین خود را خریداري می کند
ها فروخته می شودهاي ورودي یا خروجی شرکت به سایر شرکتتیمدت بخشی از فعالج) در قراردادهاي بلند

ها به عهده خود سازمان می باشدد) در ادغام عمودي کامل تمام فعالیت

یک شرکت تولید کننده مواد غذایی چندین فروشگاه زنجیره اي ایجاد کرده در این صورت ...............صورت - 8
204ص گرفته است.

ج) انسجام         د)ادغام افقیب)ادغام عمودي رو به پایینالف )ادغام عمودي رو به باال      

200ص ؟هاي هم اندازه رخ می دهدها یا سازمانکدام مورد بین شرکت- 9
د )انسجامج)ائتالف استراتژیک      ب)ادغامالف)اکتساب          

207ص ار رقابت زیاد است سازمان ها باید.هنگامی که در باز-10
هاي دیگر ادغام شوند ب)به صورت افقی با سازمانالف )از تک محصولی پرهیز کنند

دیگر ادغام شوندهاي د)به صورت عمودي با سازمانبپردازد                نج)به بلعید

207وقتی که موقعیت رقابتی شرکت خوب است اما جذابیت صنعت کم است محصوالت بهتر است .ص-11
ب)  تنوع ناهمگون داشته باشند   الف)تنوع همگون داشته باشد

تکنولوژي در محصوالت خود بزندد) دست به تغییر ج) تنوع افقی داشته باشند                           

صوالت و خدمات خود دراین نوع تنوع شرکت می کوشد که محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با مح-12
207بیفزاید  .ص

د) هیچکدامج) تنوع همگونالف ) تنوع ناهمگون            ب) تنوع افقی     
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ص وقتی مناسب است که براي مدیریت سازمان معلوم شودکه صنعت فعلی جذابیتی ندارد؟این استراتژي -13
207

د) همه موارد ج) تنوع همگون    ب) تنوع افقی   الف) تنوع ناهمگون

ی که دچار ضعف بوده به تملک خود هایتواند سازمانشود ، میپیش فرض سازمانی که به طورموثر مدیریت می-14
208صدر آورد مربوطه به کدام گزینه است ؟ 

ب) صرفه جویی ناشی از حوزه   ها   الف) انتقال صالحیت
د) اکتساب و ساختار دهی مجددج) استراتژي کسب وکار 

208ص؟می باشدها مربوط به کدام نوع استراتژيساختار دهی مجدد و انتقال صالحیتاستراتژي اکتساب و -15
د) هیچکدام ج) تنوع ناهمگونب) تنوع افقی    الف) تنوع همگون      

209صسطح هزینه هاي بروکراتیک در یک سازمان منسوخ شده تحت تاثیر چند عامل است ؟ -16
ب) هم افزایی وهماهنگی   الف) دو عامل تعداد و هماهنگی کسب وکارها

د)همه موارد ج) تعداد کسب وکارها  

209یق میتواند ایجاد ارزش کند . صغیر مرتبط از چه طرتنوع سازي-17
د) صرفه جویی ناشی از 2و1ج) گزینه ب) اکتساب و ساختار دهی مجددها  الف) انتقال صالحیت

حوزه

210مشتریان وفادار بهره مند گردد ؟صاین استراتژي وقتی مناسب است که سازمان از بازار مطلوب و-18
د) تنوع غیر مرتبطج) تنوع ناهمگون     ب) تنوع همگون   تنوع افقیالف) 

............ استفاده وقتی سازمان از توانایی و مهارت مطلوب وموقعیت مناسب در صنعت داشته باشد از استراتژي-19
211صمی کند ؟ 

2و1د) گزینه ج) توسعه بازار   ب) نوع آوريالف) توسعه محصول             

دهند که فعالیت خود را تحت کنند به سازمان دیگر تعهد میهایی که از این نوع استراتژي استفاده میسازمان-20
215صها انجام دهند مربوط به کدام نوع استراتژي است ؟ نام تجاري آن

ب) استراتژي حذف محدود     ج) استراتژي کوچک سازي   د) استراتژي فروش استراتژي اسارتالف) 

شود که محیط مساعدتر شود و سازمان را  به تثبیت منابع آن قادر این نوع استراتژي تا زمانی استفاده می-21
212صسازد ؟  

د) استراتزي سودج) استراتژي توقفالف) استراتژي عدم تغییر           ب) استراتژي ثبات
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216صکدام است؟ فولیوپورتیکی از شناخته شده ترین فنون تجزیه -22
ب)خطوط محصول واحدهاي تجاريالف)ماتریس سهم بازار/رشد گروه مشاوران بوستون

د)مورد الف و جج)صفحه کسب و کار جنرال الکتریک

موقعیت محصول در کدام گزینه اگر جذابیت کشور زیاد و قدرت رقابتی کم باشدفولیوپورتبر اساس ماتریس -23
217صاست؟ 

ب)استراتژیهاي انتخابی الف)سرمایه گذاري /رشد
د)سلطه /واگذاري سرمایه مشتركج)برداشت /ترکیب /اعطاي امتیاز

220ص وظیفه اصلی ستاد مرکزي چیست ؟-24
الف)ایجاد هم افزایی میان واحدهاي کسب و کار 

ب)فراهم کردن منابع الزم براي واحدهاو توزیع مهارت میان آنها
فعالیت هاي واحدها بمنظور ایجاد صرفه جوییهاي مقیاسج)هماهنگی 

د)هر سه مورد

؟ماتریس هماهنگی سرپرستی درست استکدام گزینه در مورد کسب و کارهاي چسبیده به منطقه حیاتی در -25
222ص 

الف)کلیه خصوصیات سرپرستی متناسبند.
ب)شرکت مادرو هم عوامل استراتژیک خصوصیات واحد  دارد

د مربوط ممکن است در ایجاد تصور از خود قوي باشد اما شرکت مادر خیرج)واح
د)مورد الف و ب

217صکدام گزینه صحیح است؟ -26
کنند مفید نباشد ممکن است یراي شرکتهایی که به صورت چند محصولی عمل میفولیوپورتالف) تجزیه و تحلیل 

ب )تجزیه و تحلیل پرتفولیو ممکن است براي شرکتهایی که در یک صنعت جهانی فعالیت میکنند در مقایسه با 
آنهایی که به صورت چند محصولی عمل میکنند مفید نباشد 

کنند در ج) تجزیه و تحلیل پرتفولیو ممکن است براي شرکتهایی که به صورت چند محصولی عمل می
کنند مفید نباشدیک صنعت جهانی  فعالیت میمقایسه با آنهایی که در

د هیچکدام

217: صبه ترتیب شاملفولیوپورتمحور عمودي و افقی ماتریس -27
ب)قدرتهاي رقابتی/ جذابیتهاي کشور الف) جذابیت کشور / قدرتهاي رقابتی

د)سرمایه گذاري/ قدرتهاي رقابتیج )قدرتهاي رقابتی/سرمایه گذاري
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218ص میباشد؟فولیوپورتکدامیک جزء مزایاي تجزیه و تحلیل -28
الف)ترغیب مدیران جهت ارزیابی فعالیتهاي شرکت به طور مستقل

ب)درك تصاویر گرافیکی براي خوانندگان
ج)پیشنهاد استفاده از استراتژیهاي استاندارد 

د)مورد الف و ب

218ص صحیح است ؟فولیوپورتکدام گزینه  در مورد معایب تجزیه تحلیل -29
الف)همیشه مشخص نیست که چه چیزي موجب جذابیت یک صنعت میشود یا یک محصول در کدام مرحله از 

چرخه حیات قرار دارد 
ب)پیروي کورکورانه از یک الگو ممکن است در عمل سود شرکت را کاهش دهد 

ج )واژه هاي مورد استفاده در تجزیه و تحلیل که با ارزشی دارند (مانند گاو شیرده و سگ)میتوانند موجب پیشگویی 
هاي شخصی شوند 

د )هرسه مورد

219ص کدام عامل در خلق استراتژي بنگاه نقش دارد؟-30
سرپرستی با تمرکز بر شایستگی اي محوري و اصلی شرکت مادر الف)

ب)مهارت و منابع شرکت مادر
ج )ارزش حاصل از ارتباط شرکت مادر و واحدهاي تجاري

د )مورد الف و ج

222ص کدام گزینه جزء کسب و کارهاي متعادل کننده میباشد؟-31
ایجاد شده در بر میگیرد)فرصتهاي بسیار کمی را که از طرف شرکت مادر الف

ب)به راحتی با شرکت مادر سازگار میشوند 
ج)همانند گاوهاي شیرده کسب  وکارهاي متعادل کننده ممکن است منبع مهمی براي ثبات و کسب درآمدهاي 

کافی باشند .
د)هر سه مورد

223ص کدام مورد جزء کسب و کارهاي منطقه ناشناخته نیست؟-32
ار کمی را که از طرف شرکت مادر ایجاد شده در بر میگیردالف )فرصت هاي بسی

ب)فرصت کمی دارند تا از طریق سرپرستی بهبود یابند
ج)این واحدها اغلب کوچکند و جزء طرحهاي مورد عالقه مدیران ارشد هستند

د)دالئل خاصی براي نگهداري این واحدها وجود دارند
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223ص ارزش صحیح است؟کدام مورد درکسب و کارهاي منطقه دام -33
هاي بهبود اشتباه کند .الف) جاهایی هستند که ستاد مرکزي شرکت مادر ممکن است در شناسایی فرصت

ب)با درك شرکت مادر از عوامل استراتژیک وواحدتناسب ندارند 
ج)پتانسیل کسب عوائد احتمالی، موجب چشم پوشی شرکت مادر از خطرات ناشی از اشتباه میشود 

سه موردد)هر

225ص کدام گزینه در مورد استراتژي افقی و رقابت چند هدفی صحیح است؟ -34
الف)نوعی استراتژي سرپرستی است که مرز بین واحدهاي تجاري را براي ایجاد هم افزایی و ارتقا در 

مینوردد.
ها از بازار استب)رقابت چند هدفی در یک صنعت باعث افزایش احتمال خروج شرکت

کندج)وقتی براي ایجار هم افزایی به کار میرود به مثابه استراتژ ي کالن عمل می
د )گزینه الف و ج

222ص باشد؟کدام گزینه در مورد کسب و کارهاي چسبیده به منطقه حیاتی صحیح نمی-35
الف)برخی از خصوصیات سرپرستی تناسب داشته و برخی دیگر ندارند.

ات مورد نیاز یک واحد را دارد.ب)شرکت مادر تمام خصوصی
ج)شرکت مادر به طور قطع تمامی عوامل استراتژیک واحد را درك نمیکند

د)هیچکدام

220ص کدام عامل تحلیلی جهت طراحی استراتژي سرپرستی الزم است؟-36
الف)بررسی هر واحد تجاري

ب)فرصتهاي سرپرستی
تجاريج)میزان هماهنگی شرکتهاي مادر با واحدهاي 

د)هر سه مورد

:تستی ادوار گذشتهسواالتنمونه

92-91*نیمسال اول 
کند از کدام یک از زمانی که یک شرکت تولیدکننده کفش، کارخانجات تولید چرم را خریداري یا ایجاد می- 1

204استراتژي زیر استفاده کرده است؟ ص
باالب)ادغام عمودي رو بهادغام عمودي رو به پایینالف)

د)ادغام عمودي ناقصادغام عمودي کاملج)
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207هاي زیر تاکید بر مالحظات مالی است نه هم افزایی؟ صدر کدام یک از انواع استراتژي- 2
استراتژي رشد افقیب)استراتژي رشد عمودي  الف)

د)استراتژي تنوع ناهمگوناستراتژي تنوع همگون ج)

92-91*نیمسال دوم 
204هاست؟ صاستراتژي یکپارچگی رو به پایین جز کدام دسته از استراتژي- 3

استراتژي کاهشد)استراتژي ثبات   ج)ب) استراتژي رشدهاي سرپرستی   استراتژيالف)

هاي زیر شرکت محصوالت و خدمات جدید و غیرمرتبط با محصوالت و خدمات در کدام یک از انواع استراتژي-4
207فعلی به مشتریان کنونی خود عرضه میکند؟ ص

استراتژي تنوع افقی  ب)استراتژي تنوع عمودي  الف)
ناهمگوناستراتژي تنوع د)استراتژي تنوع همگونج)

90-91*نیمسال دوم
215هاي اثربخش در اجراي کدام نوع استراتژي محسوب میشود؟ صواگذاري حق امتیاز یکی از راه- 5

د) واگذاريتوسعه بازار      ج)یکپارچگی عمودي به پایین      ب)یکپارچگی عمودي به باال     الف)

خدمات کنونی خود را افزایش دهد از کدام نوع استراتژي استفاده کرده اگر شرکتی سهم بازار محصوالت و - 6
211است؟ ص

تنوع همگوند)رسوخ در بازار              ج)ب) توسعه محصولتوسعه بازار             الف)

211میشود؟ صعرضه خدمات یا محصوالت جدید به مناطق جغرافیایی جدید کدام نوع استراتژي محسوب - 7
د) توسعه بازارتنوع افقی             ج)توسعه محصول             ب)رسوخ در بازار              الف)

در کدام نوع استراتژي شرکت محصوالت و خدمات جدید ولی بی ربط به محصوالت و خدمات خود افزوده و به - 8
210کند؟ صمشتریان کنونی خود عرضه می

توسعه بازارد)تنوع همگون              ج)ب) تنوع افقیتنوع ناهمگون                  الف)

216گردد؟ صاي اثربخش از کدام نوع استراتژي محسوب میاعالن ورشکستگی گونه- 9
د) کاهشواگذاريج)ترکیب                ب)یکپارچگی افقی                      الف)

90-91*نیمسال اول 
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یک شرکت به منظور افزایش میزان کنترل خود به کدام ها توسطهاي پخش یا خرده فروشخرید شرکت-10
204استراتژس اشاره دارد؟ ص

رسوخ در بازارد)یکپارچگی افقی      ج)یکپارچگی عمودي به پایین   ب)الف) یکپارچگی عمودي به باال

هاي رقیب را به مالکیت خود درآورد و بر میزان کنترل خود بر آنها بیفزاید از کدام اگر شرکتی بکوشد شرکت-11
206استراتژي استفاده کرده است؟ ص

یکپارچگی عمودي به پاییند)ج) یکپارچگی افقیتوسعه بازار        ب)رسوخ در بازار           الف)

عرضه خدمات  یا محصوالت جدید به مرزهاي جغرافیایی جدید در کدام نوع استراتژي انجام می گیرد؟ -12
211ص

د) توسعه بازاررسوخ در بازار                ج)تنوع افقی               ب)تنوع همگون              الف)

216کدام استراتژي باشد؟ صاي اثربخش از تواند گونهاعالن ورشکستگی می-13
ترکیبد)واگذاري                        ج)ب) کاهشانحالل                          الف)

ها یا خرید شرکتی به وسیله شرکتی دیگر نسبت هاي معامله به هنگام ادغام شرکتهنگامی که یکی از طرف-14
نداشته باشد چه نوع ادغامی است؟به این عمل رضایت 

د) بلعیدن شرکتغیرقانونی                  ج)واگذاري                    ب)خرید استقراضی                  الف)

93-92*نیمسال دوم 
204کدام یک از استراتژیهاي زیر یکپارچگی روبه پایین نامیده میشود. ص -15

ادغام عمودي ناقص د)ادغام عمودي کاملج)ب)ادغام عمودي پیشروادغام عمودي پسرو الف)

تواند مفید هاي زیر میدر شرایطی که امنیت در بازار براي یک سازمان بسیار مهم باشد کدام یک از استراتژي-16
215واقع شود. ص

استراتژي د)ج) استراتژي اسارتاستراتژي حذف محدودب)استراتژي تغییر اساسی   الف)
واگذاري

در ماتریس سهم بازار رشد گروه مشاور بوستون محصوالت یا واحدهایی که داراي سهم بازار پایین بوده وتوان -17
218بالقوهاي براي تولید وجوه نقد وجود ندارند چه منطقه اي نامیده میشوند. ص

گاوهاي شیردهد)ستاره ها        ج)عالمت سوالب)الف)سگ ها

93-92*نیمسال اول 
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214مدیریت براي نجات سازمان از سقوط از کدامیک از استراتژیهاي زیر استفاده میکند.ص-18
عدم تغییر . کوچک سازي . سود . تغییراساسی .انحاللالف)
کاهش .حرکت محتاطانه . سود . انحاللحذف محدود .ب)
کوچک سازي . تثبیت . سود . کاهش . انحالل . تغییرج)

د)تغییر اساسی . حذف محدود . اسارت . فروش یا واگذاري . انحالل

200باشد.صکدامیک از گزینه هاي زیر بیانگر رشد بیرونی یک شرکت می-19
گسترش عملیات در سطح محلی یا جهانی)بادغام . اکتساب . ائتالف استراتژیک)الف

ائتالف استراتژیک . انسجام . تمرکز)دتمرکز . تنوع . ادغام             )ج

206متداول ترین شکل ائتالف استراتژیک کدام است.ص-20
کنسرسیوم خدمات متقابل    ب)الف)سرمایه گذاري مشترك

مشارکت زنجیره ارزشد)اعطاي مجوز ساخت   ج)

94-95*نیمسال دوم 
198ها تشکیل شده است؟ صهاي هدایتی یک سازمان از کدام جهت گیرياستراتژي-21

افزایش-تغییر- سود        د)رشد-تنوع-تمرکز      ج)توقف-تغییر- ب)فروشکاهش-ثبات - الف) رشد

هاي توزیع محصوالت خود را تحت کنترل در اورد؟ کند کانالدر کدام یک از انواع استراتژي سازمان سعی می-22
204ص 

د)ادغام عمودي روبه باالج)ادغام عمودي پیشروالف)استراتژي رشد عمودي    ب)ادغام عمودي پسرو   
206صکار گیري ادغام عمودي می باشد؟ ترین معایب بههاي زیر از مهمکدام یک ازگزینه-23

ب)تنوع ناهمگون                 ج)سرعت توسعه             د)هزینه اکتسابالف)تغییر تکنولوژي

ل بوده و از ضعف فاحش برخی از خطوط تولید خود رنج می برد کدام تر از قبزمانی که شرایط سازمانی بحرانی-24
215صاستراتژي پیشنهاد می شود؟ 

د)استراتژي حذف محدودالف)استراتژي واگذاري          ب)استراتژي فروش      ج)استراتژي اسارت          

باالي سمت راست ماتریس) باید قلب در ماتریس هماهنگی سرپرستی کدام یک از مناطق کسب و کار(در گوشه -25
221و محور سرنوشت آتی شرکت باشد؟ ص 

ج)متعادل کننده                   د)منطقه ناشناختهحیاتیب)منطقهالف)منطقه دام ارزش          

95*تابستان 
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گیرد؟ ص کنندگان مواد اولیه صورت میکدام استراتژي براي به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر تامین-26
204

ج) ادغام عمودي پیشرو           د) ادغام عمودي ناقصب) ادغام عمودي پسروالف) تمرکز            

هاي زیر به عنوان یک استراتژي موقت به منظور قادر ساختن سازمان در تثبیت منابع خود کدام یک از استراتژي-27
212صبا آینده نامطمئن مناسب است؟ رشد طوالنی در صنعتیپس از دوره 
ب)عدم تغییر                             ج)اسارت                           د)سودالف)توقف

219صدر کدام یک از مواد زیر تاکید بر هم افزایی است نه مالحظات مالی؟-28
ج)استراتژي هدایتی         د)ماتریس سهم بازارب)تجزیه وتحلیل پورتفولیو   الف)سرپرستی شرکت

95-96*نیمسال اول 
کند بلکه آنها را از تامین در کدام حالت شرکت هیچ کدام از مواد اولیه کلیدي مورد نیاز خود را تولید نمی-29

205صکنترل دارد,خریداري می کند؟ کنندگان خارجی که تا حدودي بر آنها
ب) ادغام عمودي                ج)اکتساب                    د) انسجامالف)شبه ادغام 

212ص هدایتی دارد؟شروع محتاطانه عدم تغییر و سود اشاره به کدام جهت گیري استراتژي-30
ب)رشد                      ج)کاهش                    د)تنوعالف)ثبات

200صد به چه معنایی است؟ ها در استراتژي رشادغام در سازمان-31
الف) مبادله سرمایه بین دو سازمان که از نتیجه آن مبادله فقط یک سازمان باقی بماند.

بین دو یا چند سازمان که از نتیحه ان مبادله فقط یک بدهکار باقی بماند.ب) مبادله دارایی 
ج) مبادله سهام بین دو یا چند سازمان که از نتیجه آن مبادله فقط یک سازمان باقی بماند.

د)مبادله کاال بین دو یا چند سازمان که از نتیجه آن مبادله سازمانی باقی نماند.

:تشریحیسواالتنمونه

198سه مسئله کلیدي که استراتژي درسطح سازمان با  آن می پردازد کدامند؟ ص-1
راتژي هدایتی)ثبات وکاهش(است-ن شرکت به سمت رشدجهت گیري کال-
اش رقابت می کندصنایع یا بازارهایی که شرکت در آنها از طریق محصوالت و واحدهاي تجاري-
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درمحصوالت نابع و بهره گیري از منابع موجود انتقال م- ها فعالیتشیوه مورد استفاده شرکت در هماهنگ کردن -
اشو واحدهاي تجاري

199پرسش هایی که سازمان باید پاسخ دهد وقتی می خواهد رشد کند و یا خیر را بنویسید؟ ص- 2
کوچک شود یا بدون تغییرادامه دهد–آیا باید توسعه یابد -
متمرکزشود یا باید به عرصه دیگر رودآیا بایدروي صنعت فعلی -
اگر می خواهد رشد کند باید از داخل خود را توسعه دهد یا از طریق خرید یا ادغام با شرکت هاي دیگر و یا -

تشکیل شرکت هاي مختلط وهمکاري با آنها این کاررا انجام دهد

199کدام استراتژي سازمان را استراتژي اصلی می نامند؟  ص- 3
استراتژي هدایتی

199جهت گیریهاي کلی استراتژي هدایتی سازمان کدامند؟ ص-4
استراتژي کاهش-استراتژي ثبات  –استراتژي هاي رشد 

200استراتژي که سازمان معموال از آن پیروي می کنند کدام است و آن را توضیح دهید. ص- 5
باشدرشد دارایی ها و یا ترکیبی از هر دو-فروشاستراتژي رشد می باشد و می توان در جهت رسیدن به رشد 

200رشد برونی سازمان چگونه محقق می شود؟ ص-6
اکتساب و ائتالف استراتژیک–از طریق ادغام 

200در انتخاب بین اکتساب وسرمایه گذاري داخلی جدید چه عواملی تاثیر گذار است؟ ص-7
چرخه حیات صنعت-5مخاطرات - 4هزینه توسعه سرعت و -3مرتبط بودن - 2موانع ورودي - 1

201مهمترین مشکالت پیش روي اکتساب را نام ببرید؟  ص-8
جستجوي ناکافی-4هزینه اکتساب-3پیش بینی بیش از حد منافع اقتصادي-2انسجام- 1

202براي موفقیت آمیز بودن اکتساب چند گزینه پیش روداریم توضیح دهید ؟  ص- 9
جستجوي مناسب -2ي الزم براي یکپارچه سازي سازمان خریداري شده با ساختارسازمان فعلی اتخاذ تدابیر- 1

انتخاب یک استراتژي -4از نزدیک برفرایند سرمایه گذاري جدید نظارت داشته -3براي خرید سازمان مورد نظر 
مناقصه اي مناسب

202دالیل شکست سرمایه گذاري داخلی جدید را بنویسید؟ ص-10
سازمان ها به بازارهاي جدید با مقیاس بسیار کوچک وارد می شوند- 1
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تجاري کردن محصول جدید ضعیف است- 2
مدیریت ناکارآمد فرایند سرمایه گذاري- 3

می گیرد را هایی که مدیریت سازمان براي غلبه برشکست سرمایه گذاري داخلی جدید به کارروش-11
202توضیح دهید؟  ص

توسعه و یکپارچه کردن وظایف ، تحقق و-2مهندسان سازمان سازمان و انتقال آن به محققان وتشریح اهداف - 1
براي انتخاب سرمایه گذاري جدید - 4نظارت بر فرایند سرمایه گذاري از نزدیک -3بازاریابی درجهت تجاري سازي 

د را داردسازکاري بیابد که تنها منجر به انتخاب آن سرمایه گذاري شود که بیشترین سو

203ائتالف استراتژیک را توضیح دهید ؟ ص-12
مشارکت دو یا چند شرکت یا واحد تجاري استراتژیک که به منظور رسیدن به اهداف استراتژیکی انجام میشود که 

داراي منابع دو طرفه می باشند

203چرا رشد یک استراتژي بسیار جذاب می باشد؟ ص-13
اینده بازار ممکن است عیوب و نقایص شرکت را مخفی نمایدرشد بر مبناي تقاضاي فز- 1
ترفیع و ایجاد شغل هاي جذاب فراهم –یک شرکت در حال رشد فرصت هاي بیشتري در زمینه پیشرفت - 2

می کند

203دو استراتژي اساسی رشد کدامند ؟ ص-14
استراتژي تمرکز و استراتژي تنوع

204تمرکز کدامند؟ صاستراتژي هاي اساسی استراتژي -15
استراتژي رشد افقی- استراتژي رشد عمودي 

204استراتژي رشد عمودي شامل کدام موارد می شود توضیح دهید؟ ص- 16
ادغام عمودي پیشرو(یکپارچگی روبه پایین) که درآن سازمان سعی می کند کانال توزیع محصوالت خود را تحت - 1

کنترل بگیرد
ارچگی رو به باال) که سازمان سعی می کند مالکیت یا کنترل بیشتري بر تامین ادغام عمودي پسرو(یکپ- 2

کنندگان مواد اولیه داشته باشد

205ها شامل چه ادغام هایی می تواند باشد؟ صپیوستار ادغام عمودي شرکت-17
قراردادهاي بلند مدت -4شبه ادغام -3ادغام ناقص -2ادغام کامل - 1

205بلند مدت (ادغام زدایی) را توضیح دهید؟ صقرار دادهاي -18
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(برون سپاري)در این نوع قرارداد شرکت فعالیت تامین مواد اولیه یا توزیع محصول را به سازمان دیگر واگذار کرده

206معایب به کارگیري ادغام عمودي را بنویسید؟ ص-19
بوروکراتیکهزینه - 3تغییر تکنولوژي - 2اي عدم مزیت هاي هزینه- 1

206استراتژي رشد افقی را توضیح دهید؟ ص- 20
گسترش محصوالت شرکت در موقعیتهاي جغرافیایی و یا با فزایش تعداد کاالها وخدمات صورت می گیرد

207استراتژیهاي تنوع راشرح داده و انواع آن را نام ببرید. ص-21
شود به منظور کنترل شرایط مذکور مواجه باشد پیشنهاد میکه سازمان با افزایش شدت رقابت ومیزان ریسک زمانی

اقدام به تنوع سرمایه گذاري خودنماید . منظور این است که سازمان به جاي تک محصولی شدن وتمرکز بر روي 
الف.تنوع ها عبارتنداز:یک محصول خاص درچند زمینه مختلف اقدام به ارائه محصوالت نماید این استراتراتژي

.تنوع ناهمگون ج.تنوع افقیهمگون ب

207تنوع همگون را توضیح دهید؟ ص-22
در این تنوع شرکت می کوشد محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت وخدمات خود را بیافزاید

207تنوع نا همگون را توضیح دهید؟ ص-23
کند میباشد ارائهخدمات قبلی میرتبط با محصوالت و در این تنوع شرکت محصوالت وخدمات جدیدي که غیر م

208طرق عمده ایجاد ارزش در یک سازمان که تنوع سازي رادر بر گرفته اند را نام ببرید ؟ ص- 24
ج.صرفه جوییهاي ناشی ازحوزهب.انتقال صالحیتها الف.اکتساب و ساختاردهی مجدد

سازمان متنوع شده تحت تاثیر آن قرار دارند را نام هاي بوروکراتیک دریک عواملی که سطح هزینه-25
209صببرید

الف.تعدادکسب وکارها ب.هماهنگی بین کسب و کارها

209ها با آن روبرو هستند را توضیح و با یکدیگر مقایسه کنید ؟ صانوع تنوع سازي که سازمان-26
ها شتراك گذاردن منابع توسط انتقال صالحیتتنوع سازي مرتبط : از طریق به ا-غیر مرتبطتنوع سازي مرتبط و

همانطور که از اسم آن مشخص است فقط تنوع سازي غیر مرتبط:پردازد.بین کسب وکارها به ایجاد ارزش می
بنابراین تنوع هاي داراي مدیریت ضعیف ایجاد ارزش کند.میتواند از طریق اکتساب و ساختاردهی مجدد سازمان

تري به ایجاد ارزش بپردازد.از سوي دیگر متنوع سازي مرتبط نسبت به غیر به روش متنوعسازي غیرمرتبط میتواند
مرتبط از ریسک کمتري برخوردار است.
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210و209هاي رشد را نام ببرید ؟ صاستراتژي-27
ه.سرمایه گذاري مشتركد.نوآوري ج.توسعه محصول ب.نفوذ در بازار الف.توسعه بازار

213و212هاي ثبات راشرح داده و انواع آن را نام ببرید ؟ صاستراتژي-28
در صورتیکه سازمان از موقعیت مطلوبی برخوردار بوده و تهدیدي از جانب محیط تشخیص ندهد و یا امکانات و 

ان کند . در این روش سازمهاي الزم براي ایجاد تغییر را نداشته باشد. ازاین استراتژي پیروي میتوانایی
هاي اضافی و افزایش بهره وري اهداف مورد نظر خود را کوشد از طریق تثبیت موقعیت فعلی خود وکاهش هزینهمی

الف.استراتژي توقف/حرکت محتاطانه ب.استراتژي عدم تغییر ج.استراتژي سودانواع آن:محقق کند.

216و215و214استراتژي کاهش راتوضیح وانواع آن را نام ببرید ؟ ص-29
هاي سازمان هنگامی که خط تولید یکی از محصوالت کارایی یا اثر بخشی الزم راندارد وباعث تضعیف سایر بخش

شود ویا زمانی که کل سیستم از موقعیت رقابتی مناسبی برخوردار نبوده و آینده روشنی نیز در انتظار نیست ، می
کندکه انواع آن وقتا اقدام به کاهش فعالیت میشود . دراین حالت سازمان مهاي کاهش پیشنهاد میاستراتژي
عبارتنداز:

.تثبیت2.کوچک سازي   1تغییر اساسی:ياستراتژالف.
ب.استراتژي حذف محدود ج.استراتژي اسارت د.استراتژي فروش یا واگذاري ه.استراتژي انحالل

سواالت تشریحی ادوار گذشته:نمونه 

). ص 89-90باال چیست؟ باذکر مثال توضیح دهید( نیمسال اول مقصود از یکپارچگی عمودي به -1
204

گیرد. اجراي 	این استراتژي براي بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر تأمین کنندگان مواد اولیه صورت می
در می این استراتژي میزان مالکیت سازمان را افزایش داده و تأمین کنندگان مواد اولیه را تحت کنترل سازمان 

آورد. به عنوان مثال زمانی که یک شرکت تولید کنندة کفش ، کارخانجات تولید کننده تولید چرم را خریداري یا 
در جهت توسعه فعالیت هاي خود استفاده کرده است. براي » ادغام عمودي رو به باال«ایجاد می کند، از استراتژي 

تی خوبی برخوردار است، به کارگیري این استراتژي ها بسیار سازمانی که در یک صنعت بسیار جذاب از موقعیت رقاب
طقی و سودآور به نظر می رسد.من

چه زمانی سازمان از استراتژي کاهش استفاده می کند؟ هدف از این کاهش چیست؟ - 2
214). ص89-90( نیمسال اول 
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هاي را ندارد و باعث تضعیف سایر بخشهنگامی که خط تولید یکی از محصوالت سازمان، کارآیی یا اثر بخشی الزم
سازمان می شود و یا زمانی کل سازمان از موقعیت رقابتی مناسبی برخوردار نبوده و آینده روشنی نیز در انتظار 

ها، سازمان موقتاً یا به طور دائم اقدام به کاهش شود. در این استراتژيهاي کاهش پیشنهاد مینیست، استراتژي
باشد. تر سازمان میهاي موفقکنند. هدف استراتژي کاهش تأمین منابع براي بخشهاي خود میتعملیات یا فعالی

استراتژي کاهش زمانی کاربرد دارد که : 
عملکرد سازمان رضایت بخش نباشد،-الف 
ریان و ها به اهداف خود نرسیده و فشار از جانب سهامداران، مشتسازمان با انتخاب و اجراي سایر استراتژي-ب 

سایر ذینفعان منافع براي بهبود عملکرد وجود داشته باشد،
 هاي داخلی براي مواجه شدن با تهدیدات خارجی کافی نباشد،میزان قوت-ج
 محیط بحرانی باشد،-د
 هاي محیط، بیشتر تشخیص داده شودهاي سازمان در بهره گیري از سایر فرصتکارآیی استفاده از قوت-ه

)94–95ترم تابستانه -199استراتژي هاي هدایتی رانام برده وتعریف نمایید . ( ص - 3
. استراتژي ثبات که تغییري 2دهند هاي شرکت راتوسعه می. استراتژي رشد که فعالیت1استراتژي هاي هدایتی 

دهد.ی. استراتژي کاهش که سطح فعالیت شرکت راکاهش م3دهند هاي فعلی شرکت نمیدرفعالیت










هریک ازاین استراتژي ها شامل موارد زیر می شود

کاهشثباترشد
تمرکز

رشدعمودي
رشدافقی

تنوع
تنوع همگون

تنوع ناهمگون
تنوع افقی

توقف/شروع 
محتاطانه

عدم تغییر
سود

تغییرجهت
اسارت

فروش/واگذاري
ورشکستگی /انهالل

221) ص 94–95ماتریس هماهنگی سرپرستی شرکت را با رسم شکل توضیح دهید .نیمسال اول( -4
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ماتریس هماهنگی سرپرستی انواع نظرات و قضاوت هاي مربوط به هماهنگی واحد کسب و کار شرکت را با کل 
موقعیت رقابتی با ساختار سازمان خالصه می کند. به جاي توصیف واحدهاي کسب وکار بر اساس پتانسیل رشد ، 

دهد. این ماتریس شامل دو ها ، چنین ماتریسی تناسب این واحدها را با شرکت مادر مورد تاکید قرار میصنعتی آن
تواند براي واحدهاي خود داشته باشد و اثرات منفی که شرکت باشد : اثرات مثبت که شرکت مادر میبعد می

ر جاي بگذارد.تواند در واحد هاي خود بسرپرست می


سه استراتژي مربوط به استراتژي هدایتی  یک شرکت را نام برده و هرکدام را توضیح دهید. - 5
199) ص 93-94( نیمسال دوم 

هاي رشد :استراتژي
کند و در جهت رسیدن به رشد فروش ، دارایی ها و یا ترکیبی استراتژي هایی که معموال سازمان از آنها پیروي می

از آنها طراحی می شوند . 
هاي ثبات :استراتژي

درصورتی که سازمان از موقعیت مطلوبی بر خوردار بوده و تهدیدي از جانب محیط تشخیص ندهد و یا امکانات و 
باشد ، از این استراتژي پیروي زمان را نداشته توانایی الزم براي ایجاد تغییرات در جهت توسعه فعالیت هاي سا

کند. می
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استراتژي هاي کاهش :
هاي را ندارد و باعث تضعیف سایر بخشهنگامی که خط تولید یکی از محصوالت سازمان ،  کارایی یا اثربخشی الزم

ده روشنی نیز در انتظار سازمان میشود و یا زمانی که کل سازمان از موقعیت رقابتی مناسبی برخوردار نبوده و آین
شود.نیست ، استراتژي هاي کاهش پیشنهاد می

در استراتژي کاهش مدیریت براي نجات سازمان از سقوط ممکن است از پنج استراتژي استفاده -6
کند.

 214الف ) استراتژي کاهش را تعریف کنید. ص
 216تا 214) صفحه  93-94اول ( ب) یکی از پنج استراتژي کاهش را به دلخواه شرح دهید. نیمسال
: هنگامی که خط تولید یکی از محصوالت سازمان ،  کارایی یا اثربخشی الزم را ندارد الف :  استراتژي هاي کاهش

شود و یا زمانی که کل سازمان از موقعیت رقابتی مناسبی برخوردار هاي سازمان میو باعث تضعیف سایر بخش
شود .در انتظار نیست ، استراتژي هاي کاهش پیشنهاد مینبوده و آینده روشنی نیز 

شود . در شرایطی که امنیت در بازار براي یک سازمان مهم است از این استراتژي استفاده میب : استراتژي اسارت : 
یک شود . به عبارت دیگر به سازمان با استفاده از این استراتژي به عرضه کننده انحصاري شرکت دیگري تبدیل می

انجگیرد هاي خود را تحت نام تجاري آنها انجام دهد و در عوض از آنها تعد میدهد که فعالیتسازمان دیگر تعهد می
که خرید مواد اولیه یا توزیع محصوالت خود را براي مدت طوالنی به این شرکت بسپارد. 

محمد امیر –آرمان رامینه  –حمید عبدي–نوربخش عابدي–علی یخچالی–محمدکاظم زادهگردآورندگان:
-مهدي شاملی-کامران قیطرانیه-رضا صحرایی-اهللا دارابیروح–مجتبی همتیان–علیرضا باقري–اسدي

مهدي حیدري-نیکمهدي احمدي

سطح کسب و کارياستراتژ: هفتمفصل 
خالصه:

بر بهبود موقعیت رقابتی محصوالت یک شرکت یا یک واحد تجاري در یک صنعت استرتژي سطح کسب و کار:
کند.خاص یا یک بخش از بازار خاص تاکید می

دسته بندي هاي استراتژي:
الف) مایلز و اسنو:

بر تولید محدود متمرکز است و به دنبال ثبات و کارایی است.. تدافعی:1
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به نبال فرصت ها و تولیدات جدید است و ریسک باال و نوآوري دارد.. آینده نگر: نقطه مقابل تدافعی است.2
. تحلیل گر: حالت بینابین تدافعی و آینده نگر است و همزمان بر انعطاف پذیري و ثبات تاکید دارد.3
. انفعالی: بدترین نوع استراتژي  و محدود و جزیی است. این استراتژي در پاسخ به محیط بسیار ضعیف است.4

میلر:ب)
. نوآوري در خدمات / کاالها: جستجوي فرصت هاي بدیع و جدید در بازار1
. متمایز سازي بازاریابی: تالش براي ایجاد وفاداري مشتري از طریق تحقق یک نیاز منحصر به فرد، استفاده از 2

تبلیغات، بخش بندي بازار
ع و محدوده جغرافیایی آنها.گستره: حوزه پاسخگویی بازار یا کسب و کار به مشتریان متنو3
.کنترل هزینه: حدي است که یک سازمان هزینه هاي خود را شدیدا کنترل می کند و از نوآوري و هزینه غیر 4

ضروري جلوگیري شده و تاکید بر قیمت هاي پایین براي فروش  محصوالت اساسی است.

ج) پورتر:
ابی یک محصول که بسیار کاراتر از رقبایش است.. رهبري هزینه ها: توانایی شرکت در تولید و بازاری1
. تمایز: توانایی ارائه ارزش منحصر به فرد به خریدار2
. تمرکز: توجه به گروه خاصی از خریداران و ارائه محصول به آنها3

پورتر معتقد است که مزیت رقابتی یک شرکت در یک صنعت توسط قلمروي رقابتی آن شرکت تعیین می نکته:
شود.

قلمروي رقابتی عبارتست از گستره بازار هدف یک شرکت یا واحد کسب و کار.نکته:

استراتژي رقابتی پورتر:

تمایز                                هزینه کمتر
بازار گستردهرهبري هزینه هاتمایز

هزینه محور هزینه محورتمایز محور

مطالعه شود2-7و 1-7جدول 

عوامل کلیدي در انتخاب استراتژي سرمایه گذاري

قلمروي رقابتی

مزیت رقابتی
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موقعیت رقابتی-1
الف: سهم بازار بزرگتر از یک سازمان

ب : قدرت . منحصر به فرد بودن صالحیت هاي متمایز سازمانی

اثرات چرخه حیات- 2
نیاز به سرمایه گذاري–الف: طفولیت :گسترش و صالحیت متمایز و خط مشی بازار و محصول 

مناسب ترین استراژي سرمایه گذاري–ب : مرحله رشد : تثبیت موقعیت 
ج : مرحله تحول: براي سازمان هاي پیرو استراتژي رهبري هزینه سرمایه گذاري در کنترل هزینه حیاتی است و 

ه خدمات پس از فروش پیشرفتهبراي سازمان هاي پیرو استراتژي تمایز سازي سرمایه گذاري در بازار یابی و شبک
د : بلوغ : استراتژي حفظ و نگهداري براي نگهداري از استراتژي هاي رقابتی

ه : افول : استراتژي تمرکز سازي بازار و کاهش دارایی

تاکتیک هاي تهاجمی:
.حمله از جلو: با رقیب خود به صورت شاخ به شاخ در 1

هر زمینه اي رقابت می کند.

.مانور ایذایی: به بخشی از بازار که رقیب در آنها 2
ضعیف است حمله میکند.

گرفتن بازار رقیب - کردن قواعدبازي.شبیخون: عوض3

تاکتیک هاي 
اجراي استراتژي 

هاي رقابتی

تاکتیک 
هاي زمانی

پیش قراول/پیشگام: شرکتی است که براي اولین بار اقدام 
کندبه تولید و فروش یک کاال یا خدمت جدید می 

لید از پیشرفت هاي تکنولوژیک دیگرانقپسگام: ت
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مزایاي پیش قراول بودن:
.شرکت میتواند به عنوان پیشگام در صنعت شهرتی براي خود دست و پا کند.1
.براي کسب موقعیت پیشگامی در هزینه ها، منحنی یادگیري را به سمت پایین براند.2
.موقتا و از محل فروش محصوالت جدید به مشتریانی که طالب چنین محصوالتی هستند سود زیادي کسب 3

می کنند.
معایب پیش قراول بودن از دست دادن مزایایی که شرکت هاي پیسگام از آن بهره مند می شوند.

استراتژي هاي مشارکتی:
داخل یک صنعت به منظور احاطه و تسلط بر معادالت مشارکت و همکاري فعال شرکت ها در .همدستی(تبانی): 1

و مقررات عمومی عرضه و تقاضا

.ائتالف هاي استراتژیک: 2
الف) کنسرسیوم خدمات متقابل: مشارکت شرکت هاي مشابه در صنایع مشابه با هدف رسیدن به منفعتی که بسیار 

گران قیمت است و تهیه آن به تنهایی مشکل است.
مشترك: نوعی همکاري بین دو یا چند سازمان جدا از یکدیگر براي وصول به اهداف مشترك که ب) سرمایه گذاري

منجر به ایجاد هویت کسب و کار مستقل می شود. 

تاکتیک هاي دفاعی:
هاي حمله مهاجم مسدود .ایجاد موانع ساختاري: راه1

شودمی

ابله به مثل رقیبق.افزایش احتمال م2

حمله: کاهش انتظارات رقیب از کسب .کاهش انگیزه 3
سودهاي آتی در یک صنعت

تاکتیک هاي 
موقعیت بازار
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ج) اعطاي مجوز ساخت یا فروش: موافقت نامه اي است بین شرکت مجوز دهنده و شرکت تحت لیسانس که بر 
ا در کشور خود تولید کند.اساس آن شرکت میتواند محصوالت آن شرکت ر

د) مشارکت زنجیره ارزش: یک شرکت یا چند واحد تجاري یک موافقت نامه همکاري بلندمدت با تامین کننده و 
توزیع کننده بزرگ امضا می کنند.

دالیل شرکت ها براي تشکیل ائتالف استراتژیک:
به دست آوردن تکنولوژي و یا قابلیت هاي تولید.1
اي ویژهدسترسی به بازاره.2
کاهش ریسک مالی.3
کاهش ریسک سیاسی.4
کسب و تضمین مزیت رقابتی.5

دلیل شکل گیري ائتالف استراتژیک این است که شرکت هاي عضو ائتالف نمی خواهند یا نمی توانند به شکل 
راهی براي ترکیب موقت نقاط قوت شرکا در جهت دستیابی به ثمره اي با ارزش -دائمی با یکدیگر ادغام شوند 

معایب سرمایه گذاري مشترك:
) از دست رفتن کنترل1
) سود کمتر2
) احتمال تعارض و تضاد با شرکا3
) احتمال انتقال مزیت تکنولوژیک به شریک4

بسیاري از سرمایه گذاري هاي مشترك ممکن است شکست بخورد اما اگر شرکا سهم برابري در مالکیت نکته:
یگر وابسته باشند سرمایه گذاري مشترك موفق خواهد شد.شرکت مختلط داشته باشند و به یکد

:تستیسواالتنمونه

)229. در کدام سطح از استراتژي سازمان سعی دارد به این سواالت پاسخ دهد (ص 1
(ما در صنعتی که فعالیت میکنیم چگونه باید با رقبا رقابت کنیم؟ و استراژي هایی که سازمان میتواند براي حداکثر 

کردن مزیت رقابتی و سود آوردن خود به کار گیرد چه خواهند بود)
د)استراتژي سرمایه گذاريج)استراتژي رقابتی     ب)استراتژي کسب و کارالف)استراتژي مشارکتی        

) 229. کدام گزینه استراژي در سطح کسب و کار می باشد؟ (ص 2
الف)استراژي مرتبط با تبلیغات             ب)توسعه یا جهت گیري واحد تحقیق و توسعه
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د) همه مواردج)ایجاد تغییر در محصول                   

محصوالت یک شرکت یا یک واحد تجاري(کاال یا خدمات) ---------- ت . استراتژي کسب و کار بر بهبود موقعی3
)230در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تاکید می کند.(ص 

ب) مشارکتی             ج) انفعالی             د) هیچکدامالف)رقابتی

)230. مشارکتی بودن استراتژي کسب و کار به چه معناست؟(ص 4
کاري با یک یا چند رقیب براي کسب مزیت علیه سایر رقباالف) هم

ب) مبارزه با تمام رقبا براي کسب مزیت
ج) همکاري با تمام رقبا براي کسب مزیت 

د)محدود کردن همکاري با رقبا براي کسب مزیت

)230(ص . حالت بینابین استراتژي تدافعی و آینده نگر است و بر انعطاف پذیري و ثبات تاکید دارد؟ 5
ج)بینابین              د)متمایز سازيب)تحلیل گرالف)انفعالی               

) 230. استراتژي که در طبقه بندي مایلز و اسنو در پاسخ به محیط بسیار ضعیف است کدام است؟(ص 6
د)انفعالیالف)تدافعی               ب)آینده نگر                ج)تحلیل گر        

)230. سه نوع استراتژي طبقه بندي شده توسط پورتر کدام است؟ (ص 7
ب)رهبري در هزینه ، متمایز سازي و تمرکزالف)تدافعی،آینده نگر، تحلیل گر

د)متمایز سازي، تمرکز، آینده نگرج)رهبري در هزینه ،تدافعی ،انفعالی

)230استراتژي میلر منظور از نوآوري در خدمات/ کاالها چیست؟(ص . در ابعاد 8
الف) جستجوي فرصت هاي بدیع و جدید در بازار

ب) تغییرات جزیی در کاالها و خدمات قبلی 
ج)تالش براي ایجاد وفاداري مشتري از طریق تحقق یک نیاز خاص 

یی آنها  د) حوزه پاسخگویی بازار به مشتریان متنوع و محدوده جغرافیا

. در کدام نوع استراتژي سازمان با استفاده از تبلیغات، بخش بندي بازار و قیمت گذاري پرستیژي در جستجوي 9
)231خلق یک تصویر مناسب براي محصوالت خود است؟ (ص 

دماتد) نوآوري در خج) متمایز سازي بازاریابیب) گستره الف) کنترل هزینه
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. ....................... حدي است که یک سازمان از وقوع نوآوري غیر ضروري و هزینه هاي بازاریابی جلوگیري کرده و 10
)231براي فروش محصوالت اساسی خود بر قیمت هاي پایین متکی است؟(ص 

د)کنترل هزینهج) رهبري در هزینه ب)نوآوري در خدماتالف) متمایز سازي بازاریابی

)231. .................. نشان می دهد که یک شرکت چگونه باید در یک صنعت خاص رقابت کند.(ص 11
ج)استراتژي کسب وکارstب)استراتژيالف)استراتژي اتخاذ شده توسط سازمان        

wtد)استراتژي

)232هبري هزینه کمتر عبارت است از:  (ص . استراتژي ر12
الف)توانایی ارائه ارزشی منحصر به فرد به خریدار از حیث زندگی

ب)توانایی یک شرکت در طراحی.تولید و بازاریابی یک محصول
ج)ویژگیهاي خاص یا خدمات پس از فروش محصول

د)توجه بر گروه خاصی از خریداران

)232باعث می شود دامنه فعالیت سازمان محدود شود؟(ص . استفاده از کدام استراتژي 13
stد)استراتژيج)استراتژي تمایزب)استراتژي هزینه کمترالف)استراتژي تمرکز

)232. ........ عبارت است از گستره بازار هدف یک شرکت یا واحد کسب و کار.(ص 14
د)رهبري هزینه کمترج)تمایز محصولرقابتیب)قلمروي الف)تمرکز         

)233. به استراتژي می گویند که بازار هدف درهردو استراتژي تمایز و هزینه کمتر گسترده شده باشد.(ص 15
د)هزینه محورج)تمایز محورب)رهبري هزینه ها و تمایزالف)بازار محدود           

.در مبحث استراتژي تمایز؛ ارزشمند بودن تفاوت محصول نسبت به محصوالت رقبا توسط .............. تعیین می 16
شود؟
)234(ص 

ج)رقبا            د)همه مواردب)مشتریانالف) رییس شرکت           

به دنبال بازگشت سرمایه باالتر از متوسط .کدام استراتژي ، استراتژي قابل اطمینان براي شرکت هایی است که17
)234می باشند. (ص 

د)استراتژي رهبري هزینه ج)استراتژي تمایزب)استراتژي تمایز محوري الف) استراتژي هزینه محوري
ها
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خود را .شرکت یا واحد تجاري که تالش هاي خود را متمرکز می کند بهتر از رقبایش می تواند هدف استراتژیک 18
)235تامین کند از استراتژي ............ طرفداري می کند . (ص 

د)هیچکدامج)استراتژي تمایز محوريب)استراتژي تمایزالف)استراتژي هزینه محوري

رقبا، استراتژي............... .  به توانایی یک شرکت یا واحد تجاري در طراحی، تولید و بازاریابی محصولی کاراتر از 19
)237گویند. (ص 

د) استراتژي رهبري ج) استراتژي تمایز محوريز    ب) استراتژي هزینه محوريالف) استراتژي تمای
نههزی

.در استراتژزي ............. از  استراتژیهاي رقابتی عمومی پورتر شرکت به دنبال متمایز کردن محصوالت خود در20
)236یک بخش از بازار هدف خود میباشد. (ص 

د) استراتژي  هزینه ب) استراتژي تمایز      ج) استراتژي رهبري هزینهالف) استراتژي تمایز محوري
محوري

)1- 7جدول 238.کدام یک از معایب تمرکز است؟ (ص 21
ها فراموش می شود     الف) تکنولوژي تغیییر می کند                ب) نزدیکی به هزینه 

د) بخش هدف بازار از نظر ساختاري غیر جذاب می شودج)رقبا زود تقلید می کنند                     

)2-7جدول 239.کدام مورد از منابع و مهارت هاي مورد نیاز در استراتژي رهبري هزینه نیست؟ (ص 22
ب) مهندسی محصولالف) مهارت هاي مهندسی فرایند                    

ج) نظارت وسرپرستی دقیق بر نیروي کار           د) تولید محصوالتی با طراحی راحت

)2-7جدول 239.کدام مورد جزو منابع و مهارت هاي مورد نیاز استراتژي تمایز نیست؟ (ص 23
یفیت شرکتالف) قابلیت در انجام تحقیقات بنیادي             ب) شهرت در رهبري تکنولوژیک و ک

د) سرمایه گذاري مستمر و پایدارج) توانایی قوي بازاریابی                              

)2- 7جدول 239. کدام مورد جزو الزامات مشترك سازمانی در رهبري هزینه می باشد؟(ص 24
الف) هماهنگی قوي بین وظایف تحقیق و توسعه محصول

ر خالق، دانشمند و ماهرب) تسهیالت الزم براي جذب نیروي کا
ج) گزارشات کنترل فراوان و مشروح

د) همه موارد
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)240. کدام استراتژي از همه استراتژي ها پر خرج تر و گران تر است؟(ص 25
ج)استراتژي تمرکز         د)هیچکدامب)استراتژي متمایز سازيالف)استراتژي رهبري هزینه         

. سازمانی که به مشتریان نزدیک است و به نیاز هاي متغییر آنها پاسخ می دهد و این باعث مزیت رقابتی سازمان 26
)240می شود ، از کدام استراتژي پیروي می کند؟(ص

د) همه ي  مرکزج)استراتژي تالف)استراتژي متمایز سازي           ب)استراتژي رهبري هزینه           
موارد 

)241.دومین عامل موثر در جذابیت سرمایه گذاري چه نام دارد؟ (ص 27
د ) اثرات چرخه ب ) سهم بازار         ج ) قدرت و منحصر به فرد بودن         الف ) موقعیت رقابتی

حیات

)241(ص . مراحل چرخه حیات به چند دسته تقسیم بندي می شود ؟28
مرحله6د ) مرحله5ج ) مرحله4ب ) مرحله3الف ) 

)242.مراحل چرخه حیات را با در نظر گرفتن اولویت ها نام ببرید . (ص 29
افول –رشد –تحول –بلوغ –افول           ب ) طفولیت –بلوغ –رشد –تحول –الف ) طفولیت 
افول–بلوغ -تحول –د ) طفولیت افول–بلوغ –تحول –رشد –ج ) طفولیت 

)243. در کدامیک از مراحل چرخه حیات سازمان  شکل گیري گروه استراتژیک را یاد می گیرد . ( ص 30
د ) تحولج ) افولب ) بلوغالف ) رشد

)242. هدف استراتژي رشد چیست ؟ (ص 31
سرمایه گذاري در کنترل هزینهب ) الف ) حفظ و افزایش موقعیت رقابتی

د ) گرایش به سرمایه گذاري انبوهج ) واکنش در برابر تحرکات رقابتی

)242. روشی که سازمان ها منابع خود را بر آن اساس سرمایه گذاري می کنند به چه چیز وابسته است ؟ (ص 32
ب ) مراحل رشد طی شدهالف ) نوع استراتژي تحول

د ) نوع استراتژي عمومی رقابتیع سرمایهج  ) نو

)242. سازمان هایی که از استراتژي متمایزسازي استفاده می کنند ملزم به رعایت چه اصلی می باشند؟ (ص 33
سرمایه گذاري در بازاریابی  و شبکه خدمات پس از فروشالف )

ب ) سرمایه گذاري در شرکت هاي تامین کننده منابع
ج ) سرمایه گذاري در شعب جدید
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د ) همه موارد

)242. در کدام مرحله از چرخه حیات تقاضا آرام آرام افزایش می یابد ؟ ( ص 34
د ) طفولیتج ) تحولب ) بلوغالف ) رشد

)243. استراتژي کاربردي در مرحله افول در چرخه حیات چیست ؟ ( ص 35
ب ) استراتژي متمرکز سازي بازار و افزایش  داراییزار و کاهش  داراییالف ) استراتژي متمرکز سازي با

د ) استراتژي متمایز سازي بازار و افزایش داراییج)استراتژي متمایز سازي بازار و کاهش  دارایی

)243. منظور از استراتژي برداشت چیست ؟ ( ص 36
ب ) استراتژي متمایز سازي       الف ) استراتژي متمرکز سازي

د ) استراتژي کاهش داراییج ) استراتژي افزایش دارایی

. یک طرح عملیاتی ویژه که نشان می دهد چگونه باید یک استراتژي را اجرا کرد و چه زمان و کجا آن را اعمال 37
)243نمود. (ص

ج) چرخه حیات               د) جنگ چریکیب) تاکتیکالف) تحول              

) 244. تاکتیک ها حلقه ي رابطی بین دو مرحله ....... و ....... هستند .(ص 38
تدافعیتاکتیکد)تهاجمیتاکتیکج)مکانیب) تاکتیکزمانیتاکتیکالف)

) 244. از جمله مزایاي پیش قراول نمی باشد . (ص39
الف) شرکت می تواند شهرتی براي خود دست و پا کند.

ب) موقتا و از محل فروش محصوالت جدید سود زیادي کسب کند.
ج) براي کسب موقعیت پیشگامی در هزینه ها منحنی یادگیري را به سمت باال براند

ر صنعت را تنظیم کند.د) استاندارد تمام محصوالت آتی د

)244. شرکتی که براي اولین بار اقدام به تولید و فروش یک کاال یا خدمت کند. (ص40
د) مورد الف و جالف) پیش قراول           ب) پس گام                   ج) پیشگام               

)244تقلید کنند چه نام دارند؟ (ص. شرکت هایی که می توانند از پیشرفت هاي تکنولوژیک دیگران 41
ج) پیشگام                     د) تهاجمیب) پس گامالف) پیش قراول          

)245. تاکتیکی که معموال در موقعیت بازار رقیب موجود اجرا می شود. (ص42
د) تاکتیک تدافعییک تهاجمیج) تاکتالف) تاکتیک زمانی         ب) تاکتیک مکانی           
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)245. تاکتیکی که جزء روش هاي مورد استفاده در تاکتیک هاي تهاجمی نمی باشد؟ (ص43
ج) مانور ایذایی             د) شبیخونب) همدستیالف) حمله به جلو                

)245اصطالحا شاخ به شاخ می شود. (ص. در این روش شرکت حمله کننده با رقیب خود 44
ب) مانور ایذایی             ج) شبیخون             د) محاصرهالف) حمله به جلو

. اجراي کدام روش از تاکتیک هاي تهاجمی می تواند بسیار پر هزینه باشد و موجب کاهش شدید سود براي 45
)245شرکت هاي فعال گردد؟ (ص

د) محاصرهج) حمله به جلوخون              ب) مانور ایذایی             الف) شبی

)245. در این تاکتیک شرکت مهاجم به بخشی از بازار که رقیب در آن ضعیف است حمله ور می شود؟ (ص46
د) محاصرهج) شبیخون             ب) مانور ایذاییالف) حمله به جلو          

. در این تاکتیک از طریق عرضه نوع جدیدي از محصول که بتواند محصول رقیب را کنار بزند و جایگزین آن 47
)245شود تاکید می شود؟(ص

د) محاصرهج) شبیخونالف) حمله به جلو         ب) مانور ایذایی               

)246ص(دارد؟ تاکتیکهابقیهبهنسبتايیافتهتکاملشکلزیرهايتاکتیکازیک.کدام48
جلوازحمله)دمحاصر)جدفاعی)بچریکیجنگ)الف

)246ص(باشد؟ نمیمحاصرهتاکتیکبهمربوطکدامیکزیرهايویژگی. از49
ددارکاملترشکل)الف
آوردنمیدرخودمحاصرههردوبهیابازارهایامحصوالتحیثرا ازرقیبموقعیت)ب
دارندتسلطثانویهبازارهايتمامبه)ج
کنندمیتامینرابیشتريبازارهاي)د

بزند و فرار کند؟ (ص ضربهاوبهگیردمیتصمیمپیوستهحملهجايبهشرکتزیرهايتاکتیکاز. کدامیک50
246(
کنندمیتامینرابیشتريبازارهاي)دمحاصره       )جدفاعی          )بچریکیجنگ)الف

است؟زیرمواردازکدامیکبهمربوطتعریف. این51
……………رقیبیکبازارمختلفهايبخشبهفشاروکوچکحمالت

چریکیجنگ)دایذایی            مانور)جشبیخون          )بجلو    بهحمله)الف

)245ص(باشد؟ میبازارموقعیتهايتاکتیکازکدامیکجزءمحاصره–چریکی. جنگ52
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محاصره)دتهاجمیهايتاکتیک)جزمانی       هايتاکتیک)بدفاعیهايتاکتیک)الف

)246ص(؟ استدفاعیتاکتیکیکگزینه. کدام53
محاصره)دساختاريموانعایجاد)جایذاییمانور)بازجلوحمله)الف

)246ص(چیست؟ دفاعیتاکتیکاجراياز. هدف54
هرسه)دحمله         اثراتکردنکم)حمله          جشدتکاهش)حمله          باحتمالآوردنپایین)الف

مورد

)247و246ص(شود؟ رقباورودمباديکردنمسدودباعثتواندمیگزینه. کدام55
کنندگانتوزیعباانحصاريقراردادهايعقدراهازدسترسیهايکانالبستن)الف
واحدهايهزینهکاهشبرايمقیاسجوییصرفهافزایش)ب
ایمنیاستانداردهايمانندموانعیافزایشبهدولتتشویق)ج
موردسههر)د

)247.کدام گزینه از ویژگی هاي استراتژي مشارکتی نمی باشد؟ (ص 56
همکاري با یک یا چند رقیب براي کسب مزیت علیه سایر رقبا )الف

ب) در یک صنعت خاص براي مبارزه با شرکتهاي دیگر مورد استفاده قرار می گیرد 
ج) از آن دسته استراتژي هایی است که در یک صنعت براي کسب مزیت رقابتی از طریق همکاري با شرکت هاي 

می گیرد .دیگر مورد استفاده قرار 
د) گزینه الف و ج.

)248ص(:صحیح است. کدام مورد در بحث همدستی57
آنازهمهوداشتهمشترکیاستراتژیکاهدافکهتجاريواحدیاشرکتچندیادومشارکتیعنی)الف

سود می برند.
استمستقیمومذاکراتارتباطاتراهکهباشدآشکاراستممکن)ب
گیردمیصورتمذاکرهوارتباطاتهاشرکتبینبازآشکارغیرحالتدر)ج
استتدافعیاستراتژينوعی)د

)248ص(است؟ آمیزموفقیتتبانیزیرحالت.درکدام58
باشدبرابرومشابههابین شرکتهاهزینه–باشدزیادرقباتعداد)الف
استمشارکتپذیرايکهباشدمشترکیصنعتفرهنگ–باشدقیمترهبربخواهدشرکتیک)ب
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نوسان تقاضا بابرخوردبرايراهیسفارشیهايتراکموزیادموجودي–استبزرگسفارشاتقالبدرفروش)ج
باشد

استکموروديموانع)د

)250.متداولترین شکل ائتالف استراتژیک چیست ؟ ( ص 59
الف) کنسرسیوم خدمات متقابل               ب) مشارکت زنجیره ارزش

د) اعطاي مجوز ساخت یا فروشج) سرمایه گذاري مشترك

)250(ص. متداول ترین شکل ائتالف استراتژیک چیست؟60
ب) سرمایه گذاري مشتركالف) کنسرسیوم خدمات متقابل                             
د) مشارکت زنجیره ارزشج) اعطاي مجوز ساخت یا فروش                            

)251. در ائتالف مجوز ساخت یا فروش کدام گزینه صحیح است؟ (ص 61
الف) شرکت مجوز گیرنده بابت تخصص فنی ، پرداخت مبلغی را به مجوز دهنده تقبل می کند

ب) شرکت هاي چند ملیتی در این ائتالف منابع مالی کافی براي ورود به یک کشور را دارند
استراتژي زمانی که ورود به یک کشور از طریق سرمایه گذاري مشکل و غیر ممکن باشد با اهمیت می شودج) این 

د) همه موارد

)251و 250..کدام گزینه یکی از انواع ائتالف استراتژیک میباشد؟ (ص 62
ب) اعطاي مجوز ساخت یا فروشالف) سرمایه گذاري مشترك   

د) همه مواردت زنجیره ارزش        ج)مشارک

)251.کدام گزینه در مورد مشارکت زنجیره ارزش صحیح میباشد؟ (ص 63
الف) در این ائتالف شرکت سوم میتواند محصوالت شرکت اول را در کشور خود تولید کند

ب) در این ائتالف منافع تنها عاید شرکت خریدار میشود
کنندگانی که در روابط کوتاه مدت درگیر هستند بیشتر از آنهایی که درگیر قرارداد بلند مدت هستند ج) تامین 

سود ده هستند
د)تامین کنندگانی که در روابط بلند مدت درگیر هستند بیشتر از آنهایی که درگیر قرارداهاي کوتاه 

مدت هستند سود ده هستند

)252استراتژیک میباشد؟ (ص . کدام گزینه از عوامل موفقیت اتحاد 64
ب)تعریف و توسعه پروژه هاي مشترك چندگانهالف)فعایت با افق زمانی بلند مدت           
د) همه مواردج)حداقل سازي تعارض بین شرکاء          

:تشریحیسواالتنمونه

)229.استراتژي کسب و کار چیست؟(ص 1
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مستقل مختلفی هستند در راستاي اهداف و استراتژي هاي سطح کل در سازمان هاي بزرگ که داراي واحدهاي 
سازمان، براي هر کدام از کسب و کارها یا واحدهاي کسب و کار استراتژیک سازمان نیز اهداف و استراتژي هایی 
تعیین می شود. به استراتژي هاي این سطح ، استراتژي کسب و کار گفته می شود. در این سطح از استراتژي ها، 

ما در صنعتی که فعالیت می کنیم چگونه باید با رقبا، رقابت «سازمان سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که 
استراتژي هایی که سازمان می تواند براي حداکثر کردن مزیت رقابتی و سود آوردن خود به کار گیرد «و » کنیم؟

ي مرتبط با تبلیغات، توسعه یا جهت گیري واحد استراتژي در سطح کسب و کار نظیر استراتژي ها» چه خواهد بود؟
تحقیق و توسعه، ایجاد تغییر در محصول، تولید محصول جدید و نظایر آن که سازمان می تواند از آن براي بهره 

برداري از مزیت رقابتی خود و رقابت موثر در یک صنعت استفاده کند.

)230لز و اسنو را نام برده و شرح دهید.(ص . طبقه بندي چهار گانه استراتژي کسب و کارتوسط مای2
: بر تولید محدود متمرکز است وبه دنبال ثبات و کارایی می باشد. در این نوع استراتژي کنترل به تدافعیالف)

صورت متمرکز است.
باال، : نقطه اي مخالف استراتژي تدافعی است و به دنبال فرصت ها و تولیدات جدید هستند. از ریسک آینده نگرب)

انعطاف پذیري باال و نوآوري باال برخوردار است.
: حالت بینابین تدافعی و آینده نگر است و به طور همزمان بر انعطاف پذیري و ثبات تاکید دارد.تحلیل گرج)
: محدود و جزئی و بدترین نوع استراتژي است. این استراتژي در پاسخ به محیط بسیار ضعیف است.انفعالید)

)231و 230ابعاد استراژي که توسط میلر بررسی گردید را نام برده و توضیح دهید؟ (ص . 3
: استراتژي نوآوري به جستجوي فرصت هاي بدیع و جدید در بازار می پردازد و به نوآوري در خدمات/کاالهاالف)

یتی که دارد، همه مدیران معنی تغییرات جزیی در کاالها و خدمات قبلی سازمان نیست. این استراتژي به دلیل ماه
در سراسر سازمان را مجبور می کند که در فنون تولید و بازاریابی جدید درگیر شوند.

: متمایز سازي در بازاریابی، شدت تالش براي ایجاد وفاداري مشتري را از طریق متمایز سازي در بازاریابیب)
استراتژي سازمان با استفاده از تبلیغات، بخش تحقق یک نیاز خاص منحصر به فرد منعکس می کند. در این نوع 

بندي بازار و قیمت گذاري پرستیژي در جستجوي خلق یک تصویر مناسب براي محصوالت خود است.
گستره، حوزه پاسخگویی بازار یا کسب و کار را به گستره(گوشه هاي بازار در مقابل متنوع سازي مرتبط): ج)

آنها و تعداد محصوالت منعکس می کند. بعضی از سازمان ها فقط در مناطق مشتریان متنوع و محدوده جغرافیایی 
محلی خاصی فعالیت دارند. ولی بعضی دیگر در جهت گسترش عملیات خود در سطح منطقه اي، ملی و یا حتی 

سطح بین المللی تالش می کنند.
ازمان هزینه هاي خود را کنترل هزینه حدي است که یک سکنترل هزینه(هزینه پایین و رهبري هزینه): د)

شدیدا کنترل می کنند و از وقوع نوآوري غیر ضروري و هزینه هاي بازاریابی جلوگیري کرده و براي فروش 
محصوالت اساسی خود بر قیمت هاي پایین متکی است.
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)231. بعد گستره در استراتژي میلر به چه معناست؟(ص 4
گستره(گوشه هاي بازار در مقابل متنوع سازي مرتبط): گستره، حوزه پاسخگویی بازار یا کسب و کار را به مشتریان 
متنوع و محدوده جغرافیایی آنها و تعداد محصوالت منعکس می کند. بعضی از سازمان ها فقط در مناطق محلی 

در سطح منطقه اي، ملی و یا حتی سطح بین خاصی فعالیت دارند. ولی بعضی دیگر در جهت گسترش عملیات خود 
المللی تالش می کنند. 

)231. استراتژي رقابتی چه سواالتی را ایجاد میکند؟(ص 5
آیا ما باید با کاهش هزینه ها رقابت کنیم یا باید با مولفه هایی غیر از هزینه مثل کیفیت محصول یا خدمات بهتر 

خود را متمایز کنیم؟
ما با رقباي اصلی خود براي بزرگترین اما جذابترین سهم بازار رقابت کنیم یا باید بر بخش خاصی آیا ما باید مستقی

از بازار تمرکز کنیم که جذابیت کمتري دارد اما سود آور است؟

)232. استراتژي رقابتی عمومی مایکل پورتر کدام است توضیح مختصر بدهید؟(ص 6
ک شرکت یا واحد کسب و کار در طراحی.تولید و بازاریابی یک محصول که استراتژي رهبري هزینه کمتر: توانایی ی

بسیار کاراتر از رقبایش است.
استراتژي تمایز: توانایی ارائه ارزشی منحصر به فرد به خریدار از حیث زندگی .ویژگیهاي خاص یا خدمات پس از 

فروش محصول.
از خط تولید یا بخش ویژه اي از بازاراستراتژي تمرکز: توجه بر گروه خاصی از خریداران بخشی 

)232. براي بهره گیري از یک استراتژي باید چه مواردي را مشخص کرد؟(ص 7
انواع خریدارانی که به آن ها محصوالت خود -3کانال هاي توزیع - 2طیف تنوع محصوالتی که تولید خواهد کرد  - 1

جموعه صنایع مرتبط که با آن ها نیزرقابت خواهد حوزه هاي جغرافیایی فروش شرکت.م-4را عرضه خواهد کرد  
کرد.

)233. استراتژي رهبري هزینه ها و تمایز را تعریف کنید؟(ص 8
وقتی که بازار هدف در هر دو استراتژي تمایز و هزینه کمتر گسترده باشد این دو استراتژي را گویند.

)233. استراتژي تمایز محور و هزینه محور را تعریف کنید؟(ص 9
وقتی که دو استراتژي تمایزو هزینه بر روي یک بخش بازار متمرکز می شوند (بازار محور) آن دو را تمرکز بر تمایز 

(تمایز محور) و تمرکز بر هزینه (هزینه محور) می نامند.
)234. استراتژي تمایز را تعریف کنید؟(ص 10
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محصوالت یا خدمات شرکت هاي رقیب از تفاوت عبارت است از تولید و عرضه محصول یا خدمتی که نسبت به 
ویژه و ارزشمندي برخوردار است هرچند قیمت آن نسبت به رقبا باالتر باشد.استراتژي قابل اطمینان براي شرکت 

هایی است که به دنبال بازگشت سرمایه باالتر ازمتوسط می باشند.

)235(ص . دو رویکرد متفاوت نسبت به تمایز وجود دارد نام ببرید.11
موقعیت یابی استراتژیک –اثربخشی عملیاتی 

)235. در مبحث استراتژي تمایز ؛ اثربخشی عملیاتی را توضیح دهید. (ص 12
در این رویکرد سازمان سعی می کند به منظور متمایز سازي محصوالت یا خدمات خود کارها و عملیاتی را که رقبا 

ر کوتاه مدت منبع و منشا مناسب براي ایجاد مزیت رقابتی است ولی در بلند انجام می دهند را بهتر انجام دهد که د
مدت کافی نیست.

)235. در مبحث استراتژي تمایز ؛ موقعیت یابی استراتژیک را توضیح دهید. (ص 13
انتخاب می سازمان به جاي اینکه کار رقبا را به صورت متمایزي انجام دهد موقعیت متمایزي نسبت به رقبا در بازار 

کند به عبارت دیگر یک نقطه تمایز منحصر به فرد و هدفمند را در صنعت پیدا می کنند.

)235. استراتژي تمایز در چه صورتی موفق خواهد بود؟ (ص 14
در صورتی که بین واحدهاي بازاریابی و تحقیق و توسعه هماهنگی مطلوبی ایجاد شود و همچنین جذب نیروهاي 

به متمایزسازي محصوالت کمک می کند.خالق و دانشمند 

)235. استراتژي هزینه محوري را به اختصار توضیح دهید. (ص 15
نوعی استراتژي است که در آن شرکت بر یک گروه یا بازار جغرافیایی خاص تمرکز می کند و تنها به این بخش 

اي تولیدکنندگان کوچک .خاص از بازار خدمات می دهد مانند ساخت و فروش ماشین ابزارهاي ساده بر

)235. چند عامل از عواملی که می تواند باعث رهبري هزینه ها شود را نام ببرید. (ص 16
برخورداري از حمایت –استفاده از نیروي کار ارزان –تولید محصول غیرتجمالتی و ساده –پیش بینی دقیق تقاضا 

خالقیت در تولید –برخورداري از مزیت هاي نسبی جغرافیایی –هاي دولتی 

)236ژي تمایز محوري را توضیح دهید؟ (ص . استرات17
عبارتست از توانایی یک شرکت یا یک واحد تجاري در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول، کاراتر از رقبا.این 

هنگام استفاده از استراتژي هم بر یک گروه خاص خریدار، خط تولید یا بازار جغرافیایی خاص متمرکز است. شرکت 
این استراتژي به دنبال متمایز کردن محصوالت خود در یک بخش از بازار هدف خود می باشد. کسانی که معتقدند 
یک شرکت یا واحد تجاري که تالشهاي خود را متمرکز می کند بهنر از رقبایش می تواند نیازهاي یک بازار هدف 

نبداري می کنند.محدود خود را تامین کند از این استراتژي جا
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239.منابع و مهارت هاي مورد نیاز و الزامات مشترك سازمانی در استراتژي هزینه را نام ببرید؟  (ص 18
)2- 7جدول 

منابع و مهارت هاي مورد نیاز:
.نظارت و سرپرستی دقیق 3.مهارت هاي مهندسی فرایند 2.سرمایه گذاري مستمر و پایدار و دسترسی به سرمایه 1

.هزینه کم سیستم توزیع5.طراحی محصوالتی که تولید آنها راحت باشد 4نیروي کار بر 
الزامات مشترك سازمانی:

.مشوق هایی بر 4.سازمان و مسئولیت هاي ساختاریافته 3.گزارشات کنترل فراوان و مشروح 2.کنترل شدید هزینه 1
مبناي تحقق قطعی اهداف کمی

239.منابع و مهارت هاي مورد نیاز و الزامات مشترك سازمانی در استراتژي تمایز را نام ببرید؟  (ص 19
)2- 7جدول 

منابع ومهارت هاي مورد نیاز:
.قابلیت قدرتمند در انجام تحقیق 4.استعداد و قابلیت خالق 3.مهندسی محصول 2.توانایی هاي قوي بازاریابی 1

.قدمت طوالنی در صنعت یا ترکیب منحصر به فرد از 6هبري تکنولوژیک یا کیفیت .شهرت شرکت به ر5بنیادي 
.همکاري قوي از سوي کانال ها7مهارت هایی که از کسب و کارهاي دیگر آمده اند 

الزامات مشترك سازمانی:
ارهاي .سنجش و مشوق هاي عینی به جاي معی2.هماهنگی قوي بین وظایف تحقیق و توسعه محصول و بازاریابی 1

.تسهیالت الزم جهت جذب نیروي کار بسیار ماهر، دانشمند و افراد خالق3کمی 

)1-7جدول 238.معایب استراتژي رهبري هزینه را نام ببرید؟ (ص 20
تکنولوژي تغییر میکند- .رهبري هزینه پایدار نیست: رقبا زود به آن پی میبرند 1

. تمرکز کنندگان بر 4. مجاورت به تمایز مد نظر واقع نمیشود 3. سایر مبناهاي رهبري هزینه از بین میروند2
هزینه، حتی به هزینه هاي کمتر در هرکدام از بخشهاي بازار میرسند.

)1-7جدول 238. معایب استراتژي تمایز را نام ببرید؟ (ص 21
خریداران کم اهمیت می شوندمبناهاي تمایز به زودي براي-رقبا زود تقلید می کنند ماند: .تمایز پایدار نمی 1
. آنهایی که بر تمایز تاکید و تمرکز دارند، به تمایز بیشتر در 3. تقریب و نزدیکی به هزینه ها فراموش می شود 2

بخش ها دست پیدا می کنند

)1- 7جدول 238. معایب استراتژي  تمرکز را نام ببرید؟ (ص 22
.استراتژي تمرکز هم تقلید می شود 1
تقاضا ناپدید می شود-هدف بازار از نظر ساختاري غیر جذاب میشود: ساختار به هم میریزد . بخش 2



149

.تفاوت بخش هاي بازار با 4. رقبایی که به طور گسترده هدف گیري کرده اند بر بخش بازار غلبه یا سلطه می باند 3
گان جدید صنعت را به قسمت .تمرکز کنند6. مزایاي یک خط گسترده رو به افزایش می گذارد 5هم اندك است 

هاي فرعی تر تقسیم می کنند.    

)240. یکی از ضعف هاي سازمانی استراتژي تمرکز چیست؟(ص 23
یک ضعف سازمانی استراتژي تمرکز به قدرت چانه زنی تأمین کنندگان بر می گردد

)240ارزان تر می باشد؟(ص .چرا استراتژي تمرکز از دو استراتژیهاي  متمایز سازي و رهبري هزینه 24
زیرا به منابع اندکی براي خدمات دهی به یک بخش کوچک از بازار نیاز دارد

)241.دو عامل کلیدي در انتخاب استراتژي سرمایه گذاري  را نام ببرید؟(ص 25
اثرات چرخه حیات-2موقعیت رقابتی- 1

)241.بهترین موقعیت رقابتی براي یک سازمان چیست؟(ص26
استمتمایزهايصالحیتترینقويوبازارسهمبیشترینداشتن

)240باشد؟(صمیترارزانهزینهرهبريوسازيمتمایزاستراتژیهايدوازتمرکزاستراتژي.چرا27
داردنیازبازارازکوچکبخشیکبهدهیخدماتبراياندکیمنابعبهزیرا

)241ببرید؟(صنامراگذاريسرمایهاستراتژيانتخابدرکلیديعامل.دو28
حیاتچرخهاثرات- 2رقابتیموقعیت- 1

)242. مراحل اثرات چرخه حیات را نام ببرید . ( ص 29
مرحله افول–مرحله بلوغ –مرحله تحول –مرحله رشد –مرحله طفولیت 

)242. هدف استراتژي رشد چیست ؟ (ص 30
استراتژي حفظ موقعیت رقابتی نسبی سازمان در بازار در حال توسعه سریع است و اگر ممکن باشد هدف این 

موقعیت رقابتی سازمان را نیز افزایش می دهد .

. در مرحله تحول سازمان هایی که در موقعیت رقابتی قوي قرار دارند چه عملکردي خواهند داشت ؟ 31
)242(ص 

رقابتی قوي قرار دارند به منابعی براي سرمایه گذاري در استراتژي افزایش سهم بازار سازمان هایی که در موقعیت
نیاز دارند تا بتوانند مشتریان سازمان هاي ضعیف را به سوي خود جلب کنند .
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)242. عملکرد سازمان هایی با استراتژي متمایز سازي را اجماال توضیح دهید .( ص 32
ه پیشاپیش همه قرار گیرند و براي این کار به سرمایه گذاري در بازاریابی و شبکه خدمات این سازمانها نیاز دارند ک

پس از فروش پیشرفته نیاز دارند . این تمهیدات مخصوص سازمانهایی است که از استراتژي متمایز سازي تبعیت 
متمایزسازي پیروي می کند و از می کنند و از موقعیت رقابتی قوي نیز برخوردارند . اما اگر سازمانی از استراتژي 

موقعیت رقابتی ضعیفی برخوردار است فشار سرمایه گذاري انبوه را به واسطه گرایش به استراتژي تمرکز به منظور 
متخصص شدن در یک گوشه از بازار یا یک محصول کاهش می دهد .

)243کنند . ( ص . در چه زمانی سازمان ها از استراتژي هاي تغییر موضع استفاده می 33
در هر مرحله از چرخه حیات صنعت سازمان هایی که موقعیت رقابتی ضعیفی دارند ممکن است استراتژي هاي 
تغییر موضع را به کار ببرند .یعنی اینکه سازمان منابع خود را مجددا به کار گیرد و استراتژي عمومی رقابتی خود را 

تغییر دهد .

)244موجود براي اجراي استراتژي رقابتی را نام ببرید؟(ص.دو نمونه از تاکتیک هاي34
تاکتیک مکان بازار(کجا)-تاکتیک زمانی(چه زمانی)                         ب- الف

)244.انواع تاکتیک هاي زمانی را نام برده و تعریف کنید .(ص35
و فروش یک کاالیا خدمت جدید می کند.پیش قراول(پیشگام): شرکتی است که براي اولین باراقدام به تولید - الف
پس گام: شرکت هایی که از پیشرفت هاي دیگران تقلید می کنند.-ب

)244.مزایاي پیش قراول بودن را نام ببرید؟ (ص36
شرکت ها می توانند به عنوان پیشگام شهرتی براي خود دست و پا کنند.- الف
یادگیري رابه سمت پایین براند.براي کسب موقعیت پیشگامی در هزینه ها منحنی -ب
موقتا و از محل فروش محصوالت جدید به مشتریانی که طالب چنین محصوالتی هستند سود زیادي کسب کند.-ج

)245. انواع تاکتیک هاي تهاجمی را بیان کنید. (ص37
جنگ چریکی-محاصره  ه-شبیخون  د- مانور ایذایی  ج- حمله به جلو   ب- الف

)246ص(دهید؟توضیحآنيدربارهوباشدهامیتاکتیکموردکدامءجز.محاصره38
جز تاکتیک هاي تهاجمی می باشد . در این تاکتیک شرکت یا واحد کسب و کار مهاج موقعیت رقیب را از حیث 
محصوالت یا بازار ها یا هر دو به محاصره خود در می آورد. محصوالت شرکت محاصره کننده یا متنوع ترند یا بازار 

ا هستند.بیشتري را تامین می کنند یا این که هر دو ویژگی را دارهاي 
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)246ص(دهید؟ را توضیحآنمورد2وببریدنامرادفاعیهايتاکتیک. موارد39
.کاهش انگیزه حمله3.افزایش احتمال مقابله به مثل رقیب 2.ایجاد موانع ساختاري 1
بستن کانال –:ایجاد موانع ساختاري : مهمترین این موانع عبارت اند از عرضه طیف کاملی از محصوالت موجود 1

افزایش صرفه جویی مقیاس براي کاهش -هاي دسترسی از طریق عقد قرارداد هاي انحصاري با توزیع کنندگان
محدود کردن دسترسی دیگران به تجهیزات و کارکنان شرکت ......................-هزینه هاي واحد

ود هاي آتی در یک صنعت تاکید می کند. کاهش انگیزه حمله :این تاکتیک بر کاهش انتظارات رقیب از کسب س- 2
پایین نگاه داشتن قیمت هاي محصوالت تا حد باال باعث می شود که رقیب جدید سودي در ورود به آن صنعت 

نکند. 

)248ص(ببرید؟ نامرامشارکتیهاياستراتژي. انواع40
ائتالف هاي استراتژیک   -2همدستی   - 1

بنویسید؟ راپورتننظربهبودخواهدآمیزموفقیتصنعتیکدرتبانیزیاداحتمالبهکه. شرایطی41
)248(ص

الف)تعداد کمی رقیب قابل شناسایی وجود داشته باشد . ب)هزینه ها بین شرکت ها تقریبا مشابه و برابر باشد. 
وجد داشته باشد ج)یک شرکت در نظر داشته باشد تا به عنوان رهبر قیمت عمل کند. د)فرهنگ صنعت مشترکی 

که پذیراي مشارکت است. ه)فروش ها در قالب تعداد زیادي سفارش هاي کوچک است. خ)موجودي هاي زیاد و 
تراکم هاي سفارشی راه هایی معمولی براي برخورد با نوسانات تقاضاست. ح)موانع ورود بسیار زیادي وجود دارد که 

رقباي جدید را بیرون نگه می دارد.

توضیحاختصاربهآنيدربارهوباشدمیهاتاکتیکازکدامیکجزءچریکی.جنگ42
)247دهید؟(ص

جنگ چریکی جزء تاکتیک هاي تهاجمی می باشد و عبارت است از حمالت کوچک و فشار به بخش هاي مختلف 
مقتدر و بازار یک رقیب . در این روش یک رقیب تازه وارد یا یک شرکت کوچک می تواند فارغ از تهدید یک رقیب

مواجهه یا مقابله به مثل رقیب سود زیادي کسب کند. شرکت براي موفقیت این تاکتیک باید به اندازه کافی صبور 
باشد و از تحریک رقیب و وارد کردن او به عقب نشینی یا دادن پاسخ قوي پرهیز و اجتناب کند.

)247.استراتژي مشارکتی چه ویژگی  دارد؟   (ص 43
یکی از استراتژي هاي سطح کسب و کار است که می تواند نشان دهد که یک شرکت چگونه باید در یک صنعت 

خاص همکاري کند

)248.دو نوع عمومی از استراتژي هاي مشارکتی را نام ببرید؟  (ص 44



152

همدستی و اتحادیه به غیر از تبانی میان رقبا که ممنوع است . دو نوع عمومی از استراتژي هاي مشارکتی شامل 
هاي استراتژیک است .

)248.در استراتژي مشارکتی همدستی به چه معنایی می باشد؟ (ص 45
در این استراتژي همدستی به معناي مشارکت و همکاري فعال شرکت ها در داخل یک صنعت است تا از این طریق 

را کاهش داده و قیمت را افزایش دهند.احاطه و تسلط بر معادالت و مقررات عمومی عرضه و تقاضا، ستانده ها

.شرکت ها چگونه از طریق استراتژي مشارکتی ستانده ها را کاهش و قیمت را افزایش می دهند ؟ 46
)248(ص 

با احاطه و تسلط بر معادالت و مقررات عمومی عرضه و تقاضا ستانده ها را کاهش داده و قیمت را افزایش می دهند.

)248تبانی به چند دسته تقسیم می شود ؟ (ص .همدستی یا 47
تبانی غیرآشکار و ضمنی –2همدستی یا تبانی آشکار    -1به دو دسته :  

)248.ویژگی همدستی یا تبانی آشکار چیست ؟ (ص 48
در این نوع همدستی ، شرکت ها به واسطه ارتباطات و مذاکرات مستقیم دست به همکاري و مشارکت می زنند . 

مدستی آشکار در بیشتر کشورها غیر قانونی است.ه

)248.تبانی غیرآشکار و ضمنی چه خصوصیتی دارد؟ (ص 49
در این نوع تبانی هیچ ارتباط مستقیمی بین شرکت هاي رقیب وجود ندارد .

،در چه صورت به احتمال زیاد تبانی در یک صنعت موفقیت آمیز خواهد بود 1996.طبق نظریه بورتن 50
؟ 

)248(ص 
تعداد کمی رقیب قابل شناسایی وجود داشته باشد ..1
مشابه و برابر باشد ."هزینه هاي بین شرکتها تقریبا.2
یک شرکت در نظر داشته باشد تا به عنوان رهبر قسمت عمل کند ..3
فرهنگ صنعت مشترکی وجود داشته باشد که پذیراي مشارکت باشد ..4
ک باشد .فروش ها در قالب زیادي سفارش هاي کوچ.5

)248.  راه معمولی براي برخورد با نوسانات تقاضا چیست ؟  ( ص 51
موجودي ها زیاد و تراکم هاي سفارشی 
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)248را در مورد تبانی بیان کنید ؟  ( ص 1997.نظریه بارنی 52
تبانی پنهان نیز موانع ورود بسیاري وجود دارد که رقباي جدید را بیرون نگه می دارد ولی با وجود این ، حتی

ممکن است غیرقانونی باشد.

)248..ائتالف هاي استراتژیک چیست ؟  ( ص 53
عبارت است از مشارکت دو یا چند واحد تجاري یا شرکت که ائتالف استزاتژیک مهمی را به طور مشترك دنبال می 

کنند و همه آنها از این مشارکت سود می برند .

)248در مورد ائتالف چیست ؟ ( ص 1993..نظریه موري و همکاران 54
در دنیاي کسب و کار امروز ، ائتالف میان شرکت ها یا واحدهاي کسب و کار ، به یک واقعیت زندگی تبدیل شده 

است . 

)248.شرایط برقراري ائتالف هاي بسیار کوتاه مدت چیست ؟  ( ص 55
براي خود در بازار جایی باز کند .فقط زمانی برقرارند که یکی از ائتالف کنندگان بتواند 

)248..در ائتالف چگونه تعارض و تضاد به وجود می آید ؟ ( ص 56
همواره بر سر اهداف و کنترل امور بین اعضاي ائتالف ، تضاد و تعارض به وجود می آید.

)249و248..چند در صد از ائتالف ها رضایت بخش عمل نمی کنند و به چه دلیل ؟ ( ص 57
% ائتالف ها رضایت بخش عمل نمی کنند به دلیل تضاد بین اهداف و کنترل امور بین اعضاي ائتالف 50% تا 30ین ب

)249..چند در صد از ائتالف ها دوام و بقاي بیشتري داشته و تا کجا ادامه می یابند ؟ ( ص 58
تا جایی ادامه یابند که سرآغاز و مقدمه % ائتالف ها دوام و قوام بیشتري داشته و حتی ممکن است 70% تا 50بین 

اي براي انجام کامل مشارکت بین دو شرکت باشند .

)249.مطالعه کوپر و لیبراند در مورد ائتالف چه چیزي را بیان می دارد ؟ ( ص59
ر % د11شرکت هایی که دست به تشکیل ائتالف می زنند در مقایسه با شرکت هایی که در ائتالف وارد نمی شوند 

% نرخ رشد بیشتري دارند .20آمد و 

.شرکت ها و واحدهاي کسب و کار به چه دالیلی ممکن است نسبت به تشکیل ائتالف استراتژیک 60
)249اقدام نمایند ؟ ( ص 

دسترسی به بازارهاي ویژه -2به دست آوردن تکنولوژي و یا قابلیت هاي تولید            - 1
کسب و تضمین مزیت رقابتی - 5کاهش ریسک سیاسی         - 4کاهش ریسک مالی        - 3
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)249.پیوستار ائتالف هاي استراتژیک را با شکل نشان دهید . ( ص 61
مشارکت در زنجیره ارزش                   سرمایه گذاري مشترك و اعطاي امتیاز                           خدمات 

متقابل 

عمیق و مستحکم                                    پیوستار ائتالف هاي استراتژیک                           ضعیف و 
شکننده

)249.ترکیبات مشارکتی بین شرکت ها یا واحدهاي تجاري در چه فاصله اي  قرار می گیرند؟ ( ص 62
شکننده تا عمیق و مستحکم قرار گیرد.ممکن است بر روي طیفی از ضعیف و 

)249.انواع ائتالف را نام ببرید ؟ ( ص 63
مشارکت زنجیره -4اعطاي مجوز ساخت یا فروش-3سرمایه گذاري مشترك- 2کنسرسیوم خدمات متقابل- 1

ارزش 

)249.کنسرسیوم خدمات متقابل را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 64
عبارت است از مشارکت شرکت هاي مشابه در صنایع مشابه . این شرکت ها با هدف رسیدن به منفعتی که بسیار 
گران قیمت است و تهیه آن به تنهایی دشوار و حتی غیر ممکن است ، منابع هود را در کنار یکدیگر می گذارند ( 

مثل دستیابی به تکنولوژي پیشرفته ) 
( آمریکا ) ،توشیبا ( ژاپن ) ، و زیمنس ( آلمان ) براي طراحی تراشه هاي کامپیوتري مثال : شرکت هاي آي بی ام

یک کنسرسیوم تشکیل داده اند.

)250.سرمایه گذاري مشترك چیست ؟  ( ص 65
نوعی همکاري در کسب و کار است که بین دو یا چند سازمان جدا از یکدیگر براي  وصول به اهداف مشترك شکل 

منجر به ایجاد هویت کسب و کار مستقل می شود . این هویت مستقل و شرکت هاي تشکیل دهنده آن می گیرد و
، ضمن حفظ هویت مستقل خود ، در مالکیت مسئولیت هاي عملیاتی ، ریسک هاي مالی و پاداش هاي اعطایی به 

هریک از اعضاء مشارکت دارند.

)250گیرند ؟ ( ص .سرمایه گذاري هاي مشترك به چه دلیل شکل می 66
به این دلیل که شرکت هاي عضو این ائتالف نمی خواهند یا نمی توانند به شکل دائمی با یکدیگر ادغام شوند . 

)250.معایب سرمایه گذاري مشترك را نام ببرید . ( ص 67
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مزیت تکنولوژي به از دست رفتن کنترل ، سود کمتر ، احتمال تعارض و تضاد منافع با شرکاء ، و احتمال انتقال
شرکاء

)250.علت شکست بسیاري از سرمایه گذاري هاي  مشترك چیست ؟ ( ص 68
چون اغلب شرکت ها از سرمایه گذاري مشترك به عنوان روش موقتی استفاده می کنند به خصوص آن دسته از 

) از این روش براي رفع نقاط شرکت ها که تالش می کنند تا با کسب برتري پایدارتر بر شریک رقیب (رقیب قبلی 
ضعف رقابتی خود استفاده کنند .

)250.در چه صورت سرمایه گذاري مشترك موفق خواهد بود ؟ ( ص 69
تحقیقات نشان می دهد که اگر شرکاء سهم برابري در مالکیت شرکت مختلط داشته باشند و به یکدیگر وابسته 

بود .باشند سرمایه گذاري هاي مشترك موفق خواهد 

)250.اعطاي مجوز ساخت یا فروش چیست ؟ ( ص 70
مجوز ساخت یا فروش موافقت نامه اي است بین شرکت مجوز دهنده و شرکت تحت لیسانس که بر اساس آن و با 
موافقت اجازه دهنده ، شرکت تحت لیسانس  می تواند محصوالت شرکت اول را در کشور خود تولید کند یا به 

شرکت مجوز گیرنده بابت تخصص فنی ، پرداخت مبلغی را به مجوز دهنده تقبل می کند .فروش برساند . و 

)250. سرمایه گذاري مشترك که نوعی ائتالف میباشد را نام ببرید؟ (ص 71
نوعی همکاري در کسب و کار است که بین دو یا چند سازمان جدا از یکدیگر براي وصول به اهداف مشترك شکل 

ه ایجاد هویت کسب و کار مستقل می شود. این هویت مستقل و شرکتهاي تشکیل دهنده آن ، میگیرد و منجر ب
ضمن حفظ هویت مستقل خود ، در مالکیت مسئولیتهاي عملیاتی، ریسکهاي مالی ، و پاداش هاي اعطایی به هر 

یک از اعضا مشارکت دارند.

)250. دلیل شکل گیري سرمایه گذاري مشترك چیست؟ (ص 72
ه گذاري مشترك اغلب به این دلیل تشکیل می شوند که شرکت هاي عضو این ائتالف نمی خواهند یا نمی سرمای

توانند به شکل دائمی با یکدیگر اقدام شوند در واقع سرمایه گذاري مشترك ، راهی براي ترکیب موقت نقاط مختلف 
شرکاء در جهت دستیابی به ثمره اي با ارزش اند.

)250ذاري مشترك را نام ببرید؟ (ص . معایب سرمایه گ73
از دست رفتن کنترل،سود کمتر، احتمال تعارض و تضاد منافع با شرکاء ، و احتمال انتقال مزیت تکنولوژیک به 

شریک 

)250. چه زمانی سرمایه گذاري مشترك موفق خواهد بود ؟ (ص 74



156

مختلط داشته باشند و به یکدیگر وابسته تحقیقات نشان می دهند که اگر شرکاء سهم برابري در مالکیت شرکت
باشند ، سرمایه گذاري مشترك موفق خواهد بود.

)251.در چه صورت مفید بودن مجوز ساخت یا فروش مضاعف می شود ؟ ( ص 75
در صورتی که مارك یا نام تجاري شرکت مجوز دهنده در کشور مجوز گیرنده به خوبی جا افتاده باشد ، تاثیر این 

استراتژي بیشتر می شود .

)251.چه خطري همواره استراتژي مجوز ساخت یا فروش را تهدید می کند ؟ ( ص 76
در این استراتژي همواره این خطر وجود دارد که شرکت مجوز گیرنده شایستگی ها و توانایی هاي خود را تا آن حد 

قیب او در این صنعت شود .توسعه دهد که بتواند جاي شرکت مجوز دهنده را بگیرد و حتی ر

) 250. اعطاي مجوز ساخت یا فروش به چه صورت انجام می گیرد ؟ (ص 77
یک اعطاي مجوز ساخت یا فروش موافقت نامه اي است بین شرکت مجوز دهنده و شرکت تحت لیسانس که بر 
اساس آن و با موافقت اجازه دهنده ، شرکت سوم می تواند محصوالت شرکت اول را در کشور خود تولید کند یا به 

فروش رساند. 

) 251دارد ؟ (ص . در اعطاي مجوز ساخت یا فروش چه اشکال یا خطري وجود78
در این ائتالف همواره این خطر وجود دارد که شرکت مجوز گیرنده شایستگی ها و توانایی هاي خود را تا آن حد 

توسعه دهد که بتواند جاي شرکت مجوز گیرنده را بگیرد و حتی رقیب او در این صنعت شود.

) 251.مشارکت زنجیره ارزش چه نوع ائتالفی است؟ (ص 79
ی است گرم و عمیق که در آن یک شرکت یا واحد تجاري یک موافقت نامه همکاري بلند با یک تامین کننده ائتالف

یا توزیع کننده بزرگ و کلیدي منعقد می کند. همچنین شرکتها می توانند از طریق تشکیل چنین ائتالف هایی ، 
.تکنولوژي جدید را به دست آورده و از آن در محصوالت خود استفاده کند

.در بحث اقتدار  و اختیار در هر ائتالف استراتژیک چه مسئله اي باید مورد توجه قرار گیرد؟ (ص 80
251(

اینکه چگونه بدون از دست دادن و رها کردن شایستگی اصلی شرکت یا واحد تجاري می توان در قالب یک ائتالف 
دست به همکاري زد.

)252استراتژیک را نام ببرید؟ (ص .چهار مورد از عوامل موفقیت اتحاد 81
الف) داشتن قصد استراتژیک به طور روشن ، یکپارچگی، و انسجام با استراتژي هر یک از اعضاي اتحاد و ایجاد 

اطمینان از این که ارزش متقابلی براي تمام اعضا به وجود می آید.
ن شکل گیري اتحادب) شناسایی ریسک هاي احتمالی شراکت و سر و کار داشتن با آن در زما

ج)ایجاد مشوق هایی براي همکاري به منظور حداقل سازي تفاوت ها در فرهنگ شرکت یا تناسب سازمان
د) مبادله نیروي انسانی به منظور حفظ اعتماد و ارتباطات و جلوگیري از سلطه فردي افراد
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سارا قاسمی–مریم رئیسی–رضاییمهرنوش –مهدیه ابراهیمی–طاهره احمدي–زهرا اقدامیگردآورندگان:
زهرا نظري–بهناز مجیري–پروین مختارپور–مرضیه لقمانی–

يافهیوظياستراتژ: مهشتفصل 
خالصه:

استراتژي وظیفه اي:
استراتژي هاي سطح وظیفه اي در جهت بهبود اثر بخشی هاي عملیات وظیفه اي داخل یک سازمان به کار گرفته 
می شوند. بنابراین می توان گفت که هر یک از واحدهاي وظیفه اي نیازمند استراتژي مخصوص به خود هستند. از 
این رو در این سطح بر اساس اهداف و استراتژي هاي سطوح باال تر براي هر کدام از وظایف واحدهاي تجاري 

استراتژیک، استراتژي وظیفه اي تعیین می شود. 

ي:افهیوظيهاياستراتژزیوجوه تما
هاي سازمانی دارند:هاي وظیفه اي سه تفاوت عمده با استراتژياستراتژي

شوند یک سال یا کمتر انجام میی  هاي کوتاه مدت را که طفعالیتاستراتژي وظیفه اي معموالافق زمانی: .1
استراتژي هاي وظیفه اي به دو دلیل این افق زمانی کوتاه تر براي اجراي موفقیت آمیزکند .تعیین و هماهنگ می

حائز اهمیت است:
اول مدیران عملیاتی سازمان را به آنچه که باید اکنون براي اجراي استراتژي هاي کالن و سازمانی انجام شود، 

متمرکز می کند.
دهد تا در دوم آنکه افق زمانی کوتاه، مدیران عملیاتی سازمان را با وضعیت جاري آشنا می سازد و امکان می 

تدوین استراتژي هاي وظیفه اي، خود را با وضعیت در حال تغییر سازگار نماید.

استراتژي هاي وظیفه اي نسبت به استراتژي هاي سازمانی، شفافیت و دقت بیشتري دارند. این مشخص بودن: .2
استراتژي هاي وظیفه اي نوع از استراتژي ها راهنماي اقدامات عملیاتی الزم در واحدهاي وظیفه اي کلیدي براي 

چگونگی نیل به هدف هاي سالیانه و همچنین چگونگی اجراي استراتژي هاي سازمانی را براي مدیران عملیاتی 
روشن می کنند.

در استراتژي هاي وظیفه اي کارکنان سطوح پایین تر سازمان در تدوین آن ها مشارکت :مشارکت و توسعه.3
فعال دارند. دخالت مدیران عملیاتی در استراتژي هاي وظیفه اي به اجراي موفقیت آمیز این استراتژي ها کمک می 
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النه را بهتر درك کنند. کند. اوالً از این طریق مدیران عملیاتی فرصت می یابند چگونگی رسیدن به هدف هاي سا
دوماً مشارکت آن ها در تدوین استراتژي ها باعث افزایش تعهد اجرایی آنان نیز خواهد شد.

شایستگی هاي محوري
شایستگی محوري. یک قدرت و امتیاز کلیدي یا قابلیت محوري است و در برگیرنده چند مهارت اساسی است .یک 

خود سرمایه گذاري مجدد کند یا ریسک آن ها را از بین ببرد. حال اگر شرکت باید مستمراً در شایستگی محوري 
شایستگی ها یا قابلیت ها، برتر از شایستگی هاي رقیب باشند، آن ها را شایستگی هاي متمایز می نامندکه قابلیتی 

بسیار با ارزش است؛ چرا که کهنه نمی شود. 
شایستگی متمایز است یا نه، باید سه براي اینکه شرکت تشخیص دهد که شایستگی محوري اش، 

آزمایش را انجام بدهد:
آزمون ارزش مشتري. باید براي مشتري ارزش منحصر به فردي داشته باشد.1
آزمون رقیب بی نظیر. باید از قابلیت هاي رقیب، برتر باشد.2
باشد. آزمون قابلیت گسترش. باید قابلیت طراحی محصوالت جدید وورود به بازارهاي جدید رادارا .3

یک شرکت از چهار طریق می تواند به یک شایستگی دست یابد:
ممکن است ناشی از ویژگی هاي یک محصول باشد؛(یک حق امتیاز که با تأسیس ایجاد می شود)    .1
ممکن است از فرد دیگري به دست آمده باشد؛ .2
حاصل شود.ممکن است این شایستگی در اثر ائتالف یا مشارکت با واحد تجاري دیگري .3
ممکن است این شایستگی با دقت طراحی و ایجاد شده باشد و در طول زمان بهینه شده باشد.    .4

* براي اینکه شایستگی محوري تبدیل به شایستگی هاي متمایز شوند، باید از شایستگی هاي رقبا برتر باشند. 

تأمین منبع از خارج از سازمان
مت یا کاالي فرد دیگر که قبالً به طور خصوصی ارائه شده است. به عبارت عبارت است از خرید خدبرون سپاري

دیگر، خریداري یک کاال یا خدمت که قبالً داخل سازمان تولید و تهیه می شده است، از یک منبع خارج از سازمان. 
یت، تبدیل برون سپاري به بخش مهمی از تصمیم گیري استراتژیک و به روشی براي افزایش کارایی و اغلب کیف

می شود.
*تأمین منبع از خارج سازمان، با ادغام متفاوت است، این مسئله یک بخش مهم از استراتژیک محسوب می شود. 
فلسفه برون سپاري خریداري یا محول کردن آن دسته از فعالیت هایی است که تأثیر به سزایی بر شایستگی بارز 

ت تکنولوژي ها یا قابلیت هاي محوري خود را از دست بدهد و به شرکت ندارند. در غیر این صورت ممکن است شرک
ناچار به سمت زوال پیش برود.

بنابراین در مورد تصمیم گیري در استراتژي وظیفه اي، مدیر استراتژیک باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
شایستگی هاي اصلی یا محوري سازمان را شناسایی کند،.1
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این شایستگی ها همیشه فعال و قدرتمند هستند،اطمینان یابد که .2
این شایستگی ها را به صورتی مدیریت کند که به بهترین وجه مزیت رقابتی را ایجاد کرده و آن را حفظ کند.   .3

تصمیم گیري در مورد تأمین منبع از خارج سازمان، به میزان کل ارزش افزوده حاصل از فعالیت تحت مالکیت 
زیت رقابتی شرکت در آن فعالیت بستگی دارد. تنها وقتی که مزیت رقابتی شرکت در یک فعالیت سازمان و میزان م

پایین است، باید کارها را به پیمانکاران خارج از سازمان واگذار کرد. در صورتی که آن فعالیت شامل فقط بخش 
شود. با وجود این، اگر فعالیت در کوچکی از ارزش کل کاالها و خدمات شرکت باشد، باید از یک بازار باز خریداري

حد زیادي در کاالها و خدمات شرکت نقش داشته باشد، شرکت باید با انعقاد قرار دادهاي بلند مدت با تأمین 
کنندگان مورد اعتماد، نسبت به خرید آن فعالیت اقدام کند.

کل ارزش افزوده فعالیت بر کاالها و خدمات شرکت
کمزیاد

کامل: کل تولید ادغام عمودي 
به صورت داخلی

ادغام عمودي ناقص: برخی تولیدات 
به صورت داخلی

پتانسیل زیاد
فعالیت براي 
ایجاد مزیت 

رقابتی
برون سپاري کامل: خرید با قرار 

دادهاي بلند مدت
برون سپاري ناقص: خرید از بازار 

آزاد
کم

. ماتریس برون سپاري پیشنهادي1- 8شکل 

یک شرکت همواره باید حداقل برخی از فعالیت ها یا وظایف را خود انجام دهد در ناقص) :(ادغام عمودي 
صورتی که آن فعالیت داراي پتانسیلی براي فراهم کردن برخی مزیت هاي رقابتی براي شرکت باشد.

ایجاد مزیت رقابتی، فقط باید زمانی مورد توجه قرار گیرد که فعالیت یا وظیفه، عالوه بر ( ادغام عمودي کامل ) :
ارزش قابل مالحظه اي را به کاالها یا خدمات شرکت اضافه کند.

:معایب برون سپاري
) معرفی محصوالت جدید سازمان با تأخیر مواجه شود.1
) برخی شرکت ها خود را در قراردادهاي بلند مدت با تأمین کنندگان خارجی که چندان هم رقابتی نیستند، 2

.محصور می یابند
) اثرات تجمعی برون سپاري مستمر، به طور یکنواخت توانایی شرکت براي یادگیري مهارت هاي جدید و توسعه 3

شایستگی هاي محوري جدید را کاهش می دهد .
شرکت داراي تجربه برون سپاري، مشخص کرد که تالش هاي موفقیت آمیز برون سپاري حداقل سه 30مطالعه 

ویژگی مشترك داشته اند:
بخش مالی و حقوقی شرکت ها و نیز بخش فروش و عرضه آن ها، فرایند تصمیم گیري را تحت سلطه خود قرار -

می دهند.
بر مبناي قابلیت هاي کلی، فروشندگان از قبل واجد شرایط نبوده اند،-
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مزایاي کوتاه مدت، تصمیم گیري را تحت الشعاع قرار می دهند .-

ايزنجیره ي ارزش و اهداف سطح وظیفه
اگر ارزش ایجاد شده توسط سازمان از هزینه وظایف ایجاد شده ارزش بیشتر باشد آن سازمان سودآور است. 

یک سازمان براي به دست آوردن مزیت رقابتی
) باید فعالیت هاي ارزش زا را با هزینه ي کمتري نسبت به رقبا انجام دهد،1
) آن فعالیت ها را به روشی انجام دهد که به متمایز سازي و قیمت هاي باالتر منجر شوند. 2

: اهداف وظایف ارزش زاي متفاوت یک سازمان*
رسیدن به برتري در کیفیت، نوآوري، کارایی و پاسخگویی در مقابل مشتري است که به استراتژي هایی نیاز دارد که 

را شامل شود. چندین فعالیت متمایز ارزش

2- 8شکل 

اهداف وظیفه اي و زنجیره ارزش:
دستیابی به برتري در کارایی.1

سازمان : وسیله اي براي تبدیل ورودي ها به خروجی ها  . 
ورودي ها: عوامل اساسی تولید هستند (نیروي کار،زمین، سرمایه، مدیریت،دانش فنی، ماشین آالت) خروجی ها: 

کاالها و خدماتی هستند که سازمان تولید می کند.
روجی معین اندازه گیري می شود. کارایی به وسیله هزینه ورودي هاي مورد نیاز براي تولید یک خ

) برتري در کیفیت دارد.2) بهره وري بیشتري نسبت به رقبا و1یک سازمان کارآتر،سازمانی است که
دست یابی به صرفه جویی هاي ناشی از -راه رسیدن به برتري در کارایی است که شامل منحنی تجربهپدیده 

اثرات یادگیري است.-مقیاس و 

بازاریابیاستراتژي هاي)1

زنجیره ارزشاهداف بین بخشی
زیر ساختار

منابع انسانی
تحقیق و توسعه

مدیریت مواد
تولیدبازاریابی

کارایی کیفیت نواوري
پاسخ
گویی
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مسائلی چون قیمت گذاري، فروش و توزیع یک محصول را شامل می شود. 
می تواند:استراتژي هاي توسعه بازار*یک شرکت با بهره گیري از 

سهم بزرگی از بازار محصوالت فعلی را از طریق اشباع بازار و نفوذ در بازار، در اختیارگیرد،.1
کند.براي محصوالت فعلی بازارهاي جدید خلق .2

می تواند:استراتژي محصولیک شرکت با بهره گیري از *
براي بازارهاي فعلی، محصوالت جدیدي طراحی و عرضه کند،.1
براي بازارهاي جدید، محصوالت جدید معرفی کند..2

یکی را انتخاب » کشش«یا » فشار«* براي تبلیغات و پیشبرد یک واحد تجاري می تواند از استراتژي هاي بازاریابی 
شرکت از طریق افزایش عملیات پیشبرد فروش و تزریق محصول در سیستم توزیع سعی استراتژي فشار،کند. در 

و آگهی هاي بازرگانی سبب افزایش فروش ، تبلیغات استراتژي کششمی شود تا فروش افزایش داده شود. در 
محصول می شوند. 

هنگام قیمت گذاري، شرکت یکی -استراتژي هاي بازاریابی که به امور توزیع و قیمت گذاري می پردازند:*
براي شرکت هاي پیشگام در استراتژي قیمت گذاري خامه (باالترین قیمت)از دو استراتژي زیر را انتخاب میکند. 

محصول جدید، مناسب است. بر اساس آن وقتی محصول هنوز براي بازار جدید و تازه و تعداد رقبا محدود و معرفی 
، شرکت تالش می کند بازار استراتژي قیمت گذاري نفوذاندك است، قیمت زیادي براي آن تعیین می شود. اما در 

اده می کند تا بتواند از طریق وضع قیمت خود را توسعه بخشد و لذا از فرصت بهره برداري از منحنی تجربه استف
هاي پایین و سیطره بر صنعت سهم بازار بیشتري براي خود ایجاد کند.

یک شرکت با قیمت گذاري نفوذ می تواند در بلند مدت سود بیشتري به دست آورد.-

استراتژي هاي مالی)2
: به مسائل مالی شرکت و گزینه استراتژي مالیواحد مالی هر سازمان در پی بهبود ساختار سرمایه آن می باشد. 

هاي استراتژیک فراوري آن و بهترین اقدامات را از حیث اهمیت مالی شناسایی و معرفی می کند. از طریق کاهش 
هزینه منابع مالی و افزایش قدرت مانور شرکت در ایجاد سرمایه براي پشتیبانی از یک استراتژي تجاري، براي آن 

بتی ایجاد کند. این استراتژي معموالً تالش می کند ارزش مالی شرکت را حداکثر کند. سطح شرکت مزیت رقا
مطلوب بدهی در مقابل حق صاحبان سرمایه در مقابل تأمین مالی بلند مدت از داخل با جریان پول نقد، مسأله اي 

ع، عبارت است از ایجاد و عرضه اساسی در استراتژي مالی به شمار می رود. یک راه براي تأمین محصوالت نو و بدی
سهام خاص.
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است. در فرایند خرید استقراضی، یک استراتژي خرید استقراضییک روش یا استراتژي مطلوب و متداول مالی، 
شرکت با استقراض از شخص ثالثی ، اقدام به خریداري سهام یک شرکت دیگر می کند و از محل فعالیت ها و 

ا فروش دارایی هاي آن، وام را باز پرداخت می کند.درآمدهاي شرکت خریداري شده ی

نیز بخشی از استراتژي مالی شرکت به شمار می رود. شرکت هایی مدیریت سود سهام پرداختی به سهام داران
که در صنایع به شدت در حال رشد فعالیت می کنند،اغلب سود سهام خود را اظهار نمی کنند، بلکه سعی می کنند 

د سریع منابع مالی شرکت استفاده کنند. اگر شرکت موفق باشد، رشد در فروش ها و سود آن در از آن براي رش
افزایش ارزش سهامش در بازار منعکس می شود؛ لذا سهام داران می توانند با فروش سهام عادي خود سود کالنی 

سود سهام، از ارزش سهام کسب کنند. دیگر شرکت ها،که از رشد سریع برخوردار نیستند، باید به عرضه مستمر 
خود حمایت کنند.

استراتژي هاي تحقیق و توسعه)3
استراتژي تحقیق و توسعه به نوآوري و خالقیت در محصول و فرآیند تولید محصول و بهبود کیفیت  آنها می پردازد. 

دو نوع استراتژي تحقیق و توسعه وجود دارد:
رهبري تکنولوژي (پیشگام در نوآوري).1
تکنولوژي (از محصوالت رقیب تقلید می کند) .پیروي .2

پورتر معتقد است که تصمیم گیري درباره ي انتخاب یکی از این دو نوع استراتژي مقدمه اي است بر حصول یکی از 
دو استراتژي هزینه کمتر و تمایز. 

. استراتژي تحقیق، توسعه و مزیت رقابتی1-8جدول 
پیروي تکنولوژیکرهبري تکنولوژیک

مزیت هزینه اي

در طراحی محصول با کمترین هزینه پیش 
قدم شوید.

اولین شرکتی باشید که در پایین منحنی 
یادگیري قرار می گیرد.

با طراحی روش هاي هزینه، فعالیت هاي با 
ارزش انجام دهید.

هزینه محصول یا فعالیت هاي با ارزش را از 
طریق بهره گیري از تجربیات رهبر، کاهش 

دهید.
با تقلید از رهبر، در هزینه هاي تحقیق و 

توسعه صرفه جویی کنید.

تمایز

در تولید محصول متمایز که براي خریدار 
ارزش بیشتري داشته باشد، پیش گام شوید. 

فعالیت هاي بدیع و جدید دیگري طراحی و 
اجرا کنند تا به این ترتیب ارزش بیشتري 

براي مشتري قائل شوید.

انتخاب کنید که به نیازهاي آن محصوالتی را 
خریدار نزدیک تر باشد. این انتخاب را با بهره 

گیري از تجربیات رهبر انجام دهید.
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استراتژي هاي تولید و عملیات)4
واحد تولید و عملیات را می توان هسته مرکزي یک سازمان دانست، این واحد وظیفه انجام فرایند تبدیل ورودي 

هاي سازمان به خروجی ها از طریق ایجاد ارزش افزوده را بر عهده دارد. 

استراتژي تولید و عملیات این موارد را تعیین می کند:
) ارتباط 4) توسعه منابع فیزیکی، 3و سطح یکپارچگی عمودي، ) میزان2) روش و محل تولید یک محصول، 1

میان تأمین کنندگان.
افزایش در حجم تولید را توصیف می کند؛ -1استراتژي تولید تحت تأثیر چرخه حیات محصول قرار دارد، یعنی 

یستم تولید منعطف حال چه این حجم تولید کم و محدود باشد، یا از قطعات استاندارد تشکیل شده باشد و یا س
باشد و یا تولید انبوه باشد. بر اساس این مفهوم، محصول در طول زمان به یک کاالي مصرفی تبدیل می شود و 

تقاضاي آن افزایش می یابد.    
استراتژي تولید و عملیات همچنین به مسئله سطح بهینه تکنولوژي مورد استفاده شرکت در فرایندهاي -2

ردازد. بهره گیري از سیستم تولید منعطف، سیستم هاي رقمی تحت کنترل کامپیوتر، خودروهاي عملیاتی اش می پ
بدون سرنشین، ربات ها، برنامه ریزي منابع تولید، تکنولوژي تولید منابع بهینه شده و تحویل به موقع موجب 

افزایش انعطاف پذیري شرکت، سرعت پاسخگویی و کارایی بیشتر آن می شود.

بود مستمر فرایندهاي تولید به شرکت امکان می دهد که از همان استراتژي رقابتی کاهش هزینه هاي مورد به-
استفاده تولید کنندگان انبوه، استفاده کند ؛ لذا می توان به سرعت روش تولید انبوه را به عنوان یک استراتژي 

بوه نیازمند انعطاف پذیري و پاسخ گویی سریع عملیاتی استفاده کنند. در مقابل بهبود مستمر، تولید سفارشی ان
شرکت 

می باشد. تولید سفارشی انبوه که براي محیط هاي پویا و همیشه در تغییر مناسب است، نیازمند افزایش و ارتقاي 
کیفیت کارکنان، فرایندها، واحدها و تکنولوژي است .

استراتژي مدیریت منابع انسانی
امروز یکی از منابع مورد توجه سازمان ها و یکی از راه هاي دست یابی به مزیت رقابتی منابع انسانی است این 
استراتژي شامل استراتژي هاي اساسی سازمان در دست یابی به ماموریت و اهداف سازمانی است.و به دنیال ایجاد 

بسیاري از شرکتها براي کاهش هزینه ها و کسب حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان سازمان است. امروزه
انعطاف پذیري بیشتر از کارکنان پیمانی استفاده می کنند و براي کسب مزیت رقابتی نیروهاي کار متنوع (از حیث 

نژاد ،سن،ملیت) استخدام می کنند 
شده در این زمینه نشان و تعداد زیادي از شرکت ها از گروه هاي کاري خود مختار بهره میگیرند. تحقیقات انجام

میدهد که بهره گیري از گروه هاي کاري منجر به افزایش کیفیت و کارایی می شود.

استراتژي هاي سیستم اطالعاتی



164

امروزه شرکت ها به بهره گیري از تکنولوژي اطالعات براي ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد روابط بهتر با مشتریان و 
خود روي آورده اند تا به این وسیله بتوانند از طریق شبکه هاي داخلی یا اینترنت هاي تامین کنندگان واحد تجاري 

پیشرفته کارایی خود را افزایش دهند براي مثال شرکت بی ام و موجودي هاي خود را در وب سایت  مشترك براي 
فروشندگان در معرض نمایش قرار می دهد

استراتژي لجستیک:
صوالت در داخل و خارج از فرایند تولید در ارتباط است که شامل سه روند تمرکز، برون این استراتژي با جریان مح

سپاري و استفاده از اینترنت است برا دست یابی به هم افزایی هاي لجستیکی در بین واحد هاي کسب و کار شرکت 
خصصانی در حوزه شروع به متمرکز سازي لجستیک در گروه هاي ستادي مرکزي می کند که این گروه شامل مت

حمل و نقل مانند راه آهن هستند و تالش میکنند تا بتوانند با تامین کنندگان قراردادهاي بهتري منعقد کنند. به 
عنوان مثال شرکت ماریوت لجستیک راه حلی براي متمایز ساختن خود از رقبا و ایجاد ارزش افزوده و روشی براي 

کاهش هزینه هاي خود انتخاب کرده است.
رون سپاري  هزینه هارا کاهش و زمان تحویل را سریعتر می کند و اغلب شرکت ها از اینترنت به منظور ساده ب

سازي سیستم لجستیکی خود استفاده می کنند.

زیر ساختار
زیر ساختار یک سازمان زمینه انجام تمام فعالیت هاي ایجاد ارزش سازمان را فراهم می کند. زیر ساختار می تواند 

ي افزایش کارایی و ترفیع فعالیت هاي مشارکتی بین وظایف مختلف تعهد موجود در سطح سازمان را تشویق برا
کند.

تعهد در سطح سازمان به منظور کارایی از طریق رهبري مدیریت عالی شکل میابد.وظیفه رهبري گسترش بینشی 
.وظیفه دیگر رهبري تسهیل مشارکت است که نیاز همه وظایف سازمان را با تمرکز کارایی آن مشخص می سازد

بین وظیفه مورد نیاز براي دستیابی به برتري و کارایی است.
یکپارچه کردن سیستم به هنگام با برنامه  زمان بندي تولید به ارتباطات  نزدیک بین مدیریت مواد و واحد تولید 

و واحد تولید نیاز دارد.وطراحی تیم  هاي خودگردان به مشارکت نزدیک بین مدیریت منابع انسانی 

نقش هاي عمدهوظیفه
ایجاد تعهد در سطح سازمان براي ایجاد کارایی تسهیل مشارکت بین وظایف- 1زیر ساختار

دست یابی به صرفه جویی هاي هزینه ي مبتنی بر منحنی تجربه- 1تولید
اجراي سیستم هاي تولید انعطاف پذیر- 2

بازاریابی تهاجمی بر اساس منحنی تجربهاتخاذ روش هاي - 1بازاریابی 
محدود کردن برگشت مشتري توسط ایجاد وفاداري به مارك- 2

اجراي محصوالتی که به آسانی تولید می شوندمدیریت مواد
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طراحی محصوالتی که به آسانی تولید می شود- 1تحقیق و توسعه
جست و جوي نوآوري هاي فرآیندي- 2

کیفیت داراي دو مزیت براي سازمان استدست یابی به برتري در 
)افزایش شهرت سازمان به دلیل کیفیت برتر آن، به سازمان اجازه می دهد تا قیمت هاي باالتري را براي 1

محصوالت خود مطالبه کند.
)ضایعات فرایند تولید را کاهش و کارایی را باال برده که نتیجه آن کاهش هزینه هاست2

یابی به کیفیت برتر استفاده از مفهوم کیفیت جامع است که بر بهبود مستمر کیفیت کاال ها و مهمترین ابزار دست 
خدمات سازمان تمرکز می کند و بر همه آنچه سازمان براي انجام این هدف باید انجام شود تاکید می کند.

مورد زیر است:5فلسفه زیر  بناي مدیریت کیفیت جامع شامل 
کاهش هزینه ها به خط دوباره کاري کمتر،اشتباهات کمتر،وقفه هاي کمتر و استفاده بهتر بهبود کیفیت به معنی- 1

از زمان و مواد
در نتیجه اقدامات انجام شده بهره وري افزایش می یابد- 2
کیفیت بهتر منجر به بیشتر شدن سهم بازار می شود و به سازمان این امکان را می دهد تا به عنوان رهبر بازار - 3

ت ها را افزایش دهدقیم
ادامه حیات کسب و کار و افزایش سود آوري سازمان- 4
ایجاد مشاغل بیشتر از طرف سازمان- 5

دست یابی به برتري در نو آوري
نو آوري از جهات متعددي مهمترین عامل ایجاد مزیت رقابتی است نو آوري موفق در کاال ها و فرآیند ها به سازمان 

دهد که رقبایش آن را ندارند و باعث می شود که سازمان قیمت باالتري را مطالبه کند و امکان منحصر به فرد می
یا اینکه ساختار هزینه اش را نسبت به رقباي خود پایین بیاورد.

دست یابی به برتري در نوآوري شامل:
ایحاد صالحیت در نوآوري - 2نرخ باالي شکست در نوآوري     - 1

منبع مزیت رقابتی محسوب شود اما ، نرخ شکست آن باالست. مطالعات انجام شده نشان اگر چه نوآوري میتواند 
درصد آنها 20تا 12درصد محصوالت جدید به بازده اقتصادي نمی رسند و فقط بین 88تا 80می دهد حدود 

بازده اقتصادي دارند. 

نرخ باالي شکست در نوآوري به چهار دلیل زیر است:
ولید کاالي جدید مخاطره آمیز است چون نمی توان تقاضا را پیش بینی کردعدم اطمینان: ت- 1
تجاري کردن ضعیف: وقتی روي می دهد که نیاز ذاتی براي یک فناوري جدید باشد ولی فناوري جدید وجود - 2

داشته، با نیازهاي مصرف کننده سازگار نشده باشد
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افی نیستبازاریابی نادرست براي کاالیی که تقاضا براي آن ک- 3
تاخیر در عرضه محصوالت جدید به بازار- 4

مرحله زیر از مهمترین مراحل ایجاد صالحیت در نوآوري است.5
این مورد به استخدام مهندسان و دانشمندان محقق و ایجاد مهارت در تحقیقات کاربردي و پایه اي: )1

برقراري محیط کاري که خالقیت را تقویت می سازد نیاز دارد.

واحد بازاریابی وظیفه شناسایی نیازهاي یابی به یکپارچگی بین بازاریابی و تحقیق و توسعه:دست )2
مشتریان را بر عهده دارد و واحد تحقیق و توسعه باید با طراحی محصوالت جدید این نیازها را پاسخ دهد.

محصوالتی که بر واحد تحقیق و توسعه طرح ها ودست یابی به یکپارچگی بین تولید و تحقیق و توسعه:)3
مبناي واحد بازاریابی ایجاد کرده است براي واحد تولید ارسال می کند هماهنگی بین تولید، تحقیق و توسعه هزینه 

توسعه را پایین می آورد و سرعت فرایندها را افزایش می دهد.

د محصول جدید و به هر میزان زمان بین تولیتوانایی حداقل کردن زمان معرفی محصوالت جدید به بازار:)4
زمان معرفی آن به بازار بیشتر شود احتمال موفقیت آن کنترل شده و منافع مورد نیاز حاصل نمی شود.

که عبارت است از مدیریت کلی بر فرآیند نوآوري از زمان ایده اصلی تا تولید نهاییمدیریت مناسب پروژه:)5

مهارت مهم زیر دارد:3مدیریت پروژه نیاز به 
انایی براي تشویق ایجاد ایده هاي نو و تا حد ممکن عملیالف: تو

ب: توانایی براي انتخاب از بین پروژه هاي اولیه
ج: توانایی براي حداقل کردن زمان معرفی به بازار

دست یابی به پاسخگویی در برابر مشتري
ا که می خواهند و در زمانی که یک سازمان براي دست یابی به پاسخگویی در مقابل مشتري باید به مشتریان آنچه ر

آن را می خواهند عرضه کند. رسیدن به برتري در پاسخگویی در مقابل مشتري شامل ارزش قائل شدن براي 
مشتریان و اتخاذ گام هایی براي بهبود کارایی فرایند تولید و کیفیت محصوالت سازمان است که باید با این هدف 

سازگار باشد. 
یدن به برتري در پاسخگویی در مقابل مشتري  شامل تمرکز بر مشتري و برآورده کردن دو پیش نیاز براي رس

نیازهاي مشتري است که تمرکز بر مشتري  باید از راس سازمان شروع شود که در این راه مدیریت عالی و رهبري 
سازمان باید اقدامات زیر را انخاذ کنند.

سازمان استنگرش هاي کارمندان و آوردن مشتریان به داخل
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بعد از پیش نیاز اول(تمرکز برمشتري) و ظیفه بعدي برآورده کردن نیازهایی است که در مرحله تمرکز بر مشتري 
تشخیص داده شده است که این مرحله میتواند شامل سفارشی کردن(سفارشی کردن شامل متنوع کردن ویژگی 

هی از مشتریان وحد نهایی آن سفارشی هاي کاال یا خدمات براي سازگار کردن آن با نیازهاي منحصر به فرد گرو
کردن برحسب تک تک مشتریان است که این امر هزینه ها را افزایش می دهد ولی توسعه فناوري هاي تولید 
انعطاف پذیري این کار را ساده تر کرده است) و زمان پاسخ گویی به نیاز هاي مشتریان و زمان پاسخ گویی یک 

ابتی باید به سرعت به نیاز مشتریان پاسخ دهد و افزایش سرعت پاسخگویی به سازمان براي بدست آوردن مزیت رق
سازمان اجازه می دهد قیمت باالتري را مطالبه کند. 

عواملی که در کاهش زمان پاسخگویی موثر هستند شامل موارد زیر است:
نتقال دهد.الف)  واحد بازاریابی خواسته هاي مشتریان را سریعتر به واحد تحقیق و توسعه ا

ب)  واحد تولید به سرعت بتواند زمان بندي تولید را براي پاسخگویی به نیازهاي غیر متقربه مشتري تطابق دهد.
ج)  هماهنگی مستقیم سیستم هاي اطالعاتی به واحد بازاریابی و تولید در فرایند هاي مذکور.

استراتژي هاي نامناسب
وظیفه اي بسار خطر ناك است و آن دسته از مدیرانی که نمی توانند برخی از استراتژي هاي شرکت کسب و کار 

محیط داخلی و خارجی را به درستی تجزیه و تحلیل کنند ممکن است در دام یکی از استراتژي هاي نامناسب 
بیفتد این استراتژي ها به شرح زیر است:

ممکن است ایده خوبی باشد ولی می تقلید از استراتژي مورد استفاده شرکت پیش گامپیروي از پیش گام:-1
تواند موجب نادیده گرفته شدن برخی از نقاط قوت و ضعف شرکت شود.

اگر موفقیت یک شرکت مرهون و ناشی از پیش گامی آن در تولید یک محصول اقدام به عملی شگفت آور: - 2
ه و بتواند رشد خود را تضمین بی نهایت موفق باشد آن شرکت وسوسه می شود تا محصول جدید دیگري تولید نمود

کند مثل شرط بندي مسابقات اسب دوانی 

ورود جانانه به بازار با نیروي همه جانبه و بدست آوردن سهم بیشتري از بازار موجب مسابقه تسلیحاتی: - 3
ی افزایش درآمد هاي حاصل از فروش می گردد اما موجب افزایش هزینه هاي تبلیغات پیشبرد تحقیق و توسعه م

شود.

وقتی که مدیران با چند فرصت روبرو می شوند دست و پاي خود را گم می کنند و در دست به همکاري زدن:-4
ابتدا ممکن است منابع کافی براي توسعه یک ایده و فکر خوب براي یک پروژه داشته باشند اما پول زمان و انرژي 

شرکت به سرعت تمام می شود.
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ممکن است یک شرکت آنقدر درگیر یک استراتژي خاص باشد که مدیرانش حاظر به از دست دادن کنترل: - 5
پذیرش این واقعیت نشوند که آن استراتژي موفق نیست.

انتخاب استراتژیک
انتخاب بهترین استراتژي بعد از اینکه طرفداران و مخالفان استراتژي پیشنهاد هاي خود را ارائه نموده و نظرات خود 

د و پس از ارزیابی باید یکی از استراتژي ها اجرا شود اما بهترین استراتژي چگونه معین میشود؟ شاید را ابراز کردن
مهمترین معیار انتخاب یک استراتژي توانایی آن استراتژي در پرداختن به آن دسته از عوامل استراتژیک خاص باشد 

شناسایی قرار گرفته اند. معیار مهم دیگر که در تجزیه و تحلیل نقاط قوت، فرصت ها، ضعف ها و تهدید مورد 
توانایی آن استراتژي در تامین اهداف شرکت با بهره گیري از حداقل منابع و به جاي گذاشتن حداقل عوارض جانبی 

ست.

شرکتيهاویسناریطراح
طرح وياند که اثر هر استراتژیشیآزماانیزسود ويصورت حساب هاویشیآزمايترازهاشرکت،يهاویسنار

شرکت در يوهایسنارکنند.یمینیبشیمختلف آن پيبخش هاشرکت وهیمختلف آن را بر بازگشت سرمايها
محصوالت مشخص یکه برخنندکینیبشیپیصنعتيوهایاند مثالً ،اگر سناریصنعتافتهیمیتعميویواقع سنار

آن يرا براکیاستراتژيوهایاز سناريمجموعه ادیباخواهد داد،شیرا به شدت افزابازاريتقاضاشرکت،کی
کرد.یشرکت طراح

را برداشت:ریزيقدم هادیباویسنارکیساخت يبرا
.دیبسازهیچند فرضيکارطیدرباره محودیاستفاده کنیصنعتيوهای.از سنار1
صورت نیا.دیکنهیوتهیقبل طراحيسال هايرا برايواحد تجارایشرکت یعمومیمالي.صورت حساب ها2

اند.یشیآزمایماليصورت حساب هاینیبشیو پهیتهيمبنا،یماليحساب ها
.دیکنهیتهیشیآزمایصورت حساب مالکیک،یاستراتژنهیهر گزي.برا3
از کیهر يبرادر گردش خالص،هیسرماوينقدانیجرمفصل در سود خالص،وقیدقویسنارنیایطراحجهینت

مشخص خواهد شد.ندهیمحتمل پنج سال آونانهیببدنانه،یسه حالت خوش ب
شیپيهالیتحلوهیشکل از تجزنیاشوند با وجود آن،دهیچیپع،یسریلیختوانندیموهایاست که سناریعیطب

ویعملولمعقوياستراتژنهیشده مربوط به هر گزینیبشیدستاورد پنانهیواقع بسهیمقايکننده براینیب
است.يآن ضرورههمرايهاهیبودجه ها و روطرح ها،نیهمچن

سکیبه ررانیمددگاهید
تیاز احتمال موفقسکیراست.نهیهمراه با آن گزسکیاز ریخاص بخشکیاستراتژنهیگزکیتیجذاب

تخصص دهد و ياستراتژيبه اجرادیکه شرکت باییهاییمتشکل از مقدار داراشود ویملیتشککیاستراتژ
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عیکه در صناییهاکتشراستفاده کند.گریمصارف ديها براییتواند از آن دارایشرکت نمیزمانطولومقدار
یدارند تحمل متیکشور فعالکیدر که تنهایینسبت به کشورهايشتریبسکیدارند مقدار رتیفعالیجهان

کنند.
از ياستراتژياجراندیمدت زمان استفاده فراباشد وشتریبياستراتژيبه اجراافتهیتخصص ییچقدر داراهر
کنند.یطلب مرايباالترتیارشد شرکت احتمال موفقرانیتر باشد مدیها طوالنییدارا
در است.یواقعنشیگزيباال استفاده از تئوریطیمحنانیعدم اطمطیتحت شرايهانهیگزيبرادیجدکردیرو
میگرفت را دارمیدر مورد آنها تصمدیکه بايهانهیاز گزيگسترده افینامطمئن است طندهیکه آیزمانجهینت

متفاوت است.یارزش خالص فعلکردیکه با رو
پروژه مشکل است.يوبراستینریانعطاف پذطیشرارییدر مورد تغیارزش خالص فعلروش

نفعيذيوارده از طرف گروه هايفشارهااثر
نفع متنفذ يذيگروه هايبا خواسته هايآن استراتژيسازگارتیقابلریتاثتحتک،یاستراتژنهیگزکیتیجذاب
قرار دارد.يکارطیمحکیدر 

توان از لحاظ:ینفع راميذيهاگروه
شرکت يهاتیمنافع(سهامداران)در فعال)1
کرد.يبندمیتقسشرکت،يهاتیقرار دادن فعالریمرتبط با تحت تاثقدرت)2
به چهار دیباکیاستراتژرانیمدم،ینفع در هر تصميذيگروه هايخواسته هاریتاثوتیاهمزانیسنجش ميبرا

پرسش پاسخ بدهند:
شرکت دارند؟تیدر موفقيشترینفع نقش بيذياز گروه هاکی.کدام 1
کند؟یمنیآنها را تا ميها چقدر از خواسته هانهیگزنی.ا2
خواهند نرسند،چه خواهند کرد؟ی.اگر آنها به آنچه م3
کنند؟یخود را عملمی.چقدر احتمال دارد که تصم4

اقدام تهیکميمشارکت هاوضع قانون،عبارتند از:یاسیسيهاياستراتژنیومورد استفاده ترنیترلاومتد
.ياتئالف سازویزنیراجانبدارانه،غاتیتبل،یاسیس

یوارده از طرف فرهنگ سازمانيفشارها
ها ويداورشیپاحتماال شکست خواهد خورد.و مطابقت نداشته باشد،یهم خوانیبا فرهنگ سازمانياگراستراتژ

یرا مورد بررسیاتیها و اهداف عملياز انواع استراتژیشرکت برخرانیشود که مدیها مانع از آن ميمحافظه کار
شود.یشرکت میتر شدن عمر فرهنگ سازمانیشرکت موجب طوالنانگذارانیبودن افکار بنایپوقرار بدهند.

را اتخاذ کنند:ریزيهامیاز تصمیکیدیبارانیمدتطابق کم است،تیقابلزانیماگر
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رندیبگدهیدرا نایفرهنگ سازمان•
بدهند.رییبر اساس آن طرح اجرا را تغکنند وتیریمدیبر اساس فرهنگ سازمان•
انتخاب شده آنها بخوانديبدهند که با استراتژرییتغيکنند فرهنگ را طوریسع•
کنند.لیشرکت تعدیرا متناسب با فرهنگ سازمانياستراتژ•

(که هر دو دشوار وفرهنگ متناسب با آنلیتعدای یخاص بدون التزام به فرهنگ سازمانياستراتژياجراآغاز
خطر ناك است.يکارزمان برند) 

يدیکلرانیمدالیوامازهایننقش
نهیزمشیپدهد.یقرار مریتحت تاثنهیگزکیرا از جذاب بودن يویابیارزفرد،یتیشخصيهایژگیوواتیتجرب

دهند.یقرار مریتحت تاثراياستراتژانتخاب،یوصنعتیفرهنگيها
رانیکه مدیکنند،در حالیمدیصنعت فروش وسهم بازار تاکتیشان بر جذابماتیدر تصميکره ارانیمد
ممکن است وادار کردن ورزند.یمدیتاکینرخ بازدهوينقداناتیجرشده،ینیبشیپيبر تقاضا ییکایآمر
بحران تنش زا وگذاشته شده،ارقبال کنکیاستراتژيهانهیمجدد گزیبه بررسکیاستراتژرانیگ- میتصمورانیمد

باشد.ساز 

کیانتخاب استراتژندیفرا
يهايریگمیتصمنیبهترآنها.نیانتخاب بهترمختلف ويهاياستراتژیابیعبارت است از ارزکیاستراتژانتخاب
دو روش به شود.یاتخاذ نممشخص توافق داشته باشند،نهیگزکیسر اجماع که همه برقیلزوماً از طرکیاستراتژ

کنند:يریجلو گیکند که دام همزبانیکمک مکیاستراتژرانیمد
گروه باشد) ایفرد کیمخالف(که ممکن است ک،عضویاستراتژيریگمیهنگام استفاده در تصمعضو مخالف:.1

شود.یمنییتعیجمع رسمکیشده در شنهادیپياستراتژنهیمشکالت گزدام ها وییشناساياست که برایکس

موضوع است.کیدر تز)ی(تز وآنتمتناقضمتعارض ودگاهیدو دبیترکشامل :یکیالکتیديپرس وجو.2

به دست کیاستراتژنهیگزهرک،یاستراتژيهانهیگزجادیايمورد استفاده براندیتوجه به فرآبدون
واقع شود:یابیبه دقت مورد ارزریزاریچهار معنیآن در تامییبراساس توانادیآمده با

.انحصار متقابل1
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.تی.موفق2
.تی.جامع3
.یدروني.سازگار4

هااستیستوسعه
دیباتیریاکنون مد.ستینياستراتژیطراحاینیخاتمه مرحله تدويبه معناکیاستراتژنهیگزنیبهترانتخاب

خالق خود ياستراتژرییتوانند موجب تغیمیحتدارند ویها معموال عمر طوالناستیسکند.نییها راتباستیس
شرکت شوند ویاز فرهنگ سازمانیتوانند بخشیم»استيحق با مشترشهیهم«چونیکالنيهااستیسشوند.

خاص را آسان تر کند.يهاياستراتژياجرا
کنند.رییتغدیبازیآن شرکت نيهااستیسشرکت،کي یدر استراتژرییهر تغبا
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:تستیسواالتنمونه

257وظیفه اي در کدام یک از زمینه هاي زیر بکار گرفته می شود؟ ص استراتژي سطح - 1
د) طراحی سازمانج) تولید و بازار یابیب) عرضه محصولالف) کیفیت

258در استراتژي وظیفه اي ما به دنبال پاسخ به کدام سوال هستیم؟ ص - 2
پشتیبانی کنیم؟الف)  ما چگونه باید از استراتژي هاي سطح کسب و کار 

ب)  ما چگونه باید از استراتژي هاي کسب و کار و سازمانی پشتیبانی کنیم؟
ج)  ما چگونه باید از استراتژي سیستم اطالعات پشتیبانی کنیم؟

د)  ما چگونه باید از استراتژي هاي تولید پشتیبانی کنیم؟

260اش شایستگی متمایز است یا نه؟ص کدام یک از گزینه هاي زیر نشان نمی دهد که شایستگی محوري - 3
د ) آزمون رقیب بی نظیرج ) آزمون قابلیت گسترشب ) آزمون رقباالف ) آزمون ارزش مشتري       

260یک شرکت از چه طریقی می تواند به یک شایستگی دست یابد؟ ص - 4
فیتب ) از طریق عرضه ي محصوالت با کیالف ) از طریق بازاریابی

د ) ممکن است ناشی از ویژگی هاي یک محصول باشد ج ) از طریق مدیریت استراتژیک

261طبق نظر هانگر و ویلن تأمین منبع از خارج یا برون سپاري عبارتست از.......................؟ص- 5
الف) خرید کاال یا خدمت فرد دیگري که قبال به طور خصوصی ارائه شده است. 

ب) خرید کاال یا خدمت گروه دیگري که قبال به طور عمومی ارائه شده است. 
ج) خریداري یک کاال یا خدمت که قبال داخل سازمان تهیه شده است. 

د) برون سپاري به روشی مهم براي افزایش کارایی و کیفیت تبدیل می شود. 

261کدام گزینه در مورد برون سپاري صحیح است؟ ص- 4
اري یک کاال یا خدمت که قبال داخل سازمان تهیه شده است ، از یک منبع خارج سازمان.الف) خرید

ب) اطمینان یافتن از قدرتمند بودن افراد شایسته 
ج) میزان ارزش افزوده حاصل از فعالیت تحت مالکیت سازمان 

د) بخش کوچکی از ارزش کل کاال و یا خدمات شرکت 

261اي استراتژیک چیست و با ادغام در چه شرایطی است؟صیک بخش مهم از تصمیم گیري ه- 5
الف) توسعه، متقابل                                            ب) توسعه ، متفاوت                                   

نداردد) تامین منبع از خارج سازمان، هیچ ارتباطیج) تامین منبع از خارج سازمان، متفاوت
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261در تصمیم گیري هاي استراتژي هاي وظیفه اي چه مواردي باید قابل قبول مدیر استراتژیک باشد؟ ص- 6
الف) شناسایی شایستگی هاي اصلی یا محوري واحد تجاري یا سازمان 

ب) اطمینان یافتن از فعال و قدرتمند بودن شایستگی ها 
ج) مدیریت شایستگی ها براي ایجاد مزیت رقابت 

د) همه موارد

262چه موقع باید بازار آزاد خریداري شود؟ ص - 7
الف) در صورتی که فعالیت مزیت رقابتی بخش بزرگی از ارزش کل کاال یا خدمات شرکت باشد.

ات شرکت باشد. ب) در صورتی که فعالیت مزیت رقابتی شامل بخش کوچکی از ارزش کل کاال یا خدم
ج) در صورتی که ادغام عمومی ناقص و برخی تولیدات به صورت داخلی است. 
د) در صورتی که برون سپاري کم وخرید با قرار دادهاي بلند مدت ایجاد شود.

262خرید با قرار دادهاي بلند مدت کدام ارزش افزوده فعالیت را شامل می شود؟ ص- 8
د) ادغام ناقص ج) برون سپاري کامل ب) ادغام عمومی              الف) برون سپاري ناقص       

262خرید بازار آزاد کدام پتانسیل فعالیت را شامل می شود؟ ص- 9
د) برون سپاري ج) برون سپاري ناقصب) ادغام عمومی ناقص           الف) ادغام عمومی کامل  

کامل

263و262برون سپاري کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟ صمعایب-10
الف) معرفی محصوالت جدید سازمان 

ب) محصور شدن شرکتها در قرار دادهاي کوتاه مدت با تامین کنندگان خارجی 
ج) کاهش توانایی شرکت براي یادگیري مهارت هاي جدید 

د) افزایش شایستگی هاي رقبا 

263برون سپاري کدامند؟ صویژگی هاي مشترك -11
الف) تحت سلطه گرفتن تصمیم گیري توسط بخش هاي مالی و حقوقی و نیز فروش و عرضه شرکت 

ب) واجد شرایط نبودن فروشندگان از قبل برمبناي قابلیت هاي کمی 
ج) تحت الشعاع قرار گرفتن تصمیم گیري بر مبناي مزایاي کوتاه مدت 

د) همه موارد 
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263سازمان چه زمانی سودآور است؟ صیک -12
الف) فعالیت هاي ارزش زا را با هزینه هاي کمتر نسبت به رقبا ادامه دهد. 

ب) سازمانی که بهره وري بیشتري نسبت به رقبا دارد. 
ج) دستیابی به برتري در کیفیت 

و تدارکات تولید و د) اگر ارزش ایجاد شده توسط سازمان از هزینه هاي وظایف ایجاد شده ارزش (تهیه
بازاریابی ) بیشتر باشد.

263عملکرد یک سازمان براي کسب مزیت رقابتی چگونه باید باشد؟ ص -13
الف) فعالیتهاي ارزش زا را با هزینه هاي بیشتري نسبت به شرکت هاي دیگر انجام دهد. 

جر شود. ب) فعالیت ها را به روشی انجام دهد که به متمایز سازي و قیمت باالتر من
ج) فعالیت هاي ارزش زا را با هزینه کمتري نسبت به رقبا انجام دهد 

د) گزینه ب و ج 

264براي دستیابی به برتري در کارآیی عوامل ورودي آن کدام است؟ ص-14
الف) نیروي کار، زمین، سرمایه، مدیریت، دانش فنی، ماشین آالت 

ب)  مدیریت، دانش، بازاریابی، فروش
نیروي کار، زمین، مدیریت، بازاریابی،فروشج) 

د) تجارت، اقتصاد، مدیریت، ماشین آالت 

264خروجی هاي دستیابی به برتري در کارآیی در کدام گزینه است؟ ص-15
د) بازاریابیج) کاالها و خدمات تولیدي سازمان الف) زمین،سرمایه       ب) استراتژي هاي مالی          

264کارایی یک سازمان بر چه اساسی اندازه گیري می شود؟ ص-16
الف) به وسیله صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس و اثرات یادگیري 

ب) به وسیله هزینه ي ورودي هاي مورد نیاز براي تولید یک خروجی معین 
ج) تغییر تکنولوژي در بیشتر صنایع رقابتی 

ان نزدیکتر است.د) محصوالتی که به نیازهاي خریدار

264چه سازمانی کاراتر است؟ ص-17
الف) سازمانی است که بهره وري بیشتري نسبت به رقبا دارد 

ب) سازمانی که فعالیت هاي کمتري نسبت به سازمان هاي دیگر دارد 
ج) بهره گیري از سیستم تولید منعطف 

د) سازمانی که به نوآوري وخالقیت می پردازد



175

264ش مهمی در رسیدن به برتري در کارایی ایفا می کند؟ صکدام عامل نق-18
الف)  استراتژي تحقیق و توسعه                             ج) مدیریت و دانش فنی

د) دستیابی به برتري در کیفیت ب) زیر ساختارها                                              

264کدام است؟ صراه رسیدن به برتري در کارایی -19
ب) پیروي تکنولوژیک                                     الف) قیمت گاري نفوذ                                      

د) طراحی محصوالت جدید ج) صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس و اثرات یادگیري

264استراتژي هاي بازاریابی کدامند؟ص -20
ج) رهبري تکنولوزیک          د) سرمایهب) استراتژي فشار و استراتژي کششالف) استراتژي مالی       

265یک شرکت هنگام قیمت گذاري کدام استراتژي را انتخاب می کند؟ص -21
ب) هزینه تحقیق و توسعه                                   الف) قیمت گذاري نفوذ و قیمت گذاري خامه

ج) توسعه منابع فیزیکی                                           د) مدیریت منابع انسانی 

265براي شرکت پیشگام در معرفی محصوالت جدید کدام استراتژي مناسب است؟ص-21
ج) استراتژي تجاري           د) ساختار ب) قیمت گذاري خامه الف) استراتژي برنامه ریزي         

سرمایه 

265یک شرکت با کدام قیمت گذاري به بیشترین سود می رسد؟ ص-22
) قیمت گذاري دج) قیمت گذاري نفوذ الف) قیمت گذاري تجاري         ب) قیمت گذاري مالی         

خامه 

264کدام یک از گزینه هاي زیر بیانگر عملکرد شرکت با بهره گیري از استراتژي توسعه بازار است؟ ص -23
ب) معرفی محصوالت جدید براي بازارهاي جدید الف) خلق بازار جدید براي محصوالت جدید

د) توسعه منابع فیزیکی ج) ارتباط میان تأمین کنندگان                  

264شرکت براي بهره گیري از استراتژي توسعه محصول چه اقداماتی انجام می دهد؟ ص-24
الف) معرفی محصوالت جدید براي بازار هاي جدید           ب) طراحی و عرضه محصوالت جدید براي بازارهاي 

فعلی 
د) گزینه الف و ب ج) خریداري سهام شرکت                                          

265واحد مالی هر سازمان درپی بهبود چه مسأله اي است ؟ص-25
ب) ساختار فناوري اطالعاتالف) ساختار سرمایه سازمان
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د) توسعه محصوالت جدید ج) ساختار نیروي زمینی                     

265استراتژي مالی از چه طریقی می توانر براي شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند؟ص-26
الف) کاهش هزینه منابع مالی، کاهش قدرت مانور شرکت در ایجاد سرمایه 

ب) کاهش هزینه منابع مالی، افزایش قدرت مانور شرکت در ایجاد سرمایه 
ج) افزایش هزینه منابع مالی، کاهش قدرت مانور شرکت در ایجاد سرمایه 

د) حداقل کردن ارزش مالی شرکت

265راه تأمین محصوالت نو کدام است؟ ص-27
الف) گشترش بازارهاي فعلی            ب) ایجاد بازارهاي جدید  

د) ایجاد و عرضه سهام خاص ج) طراحی ساختارهاي جدید           

265یک روش یا استراتژي مطلوب و متداول مالی چیست؟ ص-28
ب) خرید استقراضی الف) خرید بازارهاي جدید                 

ج) خرید سهام شرکت دیگر              د) استراتژي تحقیق و توسعه 

266کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با خرید استقراضی صحیح می باشد؟ص -29
الف) یک شرکت با استقراض از شخص ثالثی همچون یک شرکت بیمه، اقدام به خریداري سهام یک 

شرکت دیگر می نماید. 
ب) تحت تأثیر چرخه حیات محصول قرار دارد. 

ج) افزایش در حجم تولیدات را توصیف می کندکه سازمان در دستیابی به مأموریت و اهداف سازمانی رهنمود 
می سازد. 

شامل استراتژي هاي اساسی است.د) 

266اگر شرکت موفق باشد رشدو سود آن درچه مسائلی منعکس میشود؟ص -30
ب) در فروش ها، در افزایش ارزش سهامش در بازار الف) در فروش، در محصوالت جدید                      

حصول، بهبود کیفیت ج) درمنابع اطالعاتی، در ورودي هاي آن                د) در تولید م

266تولید کنندگان لوازم الکتریکی چگونه از سهام خود حمایت می کنند؟ ص-31
ب) اهداف بلند مدت الف) عرضه مستمر و سخاوتمندانه سود سهام

قانه ج) تغییر تکنولوژي                                                      د) جستجوي نوآوري هاي خال

266استراتژي تحقیق و توسعه به چه چیزهایی می پردازد ؟ص-32
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الف)  نوآوري و خالقیت در محصول                    ب) فرایند تولید محصول 
د)  همه گزینه هاج) بهبود کیفیت محصول                                 

267مزیت هزینه اي شامل چه گزینه  هایی می باشد؟صدر استراتژي تحقیق و توسعه نوع رهبري تکنولوژیک-33
الف) در طراحی محصول باکمترین هزینه پیش قدم شوید.

ب) باطراحی روش هاي هزینه،فعالیت هاي با ارزش انجام دهید.
ج) هزینه محصول یا فعالیت هاي با ارزش را از طریق بهره گیري از تجربیات رهبر ،کاهش دهید.

د)  گزینه الف و ب

267هسته مرکزي یک سازمان کدام واحد است ؟ ص-34
الف) واحد تحقیق و توسعه                  ب)  واحد مدیریت منابع انسانی 

د)  هر سه گزینهج)  واحد تولید و عملیات

267استراتژي تولید تحت تاثیر چه چیزي قرار دارد؟ ص-35
د)  هیچکدام ج)  چرخه حیات محصول وسعه منابع فیزیکی            الف) هسته مرکزي         ب)  ت

268براساس مفهوم استراتژي تولید محصول درطول زمان به چه چیزي تبدیل می شود؟    ص - 36
ج) تکنولوژي بهینه           د) هزینه ثابتب) قطعات استانداردالف) یک کاالي مصرفی

در روش استراتژي بهبود مستمر چه کسانی به طور مستمر تالش می کنند تا فرایند هاي تولید را بهبود -37
268بخشند؟ ص 

د) سیستم هاي ج) منابع انسانی      ب) گروه هاي کاري چند وظیفه ايالف) تولیدکنندگان انبوه      
اطالعاتی 

268ایی مناسب است ؟ صتولید سفارشی انبوه براي چه محیط ه-38
الف) محیط هاي پویا                               ب) محیط هاي ثابت               

د) محیط هاي پویا و همیشه در تغییر ج) محیط هاي ثابت و پویا                         

269استخدام کدام نیروي کار باعث مزیت رقابتی می گردد ؟ ص -39
د) گروه هاي کاري ج) نیروي کار متنوعند کم مهارت           ب) کارکنان ماهر            الف) کارم

269سیستم هاي اطالعاتی از چه طریقی می توانند کارایی شرکت را افزایش دهند؟ ص-40
الف) ایجاد روابط بهتر با مشتریان                 ب) شبکه هاي داخلی 

د) همه مواردي پیشرفته و پیچیده تر           ج) اینترنت ها
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براي دستیابی به هم افزایی لجستیکی در بین واحد هاي کسب و کار ،شرکت چه کاري انجام می دهد؟ -41
270ص

الف)  متمرکز سازي لجستیک                                                  ب)  قرار داد با تامین کنندگان
د)  ساده سازي سیستم لجستیکیمتمرکز سازي لجستیک در گروه ستادي مرکزيج)  
270طراحی تیم هاي خودگردان به مشارکت نزدیک کدام دو گروه برمی گردد؟ ص-42

الف) مدیریت مواد و واحد تولید                                ب) واحد تولید و واحد تحقیق
د) مدیریت منابع انسانی و واحد تولیدد تولید و واحد تحقیق و توسعه              ج) کارکنان واح

271نقش هاي عمده تحقیق و توسعه کدامند؟ص -43
الف) طراحی محصوالتی که به آسانی تولید می شوند.         ب) تسهیل مشارکت بین وظایف

د) الف و جج) جستجو نوآوري هاي فرایندي                                  

271نقش هاي عمده مدیریت مواد کدام است؟ص -44
ب)  جستجونوآوري هاي فراینديالف)  اجراي محصوالتی که به آسانی تولید می شوند.

د)  اجراي سیستم هاي تولید انعطاف پذیرج)  تسهیل مشارکت بین وظایف

272مهمترین عامل ایجاد فریت رقابتی چیست ؟ص -45
د) مدیریت مناسب پروژهج)  زیر ساختار       ب)  تمرکز بر مشتريالف) نوع آوري

272تولید کاالي جدید به چه دلیل مخاطره آمیز است ؟ص -46
ب)  چون نمی توان تقاضا را پیش بینی کرد الف)  چون می توان تقاضا را پیش بینی کرد

د)  هیچکدامج)  گزینه الف و ب 

274اولین گام براي دست یابی به برتري در پاسخگویی در مقابل مشتري چیست ؟ص -47
مشتريالف) تمرکز بر 

ب)  دست یابی به برتري در نوع آوري
ج)  برانگیختن کل سازمان به تمرکز برروي مشتري است

د)  اقدام به عمل شگفت آور

276توانایی استراتژي در شرکت به چه چیزي بستگی دارد.ص -48
برخورد شرکتب) ضعف شرکت ها           ج) نوع شرکت          د) الف) اهداف شرکت ها

277سناریوهاي شرکت از چه نوع سناریوهایی هست؟ص -49
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د) تعمیم یافته ج) تعمیم یافته شرکتیب) تعمیم یاقته دولتیالف) تعمیم یافته صنعتی
مردمی

275نیاز مشتري به چه چیزي وابسته است؟ص -50
د) تحلیل نیاز مشتريب) سرعت در نوشتن       ج) حرف زدن متداول      الف) سرعت در پاسخگویی

275ص .افزایش چه  رفتاري باعث میشودکه سازمان اجازه دهد قیمت باالتري را مطالبه میکند-51
د) برخورد در برابر نیاز ج) حرف زدن متداول   ب) سرعت در پاسخگوییعت در نوشتن    الف) سر
مشتري

275یک سازمان براي مزیت رقابتی باید چه کاري انجام دهد؟ص -51
الف) خواسته هاي مشتریان را دیر پاسخگو باشند
ب) در برابر خواسته هاي مشتریان پاسخی ندهند

ج) در برابر خواسته هاي مشتریان با سرعت پاسخگو باشند
شتریان بی تفاوت باشندد) در برابر خواسته هاي م

محصوالت جدید ظرف ... آینده از حیث اثر آن ها بر آینده و عملکرد آتی شرکت مقایسه و ارزیابی کرد. ص -52
280

ج) یک ساله             د) پنج ماههب) پنج سالهالف) دو ساله               

281ص کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-53
مدیرانی که مالک مقدار قابل توجهی از سهام شرکت هستند بیشتر فعالیتهاي همراه با ریسک انجام می الف)  
دهند.

ب)  شرکتهاي که در صنایع جهانی فعالیت می کنند نسبت به شرکتهاي فعال در یک کشور ریسک بیشتري را 
تحمل می کنند.

کت بزرگ با مدیران حرفه ایی قبول می کنند.ج)  شرکت کوچک با مدیر کارآفرین ریسک بیشتري نسبت به شر
د)  رویکرد مناسب براي گزینه هاي تحت شریط عدم اطمینان محیطی باال، استفاده از ارزش خالص 

فعلی است.

282گروه هاي ذي نفع به چند دسته تقسیم می شوند؟ص -54
قراردادن فعالیتهاي شرکتب) قدرت مرتبط با تحت تأثیر الف) منافع در فعالیتهاي شرکت

د) الف و بج) تولید کنندگان
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وضغ قانون ، مشارکت هاي کمیته اقدام سیاسی، تبلیغات جانبدارانه،رایزنی و ائتالف سازي جزء کدامیک از -55
283استراتژِها می باشد؟ص

د)  استراتژي سازمانیج)  استراتژي فرهنگیب)  استراتژي اجتماعیالف) استراتژي سیاسی

283ماتریس اولویت گروه هاي ذینفع را توضیح دهید.ص-56
قدرت زیادقدرت متوسطقدرت کم

اولویت باالاولویت باالمنافع باالمنافع باال
اولویت باالاولویت متوسطمنافع متوسطمنافع متوسط

اولویت متوسطپاییناولویتمنافع کممنافع کم

282جذابیت یک گزینه استراتژیک تحت تأثیر چیست؟ص -57
الف) سازگاري استراتژي با خواسته هاي سازمان

ب) سود سهام
ج) قابلیت سازگاري استراتژي با خواسته هاي گروههاي ذي نفع در یک محیط کاري

د) سهامداران شرکت

283از استراتژي را انتخاب می کنند؟ص استراتژي سازها بیشترچه گزینه هایی -58
الف) استراتژي هایی که فشارهاي خارجی را به حداکثر برسانند

ب)  استراتژي هایی که فشارهاي خارجی را به حداقل و کسب حمایت گروههاي ذي نفع را به حداکثر 
برسانند

ذي نفع را به حداقل برسانندج)  استراتژي هایی که فشارهاي خارجی را به حداکثر و کسب حمایت گروههاي 
د) الف و ج

283در چه صورت احتمال شکست در استراتژِ بیشتر خواهد شد؟ص-59
الف) زمانی که استراتژي با فرهنگ سازمانی هم خوانی و مطابقت نداشته باشد 

ب) تغییرات سیاسی بر استراتژِ اثر مستقیم داشته باشد
ج) هدفها از قبل مشخص شده نباشد

مواردد) همه

مدیران .............................. میتوانند دیگر مدیران ارشد را تحت تاثیر خود قرار دهند تا به این وسیله حمایت آنها -60
284را به یک گزینه استراتژیک جلب کنند. ص 

د) مدیران عملیاتیج) مدیران ارشد) مدیران میانیبالف) مدیران موثر در تصمیم گیري
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285مدیران کره اي در تصمیمات خود بر چه چیز تاکید دارند؟ ص -61
ب) برجذابیت صنعت فروش و سهم بازارالف) بر سهام بورس

د) بر سیاستهاي  اصلی شرکتج) بر مشتري مداري و نظرات مشتري

284انتخاب استراتژي را تحت تاثیر قرار میدهد؟ ص چه چیزي-62
د) هدف ج) کمیته سیاستها) فرهنگ سازمانیبالف) پیش زمینه هاي  فرهنگی و صنعتی

بنیانگذاران

....................... و وارد کردن مدیران و تصمیم گیران استراتژیک  به بررسی مجدد گزینه هاي قبال کنار گذاشته -63
285.......................... میباشد. ص 

د) ضروري و حیاتیج) مفید و موثرب) بحران زا و تنش سازالف) بی اثر و غیر ضروري
286کدام روش جلوگیري از همزیانی به زمان ارسظو و افالطون برمیگردد؟ ص_64

د) توسعه سیاستهاج) کمیته سیاستها) عضو مخالفبدیالکتیکیي الف) پرس و جو

......به واسطه ترغیب و تشویق ارزیابی انتقادي باعث بهبود کیفیت تصمیم گیري میشوند.ص .................و........-65
286

پرس و جوي دیالکتیکی–ب) عضو مخالف موفقیت_الف) جامعیت 
د) هیچ کدامانحصار متقابل_ج) سازگاري درونی 

286هدف ایجاد کمیته سایه استراتژي چیست؟ص-66
ب) تصمیم گیري استراتژیکالف) براي ایجاد یک سري از گزینه هاي استراتژیک خالقانه

د) وضع قانونج) توسعه سیاست ها

288سیاست هایی مثل همیشه حق با مشتري است میتوانند بخشی از ............................ باشند.ص -67
د) فرایند استراتژي ج) استراتژي سازمان       ب) فرهنگ سازمانالف) اهداف سازمان          

288سیاست ها معموال عمري ........................ دارند و می توانند  موجب .............................. خالق خود شوند.ص -68
تغییر استراتژي-_تثبیت نظر                    ب) کوتاه _الف) کوتاه 

تثبیت استراتژي_طوالنی د) تغییر استراتژي_ج) طوالنی 

تغییر استراتژي با سیاست ها شرکت چه ارتباطی دارد و یکی از راه هاي کنترل  مدیریت فرهنگ -69
288سازمانی................... است.ص 

توسعه سیاستها_ب) مستقیم مدیریت استراتژیک_الف) مستقیم 
توسعه سیاستها_د) غیر مستقیم مدیریت استراتژیک     _ج) غیر مستقیم 



182

سواالت تشریحی:نمونه 

تا 258تفاوت استراتژي وظیفه اي را با استراتژي سازمانی نام برده و  به اختصار توضیح دهید؟ص-1
259

ن و افق زمانی: استراتژي وظیفه اي معموال فعالیت هاي کوتاه مدت را که طی یک سال یا کمتر انجام می شوند تعیی
هماهنگ می کند.

مشخص بودن : استراتژي هاي وظیفه اي نسبت به استراتژي هاي سازمانی شفافیت و دقت بیشتري دارند.
مشارکت و توصعه : یکی از ویژگی هاي استراتژي هاي وظیفه اي این است که کارکنان سطوح پایین تر سازمان در 

تدوین آن ها مشارکت فعال دارند

259متمایز چیست؟ ص شایستگی هاي - 2
اگر شایستگی ها و یا قابلیت ها برتر از شایستگی ها یا قابلیت هاي رقیب باشند آن ها را شایستگی هاي متمایز 

می نامند.

262و 261تأمین منبع از خارج سازمان را مختصر توضیح دهید؟ص - 3
دمت یا کاالي فرد دیگري که قبال تامین منبع از خارج از سازمان یا برون سپاري عبارت است از خرید خ

بطورخصوصی ارائه شده است. برون سپاري به بخش مهمی از تصمیم گیري استراتژیک تبدیل شده و به روشی مهم 
درصدي در هزینه ها و افزایش 9براي افزایش کارایی و اغلب کیفیت تبدیل میشود. برون سپاري منجر به کاهش

ت.تامین منبع از خارج با ادغام متفاوت است. تصمیم گیري در مورد درصدي در ظرفیت و کیفیت شده اس15
تامین منبع از خارج از سازمان به میزان کل ارزش افزوده حاصل از فعالیت تحت مالکیت سازمان و میزان مزیت 

رقابتی شرکت در آن فعالیت بستگی دارد.

264عوامل دستیابی به برتري در کارایی را توضیح دهید؟ص -4
سازمان را می توان به عنوان وسیله ایی براي تبدیل ورودي ها به خروجی درنظر گرفت. ورودي ها عوامل اساسی 

هستند مانند نیروي کار , زمین و ...
خروجی ها کاالها و خدماتی هستند که سازمان تولید می کند. کارایی بوسیله هزینه ورودي هاي مورد نیاز براي 

دازه گیري می شود. سازمانی کاراتر سازمانی است که بهره وري بیشتري نسبت به رقبا تولید یک خروجی معین ان
دارد. یک راه رسیدن به برتري در کارایی دست یابی به صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس و اثرات یادگیري است. هر 

دوي این مفاهیم تشکیل دهنده شالوده پدیده ایی به نام منحنی تجربه هستند.
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264اتژي هاي بازاریابی را توضیح دهید؟صاستر- 5
استراتزي بازاریابی به مسائلی چون قیمت گذاري, فروش و توزیع یک محصول می پردازد. یک شرکت با بهره گیري 
از استراتزي توسعه بازار می تواند سهم بزرگی از بازار محصوالت فعلی را از طریق اشباع بازار و نفوذ در بازار در 

گیرد, براي محصوالت فعلی بازارهاي جدیدي خلق کند. دیگر استراتژي هاي بازاریابی استراتژي فشار و اختیار خود ب
کشش هستند. استراتژي فشار از طریق افزایش عملیات پیشبرد فروش و تزریق محصول در سیستم سعی میشود تا 

افزایش فروش می شود. استراتژي فروش افزایش داده شود و استراتژي کشش, تبلیغات و آگهی هاي بازرگانی سبب 
قیمت گذاري وقتی محصول هنوز براي بازار جدید و تازه و تعداد رقبا محدود و اندك است قیمت زیادي تعیین می 
شود. در قیمت گذاري نفوذ شرکت تالش می کند بازار خود را توسعه ببخشد. به احتمال زیاد یک شرکت با قیمت 

ت سود بیشتري کسب کند.گذاري نفوذ میتواند در بلند مد

265استراتژي مالی را توضیح دهید؟ ص-6
واحد مالی هر سازمان در پی بهبود ساختار سرمایه آن می باشد. استراتژي مالی به مسائل شرکت و گزینه هاي 

طریق فراوري آن می پردازد و بهترین اقدامات را از حیث مالی انها شناسایی و معرفی میکند. این استراتژي از 
کاهش هزینه منابع مالی و افزایش قدرت مانور شرکت در ایجاد سرمایه براي پشتیبانی از یک استراتژي تجاري براي 
آن شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند.این استراتژي سعی میکند ارزش مالی شرکت را حداکثر کند.یک استراتژي 

مطلوب مالی استراتژي خرید استقراضی است. 

264ه گیري از استراتژي توسعه بازار چه کارهایی را می تواند انجام دهد؟ صشرکت با بهر-7
سهم بزرگی از بازار محصوالت فعلی را از طریق اشباع بازار و نفوذ در بازار در اختیار خود بگیرد و براي محصوالت 

فعلی بازارهاي جدید خلق کند . 

266چند نوع استراتژي تحقیق و توسعه وجود دارد؟ ص -8
) رهبري تکنولوژیک (پیشگام در نوآوري)1دونوع استراتژي شامل: 

) پیروي تکنولوژیک (از محصوالت رقیب تقلید می کند) .2

تصمیم گیري درباره انتخاب رهبري تکنولوژیک و پیروي تکنولوژیک  مقدمه اي برحصول کدام - 9
266استراتژي ها است؟ ص 

استراتژي هزینه کمتر و استراتژي تمایز 

267استراتژي هاي تولید و عملیات چه مواردي را تعیین می کند؟ ص-10
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ارتباط میان تامین -توسعه منابع فیزیکی-میزان و سطح یکپارچگی عمودي-روش و محل تولید یک محصول
کنندگان

268می افتد ؟ ص بر اساس مفهوم استراتژي تولید چه اتفاقی براي محصول-11
براساس این مفهوم ،محصول در طول زمان به یک کاالي مصرفی تبدیل می شود و تقاضاي آن افزایش می یابد ، 

ضمن آن که کارایی آن باالست .

استراتژي تولید و عملیات چگونه به مساله سطح بهینه تکنولوژي مورد استفاده شرکت در فرایند -12
268د؟ ص هاي عملیاتی اش می پرداز

بهره گیري از سیستم تولید منعطف ، سیستم هاي رقمی تحت کنترل کامپیوتر ، خودروهاي بدون سرنشین ، روبات 
ها ، برنامه ریزي منابع تولید ، تکنولوژي تولید بهینه شده و تحویل به موقع موجب افزایش انعطاف پذیري شرکت ، 

سرعت پاسخگویی و کارایی بیشتر آن می شود .

افزایش عمق و شدت رقابت در بسیاري از صنایع ، شرکت ها را به چه چیزي وادار ساخته است؟ -13
268ص

شرکت ها را وادار ساخته تا به جاي روش سنتی تولید انبوه از روش یا استراتژي بهبود مستمر استفاده کنند .

268تولید سفارشی انبوه نیازمند چیست ؟ ص-14
کیفیت کارکنان ، فرایند ها ،و تکنولوژي است .تا بتواند دقیقا آنچه را که مشتري می نیازمند افزایش و ارتقاي

خواهد و در زمان مورد نظر او به وي تحویل و ارائه بدهد.

269استراتژي واحد منابع انسانی به دنبال چیست و به چه سوالی پاسخ می دهد ؟ ص-15
حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان سازمان است و به این سوال استراتژي واحد منابع انسانی به دنبال ایجاد 

پاسخ می دهد که آیا شرکت یا واحد تجاري باید تعداد زیادي کارمند کم مهارت را استخدام کند که دستمزد کمی 
ی توانند می گیرند ، کارهاي تکراري را انجام می دهند و اکثرا پس از مدت ، آموزش مختلف و متعدد دیده اند و م

در گروه هاي کاري خود مشارکت کنند .

270درمسیر استراتژي لجستیک چند روند دیده می شود ؟ ص- 16
سه روند تمرکز ، برون سپاري و استفاده از اینترنت 

270گروه متمرکز لجستیک شامل چه متخصصانی می باشد ؟ ص-17
راه آهن و کامیون هستند. متخصصانی با تخصص در حوزه هاي مختلف حمل و نقل مانند 

270از استراتژي لجستیک چه استفاده هاي دیگري می شود ؟ ص -18
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راه و روش مهم براي متمایز ساختن خود از رقبا ، راهی براي ایجاد ارزش افزوده و روشی براي کاهش هزینه ها

270زیر ساختار یک سازمان چه چیزي را فراهم می کند ؟ ص-19
ک سازمان زمینه انجام تمام فعالیت هاي ایجاد ارزش سازمان را فراهم می کند .زیر ساختار ی

270وظیفه رهبري چیست ؟ ص- 20
وظیفه رهبري عبارت است از گسترش بینشی است که نیاز همه وظایف سازمان را با تمرکز بر بهبود کارایی آن 

رد نیاز براي دستیابی به برتري در کارایی مشخص می سازد . وظیفه دیگر رهبري تسهیل مشارکت بین وظیفه مو
است.

271زنجیره ارزش سازمان ترکیبی از چه مواردي است ؟ ص -21
زیر ساختار ، تولید و عملیات ، بازار یابی ، مدیریت مواد ، تحقیق و توسعه ، منابع انسانی 

271نقش هاي عمده زیر ساختار را بنویسید؟ ص-22
تسهیل تعهد در سطح سازمان براي ایجاد کارایی , تسهیل مشارکت بین وظایف 

271نقش هاي عمده بازار یابی را بنویسید؟ ص-23
اتخاذ روش هاي بازاریابی تهاجمی براساس منحنی تجربه 

محدود کردن برگشت مشتري توسط ایجاد وفاداري به مارك 

271دستیابی به برتري در کیفیت داراي چه فرصت هایی است ؟ توضیح دهید. ص - 24
افزایش شهرت سازمان بخاطر کیفیت برتر آن که به سازمان اجازه می دهد تا قیمت هاي باالتري را براي محصوالت 

جر به کاهش هزینه ها خود مطالبه کند و ضایعات فرایند تولید را کاهش و کارایی را باال برده که در نتیجه من
می شود. 

272و  ص 271فلسفه زیر بناي مدیریت کیفیت جامع شامل چیست؟ ص -25
 بهبود کیفیت به معناي کاهش هزینه ها به خاطر دوباره کاري کمتر ,اشتباهات کمتر , وقفه هاي کمتر و استفاده

بهتر از زمان و مواد می باشد
اقدامات بهره وري افزایش می یابد
 کیفیت بهتر به سهم بازار بیشتر منجر میشود و به سازمان اجازه می دهد تا به عنوان رهبر بازار قیمت ها را

افزایش دهد
.این امر باعث میشود که سودآوري یازمان افزایش یافته و در کسب و کار خود ادامه حیات بدهد
.موارد و اتفاقات مذکور سازمان مشاغل بیشتري را ایجاد کند
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272دالیل نرخ باالي شکست در نوآوري چیست ؟ توضیح دهید.ص -26
.عدم اطمینان: تولید کاالهاي جدید مخاطره آمیز است چون نمی توان تقاضا را پیش بینی کرد
 تجاري کردن ضعیف: این شرایط وقتی رخ می دهد که نیاز ذاتی براي یک فناوري جدید وجود داشته  اما

ننده بصورت مناسبی سازگار نشده باشد.فناوري با نیازهاي مصرف ک
بازاریابی نادرست براي کاالیی که تقاضا براي آن کافی نیست
تاخیر در عرضه محصوالت جدید به بازار

273سازمان ها به منظور ایجاد صالحیت در نوع آوري و اجتناب از شکست چه می کند؟ص -27
ایجاد مهارت در تحقیقات کاربردي و پایه ایی

دستیابی به یکپارچگی بین بازاریابی و تحقیق و توسعه
دستیابی به یکپارچگی بین تولید و تحقیق و توسعه

توانایی بري حداقل کردن زمان معرفی محصوالت جدید به بازار
مدیریت مناسب پروژه

274ص براي رسیدن به برتري در پاسخگویی در مقابل مشتري دو پیش نیاز وجود دارد. نام ببرید. -28
. برآورد کردن نیازهاي مشتري2. تمرکز بر مشتري 1

274براي برانگیختن سازمان به تمرکز بر روي مشتري چند ابزار وجود دارد نام ببرید. ص -29
الف ) تمرکز بر روي سازمان باید از راس سازمان شروع شود .

ب)  نگرش هاي کارمندان
ج)  آوردن مشتریان به داخل سازمان

274برآورده کردن نیازهاي مشتري در چه صورتی امکان پذیر است ؟ ص -30
محصوالت خود را تا آنجا که ممکن است مطابق با نیازهاي تک تک مشتریان سفارش نموده و زمان پاسخگویی به 

نیازهاي مشتریان را نیز حداقل سازد

276مدیریان در چه مورادي دست به هر کاري می زنند؟ص -31
مدیران با چند فرصت روبه رو می شوند دست و پاي خود را گم کرده و می خواهند از همه فرصت ها بهره وقتی که 

برداري کنند در ایتداد ممکن است شرکت منابع کافی براي توسعه یک ایده و فکر خوب براي یک پروژه را داشته 
باشد. اما پول و زمان و انرژي شرکت به سرعت تمام می شود.

276مورادي شرکت کنترل خود را از دست می دهد؟ ص در چه-32
زمانی که یک شرکت آن قدر درگیر یک استراتژیک خاص شده باشد که مدیرانش حاضر به پذیرش این واقعیت 

نیست و به دلیل سرمایه گذاري عظیمی که کرده اند دست به هر کاري می زنند.

276نام ببرید؟ص مهمترین معیار براي انتخاب یک استراتژي را -33



187

توانایی آن استراتژي در پرداختی به آن دسته از عوامل استراتژیک خاص باشد که در تجزیه و تحلیل نقاط قوت 
فرصت ها ضعف و تهدید ها مورد شناسایی و توجه قرار گرفته اند.

275زمان پاسخگویی را توضیح دهید؟ص -34
ه ان را می خواهند به سرعت در پاسخگویی به نیازهاي مشتري دادن آنچه را که مشتریان می خواهند و زمانی ک

وابسته است

275کاهش زمان پاسخ گویی به چه مورادي بستگی دارد؟صر-35
الف) واحد بازاریابی که بتواند به سرعت خواسته هاي مشتریان را به واحد تحقیق و توسعه و تولید منتقل کند

بتوانند به سرعت زمانبندي تولید را براي پاسخ گویی به نیاز هاي غیر مترقبه ب)  واحد تولید و مدیریت مواد که 
مشتري تطبیق دهند.

275مسابقه تسلیحاتی را توضیح دهید؟ص -36
ورود به جانانه به بازار به نیروي همه جانبه و به دست آوردن سهم بیشتري از بازار اگر چه مکن است موجب افزایش 

ش گردددرآمدهاي حاصل از فرو

277سناریوهاي شرکت را تعریف کنید؟ص -37
ترازي هاي آزمایش و صورت حساب هاي سود و زیان آزمایشی اند

277سناریوي تصمیم یافته صنعتی را توضیح دهید؟ص -38
اگر این سناریو پیش بینی کنند که برخی محصوالت مشخص شرکت تقاضاي بازار را به سکوت افزایش خواهد داد 

مجمو عه اي از سناریو هاي استراتژیک را براي آن شرکت طراحی کردباید 

280سه مجموعه ارقام پیش بینی شده را نام ببرید؟ ص -39
خوشبختانه ،  بدبختانه و بسیار مهتهل

277براي ساخت یک سناریو باید چه قدم هایی برداشت؟ص - 40
لی و عمومی شرکت یا واحد هاي تجاري را براي سال از سناریو هاي صنعتی استفاده کرد و صورت حساب هاي ما

هاي قبل طراحی و تهیه کنید

277نتیجه طراحی سناریوي دقیق و مفصل در سود خالص چیست؟ص-41
مشخص شدن جریان نقدي و سرمایه در گردش خالص براي هر یک از سه حالت خوش بینانه، بد بینانه و محتمل 

در پنج سال آینده

281ل از چه گزینه هایی می باشد؟ص ریسک متشک- 42
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مقدار و - مقدار دارایی هایی که شرکت باید به اجراي آن استراتژي تخصیص دهد-احتمال موفقیت استراتژیک
طول زمانی که شرکت نمی تواند ار آن دارایی ها براي مصارف دیگر استفاده کند.

اطمینان محیطی باال چیست؟ توضیح دهید.رویکرد مناسب براي گزینه هاي تحت شرایط عدم -43
281ص 

استفاده از تئوري گزینش واقعی با تقسیم سرمایه گذاري به چند مرحله صورت می گیرد. مقداري کم از سرمایه را 
براي شروع پروژه هاي چند گانه اختصاص می دهند، بر توسعه آنها نظارت کرده و در صورت عدم موفقیت پروژه آن 

ه و سرمایه دیگر را بر می گردانند. این رویکرد خیلی شبیه به روشی است که براي سرمایه داران یک را متوقف کرد
سرمایه گذاري پر ریسک و کارآفرینانه در طی مراحل و با توجه به عملکرد سرمایه گذاري، تامین مالی می کنند.

282دهید.ص روش ارزش خالص فعلی در دیدگاه مدیران به ریسک را توضیح - 44
در روش ارزش فعلی یک پروژه، با پیش بینی درآمدهاي آتی شرکت و تعدیل آنها با مقداري ریسک و کم کردن 
مقدار سرمایه گذاري شده، به دست می آید. روش ارزش خالص فعلی در مورد تغییر شرایط، انعطاف پذیر نیست. از 

را درآمدهاي بالقوه آتی ناشناخته هستندطرفی کاربرد ارزش خالص فعلی براي پروژه مشکل است، زی

282گروههاي ذي نفع بر چه اساسی تقسیم بندي می گردند؟ص- 45
) قدرت مرتبط با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت هاي شرکت2)منافع (سهامداران) در فعالیتهاي شرکت و 1از لحاظ 

283سیاسی را نام ببرید.صچند مورد از متداول ترین و مورد استفاده ترین استراتژیهاي-46
رایزنی و اتئالف سازي-تبلیغات جانب دارنه–مشارکت هاي کمیته اقدام سیاسی -وضع قانون

اگر استراتژي سازمان با فرهنگ سازمانی شرکت سازگار نباشد مدیران استراتژي باید چه -47
284تصمیماتی اتخاذ کنند؟ ص 

فرهنگ سازمانی را نادیده بگیرند.
س فرهنگ سازمانی مدیریت کنند و بر اساس آن طرح اجرا را تغییر بدهندبراسا

سعی کنندفرهنگ را طوري تغییر بدهند که با استراتژي انتخاب شده آنها بخواند 
استراتژي را متناسب با فرهنگ سازمانی شرکت تعدیل کنند

سازمان چه نتیجه اي خواهد محدود کردن یک شرکت یا سازمان به اجراي استراتژیهاي مطابق با -48
284داشت؟ص 

محدود کردن یک شرکت یا سازمان به اجراي استراتژي هاي مطابق با سازمان موجب نادیده انگاشته شدن گزینه 
هاي استراتژیک سودآورتر می شود.
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285انتخاب استراتژیک را تعریف کنید. ص - 49
بهترین آنهاعبارت است از ارزیابی استراتژي هاي مختلف و انتخاب

285مدیران استراتژیک در فرایند تصمیم گیري چگونه عمل می کنند؟ ص- 50
بدون توجه به  احساسات شخصی افراد درگیر از تعارض برنامه ریزي شده براي ابراز مخالفت هاي خود استفاده 

می کنند.

285کنند را نام ببرید. صروش هایی را که به مدیران کمک می کند که از دام همزبانی جلوگیري -51
عضو مخالف و پرس و جوي دیالکتیکی

286کدام روش جلوگیري از همزبانی به قرون وسطی برمی گردد و هدف آن چه بود؟ ص-52
که در زمان کلیساي کاتولیک شکل گرفت و به عنوان تضمینی براي ایجاد این اطمینان بود که افراد _عصو مخالف 

مورد ستایش قرار نگیرندشرور به عنوان قدسیان

286عضو مخالف کیست؟ص-53
کسی است که براي شناخت دام ها و مشکالت گزینه استراتژیک پیشنهاد شده در یک جمع تعیین می شود

پرس و جوي دیالکتیکی شامل چه دیدگاه هایی است نام ببرید. و بگویید که مستلزم چیست؟ - 54
286ص

و متناقض ( تز و آنتی تز) در یک موضوعو مستلزم آن است که براي هر گزینه شامل ترکیب دو دیدگاه متعارض
استراتژي مورد بررسی  دو پیشنهاد با استفاده از مفروضات مهتلف ایجاد و ارایه  شود

286در محیط پویا کدام روش بر دیگري برتري دارد؟ ص-55
رابر فراتر از همزبانی در تصمیم گیري ها هستند دو روش عضو مخالف و پرس و جوي دیالکتیکی هر دو به صورت ب

به ویژه در حالت پویاي شرکت.

287کار کمیته سایه استراتژي چیست توضیح دهید. ص-56
اعضاي این کمیته براي مدت دوسال فعالیت میکنند و تمام موارد را مورد مالحظه قرار می دهند و در تمام جلسات 

یی حضور پیدا می کنند و از آنها خواسته می شود که اشتباهات مدیریت را در کمیته استراتژي سطح مدیران اجرا
طول ایفاي نقش در کمیته باز گو کنند و پیشنهاد دهند که شرکت چه چیزي را باید متفاوت انجام دهد 

287معیارهاي ارزیابی گزینه هاي استراتژیک را نام ببرید.ص-57
سازگاري درونی- جامعیت_موفقیت_انحصار متقابل
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288و 287در مورد توسعه سیاست ها هرچه میدانید بنویسید.  ص-58
انتخاب بهترین گزینه استراتژیک به معناي خاتمه مرحله تدوین یا طراحی استراتژي نیست اکنون باید مدیریت 

استراتژي را تعریف میکنند و سیاست سیاست ها را تبیین کند. سیاست هایی که قواعد اساسی مربوط به اجراي 
هایی که از استراتژي برگزیده شرکت الهام می گیرند باید راهنماي مدیران و کارکنان در تصمیم گیري و اقدامات 

سیاست ها معموال عمري طوالنی دارن و حتی می توانند موجب تغییر استراتژي خالق خود شوند. الزم باشد.

سمانه ترکی –قدسیه خشاوي - سمیرا نادر پور –حکیمه عباسی –یاسالمالیل–انینیفرانک امگردآورندگان:
وجیهه شریعتی–نسیم سالم –لیال امینی پور –فاطمه فتحی –زهرا امیري –میترا خاطري –

ياستراتژياجرا: نهمفصل 
:تستیسواالتنمونه

293استراتژیک کدام گزینه صحیح است؟ صاز شرایط الزم براي جامه عمل پوشاندن به افکار-1
الف) مدیران و کارکنان سازمان را درك کنند و خود را جزیی از سازمان بپندارند

ب) فقط مدیران در تدوین استراتژي نقش داشته باشند
ج) فقط کارکنان در تدوین استراتژي خود را نسبت به موفقیت سازمان متعهد نمایند

د) هر سه مورد

انتفاعی و غیرانتفاعی تفاوت چندانی ندارد ولی در مرحله ...... -ل  ....... در مورد شرکت هاي کوچک وبزرگاصو-2
294بسیار متفاوت است. ص

اجراي استراتژي–ب) تدوین استراتژي تدوین               - الف) اجراي استراتژي
نهادینه سازي–اجراي استراتژي       د) عملیاتی سازي - ج) نهادینه سازي

294اجراي استراتژي مستلزم کدام عملیات است . ص-3
د) همه الف) تغییردادن حوزه فروش      ب) اضافه کردن واحد جدید        ج) استخدام کارکنان جدید         

موارد

295اجرا در می ایند .  صاجراي استراتژي فرایندي است که در ان استراتژي ها با بهره گیري از ........... به -4
بودجه و رویه ها-د)  برنامهالف) مالحظات ساختاري         ب) مالحظات فرهنگی         ج) رویه اجرایی         

295تدوین استراتژي بر....... و اجراي استراتژي بر........ تاکید دارد.  ص-5
مهارت–د) تفکر سینرژي–ج) هم افزایی اثربخشی–ب) کارایی کارایی–الف) اثربخشی 
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295کدام گزینه مستلزم  داشتن انگیزه ویژه و مهارت هاي رهبري است؟  ص-6
ج ) انتخاب استراتژي          د)  کنترل استراتژيب) اجراي استراتژيالف)  تدوین استراتژي           

296مورد اجراي استراتژي صحیح است.  صکدام گزینه در -7
الف) هر کسی در سازمان میتواند اجراي استراتژي را برعهده گیرد

ب) افراد درگیر در طراحی و اجراي استراتژي مایلند به عملکرد بهتر سازمانی برسند
ج) همه کارکنان به نحوي در اجراي استراتژي مشارکت خواهند داشت

د) همه موارد

296تدوین استراتژي در سازمان هاي مختلف چگونه است ؟ صاصول - 8
ب) متفاوت         ج) متقارن        د) رقابتیالف) تقریبا یکسان             

296اصول اجراي استراتژي درسازمان هاي مختلف چگونه است ؟ ص- 9
دازه سازمان متفاوت می باشد ب) براساس نوع وانالف) براساس نوع واندازه سازمان یکسان می باشد        

ج) براساس نوع وشکل سازمان متفاوت می باشد          د) براساس شکل ومحل سازمان متفاوت می باشد.

296بسته به نحوه سازماندهی شرکت و ساختار سازمانی آن ، تنوع چه گروهی بیشتر می شود ؟ ص-10
ج) گروه تدوینگر       د) گروه مهارت تعاملی ب) گروه مجري استراتژي الف) گروه طراح استراتژي       

کدامیک از موارد زیر به نحوي در فرایند اجراي استراتژي مشارکت و نقش دارند ولی در طراحی آن بی تاثیرند -11
296؟ ص

د) مدیران میانیج) همه کارکنانالف) مدیران         ب) طراحان سازمانی           

296چهار مهارت بنیادین براي اجراي موفق استراتژي کدامند ؟ ص-12
الف) مهارت هاي تعامل ، تخصیص ، نظارت ، سازمانده

ب) مهارت هاي تعامل ، مشارکتی ، نظارت ، سازنده
ج) مهارت هاي تفاهمی، تخصیص ، نظارتی ، سازمانده

نظارت ، مشارکت شدهد) مهارت هاي استراتژیک ، تخصیص ،

مجریان موفق با استفاده از چه مهارتی منابع سازمانی الزم را براي اجراي یک استراتژي تدارك می بینند ؟ ص -13
297

ج) مهارت نظارت         د) مهارت تعاملب) مهارت تخصیصالف) مهارت سازمانده           
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تفاده از چه مهارتی درگزارش گیري پیوسته از وضعیت اجراي استراتژي مجریان استراتژي ها درصورت اس-13
297موفق اند؟ ص 

د) مهارت تعاملج) مهارت نظارتالف) مهارت سازمانده           ب) مهارت تخصیص           

راتژي برمی آیند ؟ ص مجریان موفق با استفاده از چه مهارتی از عهده مشکالت قابل پیش بینی در اجراي است-14
297

د) مهارت سازماندهالف) مهارت تعامل          ب) مهارت تخصیص            ج) مهارت نظارت           

297کدامیک از موارد ذیل از دشواري هاي اجراي استراتژي است ؟ ص –15
الف) مشکالت بزرگ غیرمترقبه رخ نمی دهد 

آنچه که پیش بینی شده بود ، سریعتر پیش می روند.ب) اجراي استراتژي ها نسبت به 
ج) هماهنگی فعالیت ها درسطح مطلوبی می باشد

د) بروز عوامل محیطی غیرقابل کنترل 

298کدامیک از مراحل ذیل از مهمترین مراحل فرایند مدیریت استراتژیک می باشد ؟ ص -16
زي استراتژيب) نهادینه ساالف) عملیاتی سازي استراتژي

ج) اجراي استراتژي                           د) یکنواخت سازي استراتژي

298ترجمان تفکر استراتژیک معنی کدامیک از موارد ذیل می باشد ؟ ص –17
الف) اجراي استراتژي                       ب) نهادینه سازي استراتژي

یکنواخت سازي استراتژيد) ج) عملیاتی سازي استراتژي

کدامیک از ویژگی هاي زیر جزئ ویژگی هاي اساسی اهداف سالیانه نسبت به اهداف بلند مدت نمی باشد؟ -18
299ص

د) معیار اندازه گیريج) تسهیل در به کارگیريب) تمرکز الف) افق زمانی 

می شود در کدامیک از ویژگی هاي اهداف سالیانه آمده غیر شفاف بیاناهداف بلند مدت به صورت کلی و -19
300است؟ ص 

د) افق زمانیج) معیار اندازه گیريب) صراحتالف) تمرکز 

چهارچوب هایی که براي مدیران حوزه هاي اجرایی از جهاتی محدود کننده و از جهاتی راهنما هستند را چه -20
302می گویند؟ ص
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د) استراتژيج) معیار اندازه گیريب) سیاست هاالف) نقش ها 

302کدامیک از نقش هاي عمده سیاست ها در فرآیند اجراي استراتزي در گزینه هاي زیر نمی باشد؟ ص -21
ب) تعیین مبناهایی براي کنترل عملیاتالف) اعمال مستقیم استراتژیک 

د) ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلفافزایش زمان تصمیم گیري براي مدیران اجراییج)

299اهداف سالیانه که در راستاي اهداف بلند مدت مطرح می شوند داراي کدام ویژگی باید باشد؟ ص -22
ب) تعیین مبناهایی براي کنترل عملیاتالف) نهادینه سازي استراتژي 

د) در بر گیرنده راه حل هاي زیاد باشندو استمرار دارندج) توالی 

305قواعد انجام کار در سازمان چه نام دارد ؟ ص-23
د) خط مشیالف) روش          ب) رویه          ج) سیاست            

305شود ؟ صچهارچوبی که براي تسهیل درتصمیم گیري بعدي براي مدیران تعیین می -24
ج) هدف           د) سیاستب) خط مشیالف) تعوض اختیار          

305بایدها و نبایدهاي رفتار اعضاي سازمان را کنترل می کند ؟  ص-25
د) استراتژي ج) خط مشی هاي سازمانالف) سیاست هاي سازمان            ب) اهداف سازمان        

سازمان 

شفاف شدن روش هاي انجام کار به وسیله سیاست ها و خط مشی ها در کدامیک از کاربردهاي سیاست ها و -26
306خط مشی ها آمده است؟ ص 

الف) تخصیص منابع و بودجه ها                   ب) برنامه ها 
د) اعمال کنترل غیر مستقیم بر فعالیت هاج) کاهش تصمیمات شتابزده و مبهم

کدامیک از موارد زیر از دالیل است که به سبب آن اغلب مدیران سازمان ها اندیشه هاي منظمی براي تخصیص -27
307منابع خود ندارند؟ ص 

الف) ریسک پذیري محدود
ب) وظایف مدیران بیش از توانایی اجراي آن هاست 

اختیار مدیران محدود است.ج) وقت و منابع در 
د) مسائل روزمره سازمان بخش عمده اي از تمرکز مدیران را سلب می کند.

بعداز اینکه اهداف عملیاتی، خط مشی ها، برنامه ها و بودجه هاي شرکت تهیه شوند باید ................ توسعه داده -28
307شوند. ص 
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ج) تخصیص منابع           د) تعیین اهداف سالیانهب) رویه هاالف) برنامه ها           

فرآیندي که به واسطه آن استراتژي ها و خط مشی ها از طریق ایجاد برنامه ها و بودجه ها و رویه ها به مرحله -29
308ي عمل در می آیند را گویند؟ ص 

د) عملکرد سازمانیيج) اجراي استراتژالف) عملیاتی سازي       ب) نهادینه سازي         

پژوهشگري که با انجام مطالعه اي جامع درباره شرکت هاي بزرگ به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی -30
308شرکت تابع استراتژي آن است؟ ص

د) آلفرد چندلرالف) الورنس         ب) هرسیون         ج) هانگر           

307برنامه جاري است که مبنی بر باید و نباید انجام کاري می باشد ؟ صکدام گزینه آشکارترین -31
د) رویه هاالف) سیاست ها        ب) روش ها           ج) مقررات            

307.................... تضمین می کند عملیات روزانه فروشگاه ها در طول زمان ثابت خواهد بود ؟ ص-32
د) سیاستج) خط مشیب) استراتژيالف) رویه ها

308موفقیت مرحله اجراي استراتژي جداي ازعملیاتی سازي به .......... آن نیز بستگی دارد؟ ص -33
د) تغییرات محیطیج) فرهنگ سازيب) ساختارسازيالف) نهادینه سازي

308سازمانی شرکت از دیدگاه آلفرد چندلر تابعی از چیست؟ ص ساختار-34
د) سودآوريج) استراتژيالف) فرهنگ           ب) عملکرد           

310در کدام نوع ساختارهاي سازمانی تفکیکی میان مدیریت و مالکیت وجود ندارد؟ ص -35
ج) ساختار ماتریسی          د) ساختارشبکه ايب) ساختارسادهالف) ساختار وظیفه اي          

310در ساختارساده نوع نظارت و برنامه ریزي چگونه است؟ ص -36
الف) نظارت غیرمستقیم و برنامه ریزي کوتاه مدت               ب) نظارت مستقیم و برنامه ریزي غیرانفعالی

د) نظارت مستقیم و برنامه ریزي بلند مدتج) نظارت مستقیم و برنامه ریزي کوتاه مدت

314کدامیک از مزایاي ساختار مبتنی بر واحدهاي کسب و کار استراتژیک نیست؟ ص -37
الف) رهایی مدیریت عالی سازمان از پرداختن به مسائل جزئی و افزایش تخصیص زمان مدیران ارشد به مسائل 

استراتژیک
ارهاي بسیار متنوع و ناهمگون ب) امکان مدیریت باز



195

ج) افزایش پیچیدگی ساختار و کاهش سرعت ارتباطات سازمانی
د) الف و ج 

314کدامیک از معایب ساختار مبتنی بر واحدهاي کسب و کار استراتژیک می باشد؟ ص -38
الف) احتمال رقابت ناسالم بین مدیریت واحدهاي کسب و کار استراتژیک

پیچیدگی ساختار و افزایش سرعت ارتباطات سازمانیب) افزایش 
ج) افزایش تعهد به پاسخگویی نسبت به عملکرد

د) هیچکدام

در سازمان هاي بزرگ که محصوالت متنوع زیادي تولید و پروژه هاي متعددي اجرا می کنند ، کدام ساختار -39
314تر است؟  ص مناسب

ج) ساختار بخشی             د) ساختار شبکه اي ساختار ماتریسیب) الف) ساختار وظیفه اي          

318تغییر فرهنگ سازمانی ممکن است به چه صورتی عمل نماید؟ ص-40
د) هر سه مورد الف) دفعی ، تدریجی          ب) انقالبی ، رادیکالی            ج) کند ، تدریجی        

318ریعترین تغییر فرهنگ سازمانی کدام است؟ صکم هزینه ترین و س-41
ب) رادیکالی ، انقالبی            ج) کند ، تدریجی           د) دفعی ، انقالبیالف) رادیکالی ، دفعی

320سازمانی که به موقعیت اول مدل پیرس و رابینسون قرار دارد چه نوع استراتژي را پیش می گیرد؟ ص-42
ج) استراتژي کالسیک           د) استراتژي ب) استراتژي جدیدالف) استراتژي نسبی             

عملیاتی

320کدامیک از موقعیت هاي مدل پیرس و رابینسون با استراتژي جدید و فرهنگ موجود ناسازگاري دارد؟ ص-43
ییر در رسالت و هنجارهاي اصلیالف) تغییر استراتژي                          ب) تغ

د) حداکثرسازي هم افزاییج) اجتناب از فرهنگ داخلی

321دشوارترین وضعیت در مدیریت رابطه میان استراتژي و فرهنگ کدام است؟ ص-44
ج) تغییر فرهنگ           د) حداکثر سازي هم افزاییب) تغییر استراتژيالف) تغییر در رسالت          

321چه زمان امکان اجراي واقعی استراتژي وجود دارد؟ ص -45
الف) تغییرات الزم براي اجراي استراتژي در سطح متعادل موجود باشد.

ب)  تغییرات الزم براي ناسازگاري فرهنگی وجود داشته باشد.
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فرهنگی قابل کنترل باشد.ج) ناسازگاري 
د) تغییرات الزم براي اجراي استراتژي و همچنین ناسازگاري فرهنگی در سطح متعادل و قابل کنترلی 

باشد.

321رهبري به چه شکل هایی اعمال می شود؟ ص-46
الف) رهبري توسط مدیران شرکت 

ب) هنجارهاي مشخص شده و برگرفته از فرهنگ سازمانی
ه در گروه هاي خود مختار کار کرده و بر سر برخی مسائل به توافق رسیده باشند.ج) کارکنانی ک
د) همه موارد

322جذب نیرو می تواند به معناي ...... ؟ ص -47
الف) استخدام کارکنان جدید با مهارت هاي جدید

ب) اخراج کارکنان با مهارت هاي غیر استاندارد یا غیر متناسب
جدید به کارکنان موجود سازمانج) آموزش مهارت هاي 

د) همه موارد

در یک سازمان نزدیک ترین فرد به استراتژي که پاسخگویی نهایی موفقیت استراتژي است چه کسی می -48
باشد؟ 

323ص 
ج) هیات رئیسه سازمان            د) اعضاي سازمانب) مدیر ارشد اجراییالف) مدیر        

نش مدیران در موقعیت تعویض، براي اجراي استراتژي جدید به ............................... در سازمان نیاز براي گزی-49
324بوده و عملکرد گذشته مدیران در سمت هاي قبلی آن ها ....... ص 

اثربخش نبوده است.- ب) تغییرات کمالف) تغییرات زیاد) اثربخش نبوده است.
اثربخش بوده است.-د) تغییرات کمج) تغییرات زیاد) اثربخش بوده است.                  

براي گزینش مدیران در موقعیت ترکیب انتخابی ، براي اجراي استراتژي جدید به ....... و عملکرد مدیران فعلی -50
325در اجراي استراتژي قبلی .......... . ص 

سازمان نیاز است، اثربخش و مطلوب نبوده است.الف) تغییرات کم در
ب) تغییرات عمده در سازمان نیاز است، مطلوب و موثر بوده است.

ج) تغییرات کم در سازمان نیاز است،  مطلوب و موثر بوده است.
د) تغییرات عمده در سازمان نیاز است، اثربخش و مطلوب نبوده است.
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327کمترین اثر را بر روي ساختار سازمانی دارند. صاقدامات این مرحله از شرکت ها-51
الف) شرکت محلی با بخش صادرات            ب) شرکت چند ملیتی با تاکید چند محلی

د) شرکت چند ملیتی با رویکرد جهانیج) شرکت محلی

326یک شرکت در کشور میزبان دایر می کند. صشرکت در این مرحله، یک بخش عملیاتی محلی یا حتی -52
الف) شرکت اساسا محلی یا بخش بین المللی                 ب) شرکت محلی با بخش صادرات        

د) شرکت چند ملیتی با رویکرد جهانیج) شرکت چند ملیتی با تاکید چند محلی

المللی، شرکت ها از استراتژي هاي مالی، تحقیق و توسعه و نیروي انسانی در کدام مرحله از مراحل توسعه بین -53
327جهانی برخوردار می شوند؟ ص

(شرکت چند ملیتی با رویکرد 5ب) مرحله (شرکت محلی با بخش صادرات                 2الف) مرحله 
جهانی)

(شرکت اساسا محلی یا بخش بین المللی)3(شرکت چند ملیتی با تاکید چند محلی)        د) مرحله 4ج) مرحله 

328مبحث ................. در برابر .................... خصوصا براي یک شرکت چند ملیتی حائز اهمیت است. ص-54
ب) عدم تمرکز در برابر تمرکزالف) تمرکز در برابر عدم تمرکز
د) هیچکدامج) تمرکز در برابر پراکندگی       

:سواالت تشریحینمونه 

295تفاوت هاي تدوین و اجراي استراتژي را بیان کنید.   ص-1
تدوین استراتژي بر اثربخشی واجراي آن بر کارایی تاکید دارد
تدوین استراتژي یک فرایند ذهنی ولی اجراي آن یک فرایند عملیاتی است
 شهودي و مهارت هاي تحلیلی واجراي استراتژي مستلزم داشتن انگیزه تدوین استراتژي مستلزم داشتن قدرت

ویژه و مهارت هاي رهبري است.
 اجراي استراتژي مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعداد زیادي از کارکنان و مدیران است ولی تدوین استراتژي

توسط افراد کمتري صورت می گیرد.

294ست، نام ببرید. صاجراي استراتژي مستلزم چندین عملیات ا- 2
تغییر دادن حوزه فروش
اضافه کردن واحد هاي جدید
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استخدام کارکنان جدید
تهیه بودجه مالی
کنترل هزینه ها
تغییر دادن استراتژي هاي تبلیغاتی
ایجاد یک سیستم اطالعات بهتر رایانه اي

295فرایند اجراي استراتژي را تشریح کنید. ص- 3
فرایندي است که بر اساس ان استراتژي ها و سیاست ها ضمن اینکه از طریق اعمال مالحظات اجراي استراتژي، 

ساختاري و فرهنگی و رهبري در سازمان نهادینه می شوند با بهره گیري از برنامه ها و بودجه و رویه ها به اجرا در 
الیت ها و انتخاب هایی که براي می ایند و عملی می شوند. در حقیقت اجراي استراتژي عبارت است از مجموع فع

اجراي یک طرح استراتژیک الزم و ضروري است.
تدوین استراتژي مستلزم ایجاد هماهنگی بین چه کسانی بوده و در این زمینه چه تفاوتی با اجراي -4

296استراتژي دارد؟ ص
در حالیکه اجراي استراتژي تدوین استراتژي مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعداد کمی از کارکنان و مدیران است 

مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعداد زیادي از افراد است.

296اصول تدوین استراتژي و اجراي آن درسازمان هاي مختلف چه تفاوتی با هم دارند؟ ص- 5
ه اصول تدوین استراتژي درسازمان هاي مختلف تقریبا یکسان است ولی اصول اجراي استراتژي براساس نوع و انداز

سازمان متفاوت است .

بسته به نحوه سازماندهی شرکت و ساختار سازمانی آن ، تنوع چه گروهی نسبت به بقیه گروه ها -6
296بیشتر است؟ ص

تنوع گروه مجري استراتژي بیشتر از تنوع گروه طراح استراتژي است.

وه طراح استراتژي باشد ؟  چه عاملی باعث می شود تنوع گروه مجري استراتژي بیشتر از تنوع گر-7
296ص

نحوه سازماندهی شرکت وساختار سازمانی آن

296چراکارکنان دربرابر تغییرات مقاومت می کنند ؟ ص-8
باتوجه به نقش اساسی همه کارکنان درفرایند اجراي استراتژي و موفقیت آن و عدم اطالع آنان از حجم عظیم 

کت در طراحی ، باعث می شود چنانچه بخوبی درجریان تغییرات در اطالعات استفاده شده درطراحی وعدم مشار
ماموریت ، اهداف ، استراتژي و سیاست هاي شرکت و اهمیت آن براي سازمان قرار نگیرند، در برابر تغییرات 

مقاومت نمایند.  



199

296مهارت تعاملی را تعریف کنید ؟ ص- 9
ستراتژي عبارتست از توانایی اداره کردن افراد طی اجراي ا

297مدیران چگونه در طی اجراي استراتژي افراد را اداره می کنند؟ ص-10
مدیران داراي مهارت تعامل، وقتی ترس ها و ناامیدي هاي سایرین را در رابطه با اجراي یک استراتژي جدید درك 

بر اعضاي سازمان و گفتگو براي می کنند ، آمادگی این را دارند که بهترین اجرا کننده باشند .این مدیران تاکیدشان
یافتن بهترین روش به اجرا درآوردن استراتژي است.

297مهارت تخصیص را تعریف کنید ؟ ص-11
عبارتست از توانایی تهیه و تدارك منابع سازمانی الزم براي اجراي یک استراتژي 

297؟ صمجریان موفق در زمینه مهارت تخصیص داراي چه ویژگی هایی هستند -12
مجریان موفق داراي استعداد زیادي در برنامه ریزي امور، بودجه بندي مالی و زمانی و تخصیص سایر منابع بحرانی 

می باشند.

297مهارت نظارت را تعریف کنید ؟ ص-13
جود آمده عبارتست از توانایی استفاده از اطالعات براي مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجراي استراتژي بو

است یا خیر

مجریان استراتژي ها با انجام چه اقداماتی درگزارش گیري پیوسته از وضعیت اجراي استراتژي -14
297موفق اند؟ ص

مجریان استراتژي درصورتی موفق می شوند که با استفاده از مهارت نظارت ، سیستم هاي بازخور اطالعاتی بوجود 
راتژي ها گزارش بگیرند.اورند و پیوسته از وضعیت اجراي است

297مهارت هاي سازمانده را تعریف کنید ؟ ص-15
عبارتست از توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می تواند به هنگام بروز مشکل در اجراي 

استراتژي ، به حل آن مشکل کمک کند.

297اجراي استراتژي برمی آیند ؟ صمجریان موفق چگونه از عهده مشکالت قابل پیش بینی در - 16
با ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان و طراحی آن به گونه اي که افراد شبکه بتوانند در هنگام بروز مشکل 

در اجراي استراتژي از عهده انواع خاصی از مشکالت قابل پیش بینی برآیند.

297د چه ویژگی هایی می باشد ؟  صبطورکلی اجراي موفقیت امیز یک استراتژي نیازمن-17
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نیازمند افراد کارآمد، تخصیص منابع مورد نیاز، نظارت برروند اجرا و حل به موقع مشکالت برخاسته طی اجرا 
می باشد.

297ازمهمترین ضروریات اجراي موفقیت آمیز یک استراتژي کدام است  ؟ ص-18
افرادي می توانند مشکالت را حل کنند و قادرند به محض ازمهمترین ضروریات دانستن این موضوع است که چه 

بروز مشکالت به رفع آنها بپردازند.

آید را پنج مورد از مهمترین دشواري هایی که ممکن است در اجراي استراتژي ها بوجود می-19
297بنویسید؟ ص

.مشکالت بزرگ غیرمترقبه رخ می دهد
پیش بینی شده بود ، کندتر پیش می روند.اجراي استراتژي ها نسبت به آنچه که
.هماهنگی فعالیت ها در سطح مطلوبی نیست
 بروز عوامل محیطی غیرقابل کنترل
تر داده نشده استآموزش کافی به کارکنان در سطوح پایین

مدیران و استراتژیست ها باید چه اقداماتی درخصوص اجراي موفقیت آمیز استراتژي ها بعمل -20
297؟ ص آورند

مدیران بایستی ضمن شناخت مسایلی که ممکن است پیش روي اجراي استراتژي سازمان باشد در جهت رفع این 
مسایل گام برداشته و اجراي موفقیت آمیز استراتژي ها را تسهیل نماید.

297صچهارمورد از عواملی که درتسهیل فرایند اجراي استراتژي نقش موثري دارند را نام ببرید؟ -21
شرایط سازمان و استراتژي ها را درك کند
خود را جزیی از سازمان بپندارند
درفرایند تدوین استراتژي ها مشارکت داشته باشد
نسبت به موفقیت سازمان متعهد باشد

297اجراي استراتژي چگونه فرایندي است؟ ص–22
طریق ایجاد برنامه ها، بودجه و رویه ها به مرحله عمل   ژي ها و خط مشی ها از فرایندي است که بواسطه آن استرات

آیند.در می
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297فرایند اجراي استراتژي شامل چه مراحلی است ؟ ص-23
دومرحله ،    الف: عملیاتی سازي استراتژي                  ب: نهادینه سازي استراتژي

297ت ؟ صمهمترین مراحل فرایند مدیریت استراتژیک کدام اس- 24
مرحله عملیاتی سازي استراتژي        

297درمرحله عملیاتی سازي استراتژي چه اقداماتی صورت می پذیرد ؟  ص-25
دراین مرحله ، استراتژي هاي تدوین شده به دنیاي واقعی کسب وکار منتقل می شود.

298موفقیت استراتژي هاي تدوین شده به چه عواملی بستگی دارد ؟ ص–26
به چگونگی اجراي آنها در عمل بستگی دارد.

298عملیاتی سازي استراتژي را تعریف کنید ؟ ص–27
عملیاتی سازي استراتژي عبارتست از ترجمان تفکر استراتژیک.

298دالیل اهمیت مرحله عملیاتی سازي استراتژي رابیان کنید ؟ ص–28
تاثیرگذار است و همه مدیران و کارکنان سازمان در این مرحله عملیاتی سازي استراتژي بر همه سطوح سازمان 

عمال در فرایند مدیریت استراتژیک دخالت دارند و براي طراحی اهداف سالیانه ، خط مشی ها ، برنامه ها ، بودجه ها 
و رویه هاي مورد نیاز جهت اجراي استراتژي همکاري می کنند.

299هید؟ صاهداف سالیانه را تعریف و توضیح د-29
نتیجه هاي مود نظر سازمان طی یک دوره یک ساله را اهداف سالیانه اهداف کوتاه مدتی هستند که سازمان براي 

رسیدن به اهداف بلند مدت باید به آن ها دست یابد.

299اهداف سالیانه باید چه ویژگی هاي داشته باشد؟ص-30
قابل سنجش به صورت کمی باشند
چالشی باشند
واقعی
سازگار با سایر هدف ها
.اولویت بندي شده باشد

301فواید اهداف سالیانه را بیان و توضیح دهید؟ ص-31
 داشتن اهداف سالیانه : به کارکنان و مدیران عملیاتی کمک می کند تا درك بهتري از نقش شان در تحقق

ماموریت سازمان 
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 عملیاتی را تشکیل می دهند. اگر این اهداف با حلقه ارتباط ضروري بیان مقصد استراتژیک و واقعیت هاي
مشارکت مدیران اجرایی سازمان تدوین شده باشند مبناي مشخصی براي تشکیل و حل مسائل جاري سازمان ارائه 

می کنند.
 مبنایی براي کنترل استراتژیک به شمار می روند. تدوین اهداف سالیانه ابزار مناسبی است براي تعیین بودجه

نی و سایر ساز و کارهاي کنترل اجراي استراتژيجداول زما
 اهداف سالیانه انگیزش هستند، اگر اهداف و نقش هاي فردي و گروهی را در استراتژي کسب و کار براي افراد

روشن نموده و قابل اندازه گیري و واقعی باشد برانگیزاننده هاي پر قدرتی براي عملکرد مدیریتی خواهند بود.

302نقش خط مشی ها و استراتژي هاي وظیفه اي را در اجراي استراتژي بیان کنید ؟ ص-32
اعمال تصمیمات استراتژیک
کاهش زمان تصمیم گیري براي مدیریت اجرایی
تعیین مبنایی براي کنترل عملیات
حذف تاخیرها در به انجام رساندن کارها
ایجاد هماهنگی بین واحد هاي مختلف

308ابزارهاي اساسی نهادینه سازي استراتژي را نام ببرید؟ ص-33
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
 رهبري

308مالحظات ساختاري به چه معناست؟ص-34
توجه به مسئولیت ها واختیارات مدیران سازمان، طراحی شغل، افزایش و کاهش تعداد واحدهاي سازمانی, اصالح 

ید ساختارسازمانی براي اجراي هر چه موفق استراتژي هاي سازمانوظایف واختیارات، تغییر و تجد

308مراحل توسعه ساختارسازمان را به اختصار بیان کنید؟ ص-35
سازمان ها در ابتداي فعالیت خود از ساختار ساده یک شرکت کارآفرین استفاده می کنند بتدریج و با بزرگترشدن 

یفه اي مثل بازاریابی تولید مالی و ..ایجاد می کنند در ادامه روند در قالب یک ساختار وظیفه اي,واحدهاي وظ
توسعه سازمان ها در قالب ساختار بخشی,بخش هاي مختلفی درسازمان ایجاد می شود افزایش بخش هاي سازمانی 
باعث تشکیل واحدهاي کسب وکار استراتژیک می شود تا با استفاده از ساختار مبتنی بر واحدهاي کسب وکار 
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ستراتژیک تعدادي از بخش هاي مرتبط سازمان درگروه هاي مشخصی سازماندهی می شوند. پیچیده ترین نوع ا
ساختارهاي سازمانی ساختارهاي ماتریسی و شبکه اي است.

310مزایاي ساختار ساده را نام ببرید؟ ص-36
انعطاف پذیري و پویایی باال
سهولت وکنترل
سرعت باالي تصمیم گیري
دهی به تغییرات محیطیسرعت پاسخ
سادگی سیستم انگیزشی وتشویقی

311معایب ساختارساده را نام ببرید؟ ص-37
عدم برخورداري از ظرفیت رشد -مدیر پروژه نبودن ساختار بعلت تمرکز کلیه تصمیم گیري ها در دست مالک مدیر

ن به مدیر مالکوابستگی شدید امور سازما- باال و کاهش کارایی در صورت افزایش حجم کار

310د؟ صدو مورد از مزایاي ساختار ساده را نام ببری-38
سادگی سیستم انگیزشی و تشویقی_سرعت باالي تصمیم گیري

310صه را نام ببرید؟ادر ساختادو مورد از معایب س-39
ظرفیت رشد باال عدم برخورداري از_مدیر پروژه نبودن ساختار به علت تمرکز کلیه تصمیم گیري ها در دست مالک

و کاهش کارایی در صورت افزایش حجم کار

311صدو مورد از مزایاي ساختار وظیفه ایی را نام ببرید؟- 40
افزایش کارایی و سرعت باال در تصمیم گیري_سادگی و کم هزینه بودن

311صدو مورد از معایب ساختا ر وظیفه ایی را نام ببرید؟-41
اختالف صف و ستاد_افراد در رقابت هاي تخصصاختالفات وظیفه اي به علت 

312صمزایاي ساختار بخشی را نام ببرید؟- 42
هاي مختلف ایجاد هماهنگی میان بخش_افزایش جلب مشارکت اعضاي سازمان در تدوین و اجراي استراتژیک

سازمان

313صمعایب ساختار بخشی را نام ببرید؟-43
اطات سازمانیافزایش پیچیدگی ساختار و دشواري ارتب
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  بروز اختالفات درباره تامین مالی
هاي مختلف سازمانبخش

313صساختار مبتنی بر واحدهاي کسب و کار استراتژیک را نام ببرید؟مزایاي- 44
امکان مدیریت بازارهاي بسیار متنوع و ناهمگون
با مسایل استراتژیک مشتركبهبود هماهنگی میان بخش ها

314ص معایب ساختار مبتنی بر واحدهاي کسب و کار استراتژیک را نام ببرید؟ - 45
افزایش پیچیدگی ساختار و کاهش سرعت ارتباطات سازمانی
سالم بین مدیریت واحدهاي کسب و کار استراتژیکا احتمال رقابت ن

314صهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟اختار ماتریسی در چه سازمانس-46
.د و متنوعی اجرا می شوندهزمان هاي بزرگی که محصوالت متنوع زیادي تولید می شود و پروژهاي متعدر سا

317تغییر فرهنگ سازمانی را توضیح دهید؟ ص-47
به منظور اجراي موفق استراتژي ها، الزم است فرهنگ سازمانی با نوع استراتژي هاي سازمان متناسب سازي شود. 

فرهنگ سازمانی را با توجه به استراتژي هاي سازمانی می توان تغییر داد. 

318تغییر فرهنگ سازمانی به چه صورت امکان پذیر است؟  ص-48
 دفعی، انقالبی و داریکالی
و تدریجیکند

318تغییر فرهنگ سازمانی به روش کند و تدریجی را توضیح دهید؟ ص- 49
در شرایطی که سازمان زمان ومنابع مالی کافی در اختیار داشته باشد از این روش استفاده می کند، چرا که مدیریت 

استراتژي به دنبال ایجاد تغییرات اساسی و بنیادي و پایدار در سازمان است. 

وقعیت هاي مدل پیرس و رابینسون را در رابطه با مدیریت استراتژي و فرهنگ نام ببرید و یکی را م- 50
319توضیح دهید؟ ص

تغییر در رسالت و هنجارهاي اصلی
حداکثرسازي هم افزایی
اجتناب از فرهنگ داخلی
تغییرات استراتژي

319می گذارد چیست؟ صدو عامل مهم که در رابطه استراتژي و فرهنگ در سازمان تأثیر-51
 سازگاري استراتژي با فرهنگ
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.تغییرات الزم براي استراتژي جدید

319مدل پیرس و رابینسون چهار حالت را براي تغییرات بیان می کند، نام ببرید؟ ص-52
تغییر در رسالت و هنجار هاي اصلی
حداکثر سازي هم افزایی
اجتناب از فرهنگ داخلی
تغییر استراتژي

در چه شرایطی الزم است سازمان، مناسب بودن استراتژي جدید را مورد بازبینی قرار دهد و در -53
321صورت لزوم استراتژي خود را تغییر دهد؟  ص

سازمانی که در موقعیت تغییر استراتژي قرار دارد، ضمن مواجه بودن با فرهنگ ناسازگار سازمانی، به منظور اجراي 
نیازمند تغییرات بسیار زیادي در داخل سازمان است. این وضعیت دشوار ترین وضعیت در مدیریت استراتژي جدید، 

رابطه میان استراتژي و فرهنگ محسوب می شود.

322شرایطی که یک مدیر ادغام باید داشته باشد چیست؟ ص- 54
 .دانش عمیق از شرکت خریدار داشته باشد
.داراي سبک مدیریت منعطف باشد
.توانایی کار در تیم هاي پروژه میان وظیفه اي را داشته باشد
.اشتیاق به انجام کار به صورت مستقل را داشته باشد
.قابلیت فرهنگی و احساسی کافی براي کار با نیروي کاري از تمام قسمت ها داشته باشد

ستراتژي تاثیر گذارند دو عامل اصلی که در درون ساختار حضور داشته و بر اجراي موفقیت آمیز ا-55
323چه عواملی هستند؟ ص
رهبري و فرهنگ سازمانی

323دو نقش عمده مدیران عالی اجرایی و رهبران سازمان را در سازمان نام ببرید؟ ص-56
نقش نمادین
نقش واقعی

323نقش نمادین مدیران عالی اجرایی و رهبران سازمان را به اختصار توضیح دهید؟  ص-57
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عالی اجرایی نماد استراتژي جدید در سازمان به شمار می رود، و اقداماتش میزان جدي بودن تعهدش نسبت مدیر 
به استراتژي انتخاب شده را بازگو می کند و تاثیر زیادي بر میزان تعهد مدیران پایین تر بر اجراي استراتژي دارد، 

مثال: ممکن است یک مدیر عالی اجرایی براي نهادینه این نقش به ندرت اتفاق می افتد، ولی بسیار تاثیرگذار است.
یکی از بهترین معاونین خود را به دلیل بی احترامی به یکی از "احترام به مشتریان در سازمان"سازي استراتژي 

مشتریان، از سازمان اخراج نماید، که این عمل به ندرت اتفاق می افتد ولی پیام محکمی براي تمامی اعضاي 
است که باید تحت هر شرایطی به مشتریان احترام بگذارند.سازمان 

324نقش واقعی مدیران عالی اجرایی و رهبران سازمان را به اختصار توضیح دهید؟ ص-58
اهداف شخصی و ارزش هاي مدیران اجرایی عالی و رهبران هر سازمان بر چگونگی تدوین ماموریت، استراتژي و 

رد. مدیران عالی اجرایی مستقیماً در تمام فرآیند مدیریت استراتژیک نقش کلیدي اهداف کلیدي سازمان تاثیر دا
دارند. اجراي موفق استراتژي ارتباط مستقیمی با ویژگی ها، گرایشات و فعالیت هاي مدیر عالی اجرایی دارد. براي 

فراهم کردن زمینه مناسب اجراي این نقش مدیر سازمان باید با درك ماهیت برنامه، از طریق تخصیص منابع الزم و
و نیز ایجاد انگیزه در اعضاي سازمان اجراي استراتژي را تسهیل نموده و با حمایت از استراتژي اجرا شده، آن را در 

سازمان نهادینه کند.

دو معیار اساسی که در مدل ترسیمی رابطه میان استراتژي و رهبري،  براي تصمیم گیري درباره -59
324مورد توجه قرار می گیرند، کدامند؟ صانخاب مدیران 

میزان تغییرات الزم براي اجراي استراتژي جدید
میزان اثربخشی عملکرد گذشته مدیران

در چه شرایطی جهت گزینش مدیران، بر ترفیع مدیران فعلی تاکید شده و مزایاي استفاده از این -60
325مدیران چه می باشد؟ ص

 در شرایطی که عملکرد مدیران فعلی در اجراي استراتژي هاي گذشته اثربخش بوده و اجراي استراتژي جدید
نیازي به تغییرات عمده در سازمان ندارد یعنی شرایط اثبات در این حالت مزایاي استفاده از مدیران فعلی و قابل 

ارتقاء افزایش می یابد. 
رآیندهاي سازمان آشنایی دارند و با تامین کنندگان و مشتریان ، ارتباط چون مدیران، با کارکنان، روش ها و ف

قبلی داشته اند.

براي گزینش مدیران در موقعیت بازآموزي یا تعویض، براي اجراي استراتژي جدید، تغییرات در - 61
هه با سازمان و عملکرد مدیران فعلی در اجراي استراتژي هاي گذشته چگونه باید باشد و راه حل مواج

326آن چیست؟ ص
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سازمان به تغییرات زیادي نیاز ندارد ، اما عملکرد مدیران فعلی در اجراي استراتژي هاي گذشته، اثربخشی الزم را 
نداشته است. اگر بتوان با آموزش دادن مدیران فعلی استراتژي جدید را اجرا کرد، اولویت با بازآموزي مدیران داخلی 

تی آنان، الزم است از مدیران متخصص خارجی استفاده شود.است، اما در صورت بی کفای

با توجه به اینکه عملکرد مدیران فعلی در اجراي استراتژي قبلی مطلوب و موثر بوده و ضعفی در -62
325باشد، دلیل ایجاد تغییرات در استراتژي سازمان چیست؟ ص عملکرد آن ها نمی

سایر عوامل محیطیتغییرات بازار، شرایط رقابت، تکنولوژي، 

324براي انتخاب و گزینش مدیران، چند روش وجود دارد؟ ص -63
تعویض
ترکیب انتخابی
 ثبات
بازآموزي یا تعویض
326شرکت بین المللی چیست؟ ص-64

یک شرکت بین المللی، شرکتی است که در هر یک از فعالیت هاي بین المللی از واردات و صادرات گرفته تا تولید 
کشورهاي خارجی درگیر باشد.در 
326شرکت چند ملیتی چیست؟ ص-65

چند ملیتی یک شرکت بین المللی بسیار توسعه یافته با فعالیت هاي گسترده در سراسر جهان است که مدیران و 
تصمیم گیران آن یک دیدگاه جهانی دارند.

326کرد؟ صبراي اینکه شرکت چند ملیتی یک شرکت جهانی محسوب شود چه باید -66
براي اینکه شرکت چند ملیتی یک شرکت جهانی محسوب شود، باید عملیات جهانی شرکت به گونه اي مدیریت 
شود که گویی تمامی آن ها با هم مرتبط هستند. این رویکرد زمانی بهتر عمل خواهد کرد که صنعت از چند محلی 

ست؛ مثل خرده فروشی) به صنعت جهانی (که هر (که صنعت هر کشور اساسا از صنعت مشابه در دیگر کشورها جدا
کشور بخشی از صنعت جهانی است؛ مانند صنعت الکترونیک) تبدیل شود.

327چرا اتحادهاي استراتژیک در حال افزایش است؟ ص- 67
زیرا شرکت هاي چند ملیتی بدین طریق می توانند وارد کشورهاي دیگر، به خصوص کشورهاي کمتر توسعه یافته 

کلید موفقیت اجراي چنین استراتژي هایی، همکاري و برگزیدن یک شرکت بومی و محلی است.شوند.

326مراحل توسعه شرکت هاي بین المللی کدام است؟ ص- 68
شرکت هایی که به طور بین المللی فعالیت می کنند، هم از نظر روابط خود با بازارهاي جغرافیایی گسترده و هم از 

یله فعالیت ها و برنامه هاي خود را ساختاردهی می کنند، اغلب به واسطه پنج مرحله تکامل نظر روشی که بدان وس
می یابند. این مراحل توسعه بین المللی عبارتند از:
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شرکت محلی
شرکت محلی با بخش صادرات
شرکت اساسا محلی یا بخش بین المللی
شرکت چند ملیتی با تاکید چند محلی
 رویکرد جهانیشرکت چند ملیتی با

327طراحی ساختار یک سازمان تحت تاثیر چه چیزي قرار دارد؟ ص-69
طراحی ساختار یک سازمان به شدت تحت تاثیر مراحل توسعه شرکت در فعالیت هاي بین المللی و انواع صنایعی 

که شرکت درگیر آنهاست، قرار می گیرد.

327ویژگی هاي یک شرکت محلی چیست؟ ص-70
شرکت اساس محلی، برخی از محصوالت خود را از طریق واسطه ها و توزیع کنندگان محلی کشورهاي خارجی یک 

صادر می کند. اقدامات این مرحله کمترین اثر را بر روي ساختار سازمانی دارند؛ زیرا یک بخش صادرات در اداره 
مرکزي تمام امور را می گرداند.

327) منجر به چه چیزي می شود؟ ص(شرکت محلی1موفقیت در مرحله -71
، منجر به این می شود که شرکت، واحد یا بخش فروش خود را همراه با ادارات مورد نیاز، در 1موفقیت در مرحله 

سایر کشورها ایجاد کند تا واسطه گري ها را از میان برداشته و کنترل بهتري بر روي بازاریابی داشته باشد.

327ملیتی با تاکید چند محلی توضیح دهید. صدرمورد شرکت چند -72
اکنون که شرکت به یک شرکت چند ملتی تبدیل شده است، سرمایه گذاران خود را در سایر کشورها افزایش می 
دهد. شرکت در این مرحله، یک بخش عملیاتی محلی یا حتی یک شرکت در کشور میزبان دایر می کند تا بتواند در 

بهتري فعالیت کند. بدین ترتیب خط محصول گسترش یافته و ظرفیت تولید محلی نیز بازار مورد نظر به شکل
ایجاد می شود و وظایف مدیریتی (توسعه محصول، امور مالی، بازاریابی و غیره) به طور محلی سازماندهی می شوند. 

ش عملیاتی محلی را با گذشت زمان، شرکت سایر کسب و کارهاي مرتبط را خریداري و اکتساب کرده و فعالیت بخ
روز به روز گسترش می دهد. شرکت همین طور که به عنوان یک شعبه از شرکت مادر در کشور میزبان، به طور 
موفقیت آمیزي یک حضور منطقه اي و محلی قوي از خود نشان می دهد، استقالل و خودکفایی بیشتري نیز به 

لب یک شرکت محلی به صورت جداگانه مدیریت می شود.دست می آورد. با وجود این عملیات در هر کشوري در قا
شرکت در این مرحله، یک بخش عملیاتی محلی یا حتی یک شرکت در کشور میزبان دایر می کند تا بتواند در بازار 

مورد نظر به شکل بهتري فعالیت کند.
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تار خود می در کدام مرحله از مراحل توسعه بین المللی، شرکت یک بخش بین المللی به ساخ-73
327(شرکت اساسا محلی یا بخش بین المللی ) ص3افزاید؟ مرحله 

شرکت در این مرحله یک بخش بین المللی به ساختار خود می افزاید تا مسئولیت اکثر وظایف تجاري را که در سایر 
کشورها انجام می شوند، به عهده بگیرند.

327تاردهی می کند؟ صشرکت چند ملیتی سازمان خود را به چه صورت ساخ-74
شرکت چند ملیتی سازمان خود را به صورت ماتریسی حول ترکیبی از حوزه هاي جغرافیایی، خطوط محصول و 

وظایف، ساختاردهی می کند.

در هر سازمان حداقل چهار نوع منبع در اختیار دارد که اهداف تعیین شده سازمان را تامین می -75
306ببرید؟ ص کند. منابع مورد نظر را نام 

منابع فنی-4منابع انسانی ،- 3منابع فیزیکی، - 2منابع مالی ، - 1

305خط مشی را تعریف و به اختصار توضیح دهید؟ ص -75
قواعد انجام کار در سازمان را خط مشی می نامند. خط مشی ها به صورت جزئی تر از سیاست ها بیان می شوند و 

اتی تري را به کارکنان می دهند.دستورالعمل هاي استاندارد و عملی

305خط مشی سازمانی را توضیح دهید؟ ص- 76
یک راهنماي عمومی جامع و مشروح شامل یک سلسله ضوابط، مقررات کلی در تصمیم گیري ها انجام وظایف 

یدن به اقدامات و عملیات هر یک از افراد سازمان به ویژه مسئولین و مدیران در قلمرویی کامالً محدود براي رس
اهداف سازمان

305کاربردهاي سیاست ها و خط مشی ها را نام ببرید؟ ص - 77
اعمال کنترل غیر مستقیم بر فعالیت
ارائه روش ها و راه حل هاي یکسان براي فعالیت ها و تصمیمات مشابه
کاهش مقاومت در برابر استراتژي انتخاب شده
 استراتژي هاکاهش تصمیمات شتابزده در هنگام عملیاتی سازي

306عوامل سازمانی که مانع تخصیص بهینه منابع می شوند را توضیح دهید؟ ص - 78
اعمال مقررات بسیار شدید بر فرآیند تخصیص منابع
تاکید بسیار زیاد بر معیارهاي مالی کوتاه مدت
رفتارهاي سیاسی در سازمان
 اهداف استراتژیک مبهم
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ریسک استراتژیک محدود
دي از دانش کافیعدم بهره من

حسین –محمد مومنی –آیت اله گرامی –رضا خسروي –مجید حیدري -مهدي احمدي گردآورندگان:
مهدي سلطانی–باقر عباسپور –الهه دیانتی –احمد طغیانی –جعفر قجاوند –جهانبخش 

ياستراتژیابیکنترل و ارز: دهمفصل 
خالصه:

ارزیابی استراتژي کمتر از مراحل دیگر نبوده و می تواند بازخورد الزم را به مدیریت داده تا اهمیت مرحله کنترل و 
در صورت لزوم و قبل از به هدر رفتن کلیه زحمات اقدامات تصحیح کننده را اتخاذ نمایند.

معیارهاي ارزیابی استراتژي ها از نظر ریچارد روملت:
ثبات رویه- 1
سازگاري با عوامل محیطی- 2
امکانپذیربودن- 3
داشتن مزیت رقابتی- 4

مراحل ارزیابی و کنترل استراتژیک:
تعیین فرایندهاي اجرا و نتایجی که قرار است کنترل و ارزیابی شوندتعیین موضوع ارزیابی:-1
شرح دقیق و مفصلی از اهداف استراتژیکی اند که در واقع اندازه و تعیین استانداردها و معیارهاي ارزیابی:- 2

میزان نتایج عملکرد هستند و البته داراي طیف و دامنه تغییر می باشند.
این کار باید درزمان مقرر و پیش بینی شده انجام شودارزیابی عملکرد واقعی:- 3
عی داخل محدوده تغییرات مطلوب قرارداشت باید اگر عملکرد واقمقایسه عملکرد واقعی با استانداردها:-4

ارزیابی متوقف شود.
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درصورتی که نتایج حاصله از نتایج پیش بینی شده انحراف زیادي داشته باشد باید انجام اقدامات اصالحی:- 5
اقدامات اصالحی را انجام داد.

بییعنی سنجش نتیجه نهایی فعالیت با اهداف قبلی ارزیاارزیابی عملکرد: 

مقایسه عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده که بر سه نوع است:کنترل و انواع کنترل:
کنترل پیش نگر مانع از انحراف از اصول اساسی و ارزش هاي سازمان در تدوین و انتخاب کنترل پیش نگر:-1

استراتژي می گردد.
انجام میگردد.این نوع کنترل در حین اجراي استراتژي کنترل همزمان:- 2
دراین نوع کنترل نتایج حاصل از اجراي استراتژي هاي سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند و کنترل پس نگر: - 3

میزان انحراف احتمالی سنجیده می شود.

جزئی از فرایند مدیریت استراتژیک است که به مدیران امکان نظارت دائمی بر فرایند مدیریت کنترل استراتژیک:
راتژیک را می دهد.است

یک مدیر باید به این سوال پاسخ دهد که مشکل از کجا نشات می ارزیابی و کنترل در مدیرت استراتژیک:
گیرد راه برون رفت از این وضعیت و اصالح آن را بداند.

ند سیستم هاي رسمی تعیین هدف، نظارت، ارزیابی و بازاریابی و بازخور هستسیستم هاي کنترل استراتژیک:
که اطالعات مورد نیاز مدیران در مورد اینکه آیا استراتژي و ساختار سازمانی درحال تحقق اهداف سازمانی هستند 

یا خیر را فراهم می کنندکه داراي سه ویژگی ( انعطاف پذیري، صحیح و واقعی بودن و به موقع بودن) می باشند.

ی باشد:طراحی یک سیستم کنترل استراتژیک شامل چهار مرحله م
تعیین استانداردها- 1
ایجاد سیستم هاي نظارت و ارزیابی- 2
مقایسه عملکرد- 3
انجام اقدامات اصالحی درصورت عدم تحقق اهداف.- 4

کارکردي و افراد صورت می پذیرد.-بخش-سازمانیکنترل عموماً در چهار سطح :

تفویض اختیار تصمیم گیري و کنترل بر منابع یک بخش به بخش دیگر سازمان می باشد.دیدگاه نظریه عاملیت:

هزینه هاي اداري و سیستم هاي کنترل:
کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان نیازمند کسب اطالعات و اطمینان از انجام مناسب وظایف پرسنل است که 

مستلزم صرف هزینه براي سازمان است.
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هاي کنترل و معیارهاي مربوطه درجدول ذیل ذکرشده:انواع سیستم 
نوع سیستم 

کنترل
کنترل فرهنگیکنترل بروکراتیککنترل ستادهکنترل بازار

معیارها

هنجارهاقوانین و رویه هااهداف بخشیقیمت سهام

نرخ بازگشت سرمایه
اهداف وظیفه اي 

(کارکردي)
ارزش ها-

قیمت گذاري انتقالی
شخصی و اهداف 
فردي

اجتماعی کردناستانداردکردن

فرهنگ سازمان به شدت توسط ارزش هاي موسس آن تحت تاثیر قرار دارد و فرهنگ و رهبري استراتژیک:
همینطور ترکیب تیم مدیریت عالی تعیین کننده نوع هنجارهاي سازمان می باشد.

گروهی و -می باشد که شامل سه سطح (فرديآخرین وسیله کنترل رفتار کارکنان سیستم پاداش استراتژیک: 
سازمان) می باشد.

فقدان اهداف کمی یا استانداردهاي عملکرد و همچنین ناتوانی سیستم اطالعاتی مشکالت اندازه گیري عملکرد: 
شرکت در تهیه اطالعات درست و ارائه به موقع آن ، دو مشکل مهم کنترل است.

عملکرد نیز ممکن است آثار و عوارض جانبی به شرح ذیل داشته باشد:خود فرایندهاي نظارت و ارزیابی 
بیشتر معیارها بر پایه گزارشات حسابداري می باشند که این امر یک جهت گیري جهت گیري کوتاه مدت:-1

کوتاه مدت را مورد تشویق قرار می دهند.

تار و عدم بهینه سازي می باشد.یک نوع سردرگمی در مقاصد است که شامل جایگزینی رفجابجایی هدف: - 2
کارکنان بدون در نظر گرفتن اهداف استراتژیک شرکت، رفتاري را که مورد تقدیر قرار می جایگزینی رفتار:- 1-2

گیرد را جایگزین رفتاري می کنند که به پاداش بی اعتناست.
به هدف خود با وجود ضرر به این رفتار زمانی اتفاق می افتد که یک واحد براي رسیدنعدم بهینه سازي: -2- 2

کل سازمان تالش می کند و همچنین به خاطر رقابت بی بخش ها، یک بخش حاضر نباشد تکنولوژي جدید یا 
پیشرفت هاي خود را در کار سهیم کند.

رهنمودهایی براي کنترل مناسب:
واقعی و قابل اعتماد از رویدادها کنترل باید حداقل اطالعات الزم را دراختیار داشته باشند تا بتوانند تصویري- 1

ارائه بدهند.
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کنترل ها باید تنها فعالیت ها و نتایج معنی دار را بدون توجه به سطح دشواري اندازه گیري و ارزیابی آنها، مورد - 2
توجه قرار دهند.

کنترل ها باید به موقع باشند.- 3
گیرند.باید کنترل هاي کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار- 4
استثنائات باید در کنترل ها مورد توجه خاص قرار گیرند.- 5
درکنترل ها باید جنبه تشویقی نمایان تر باشد نه اینکه ابزاري براي تنبیه و توبیخ باشد.- 6

استفاده از ممیزي استراتژیک براي ارزیابی عملکرد شرکت:
ارائه می کند تا تجزیه و تحلیل نظام مندي از ممیزي استراتژیک چک لیستی از سواالت برحسب حوزه یا مبحث

ها و کارکردهاي مختلف شرکت را مقدور سازد.- فعالیت

نمونه سواالت تستی:

333استراتژیست در کدام مرحله بر نحوة اجراي صحیح  استراتژي نظارت می کند ؟ صفحه - 1
ب) عملیات سازي استراتژي الف) تدوین استراتژي    

د) ارزیابی و کنترل استراتژيج) نهادینه سازي استراتژي 

334کدام گزینه جزء معیارهاي ارزش یابی استراتژي رو ملت نیست؟ صفحه 21
د) سازگاري با محیطج) استاندارد بودنالف) ثابت رویه       ب) داشتن مزیت رقابتی          

مراحل چهار گانه ( اثبات رویه ، سازگاري با عوامل محیطی ، امکان پذیر بودن و داشتن مدیریت رقابت ) از - 3
334معیارهاي ارزیابی کدام نظریه پرداز استراتژیت می باشد ؟ صفحه 

ج) ویلن و همکاران        د) هیچکدامب) ریچارد روملتالف) گلوئیک       

335ابتکار عمل از ویژگی هاي ارزیابی و کنترل سازمان برعهدة کدام مقام سازمان می باشد ؟صفحه خالقیت و - 4
د) مدیریت سازمانالف) پرسنل اجرایی         ب) بازاریابی         ج) همۀ پرسنل           

335.. می باشد. صفحه فاصله گرفتن سازمان از مفروضات و انتظارات پیش بینی شده به معنی ..............- 5
ب) تجدیدنظر در تدوین استراتژيالف) اجراي موفق استراتژي       

د) همۀ موارد ج) اجراي استراتژي گذشته     
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335نتایج استراتژي که چند سال اجراي آنها بطول می انجامد ممکن است ................ .  صفحه - 6
ب) هرگز ظاهر نشود     اهر می شود     الف) سریع در سازمان ظ

د) دیرتر ظاهر شود  ج) چند سال بعد ظاهر شود

کدام یک از گزینه هاي ذیل فرایند ارزیابی و اقدامات اصالحی مدل برخورد پنج مرحله ارزیابی استراتژي می - 7
335باشد؟ صفحه 

مقایسۀ –ارزیابی عملکرد واقعی –تعیین استاندارها و معیارهاي ارزیابی 3الف) تعیین موضوع ارزیابی 
عملکرد) مقایسۀ عملکرد واقعی با استانداردها و انجام اقدامات اصالحی 

ب) تعیین موضوع ارزیابی استانداردها و معیارهاي ارزیابی و انجام اقدامات اصالحی 
و با استانداردها و ارزیابی عملکرد واقعی و تعیین استانداردهاي مطابق با پیشرفت سازمانج) مقایسه عملکرد

د) هیچکدام

336طیف و دامنه تغییر مربوط به کدام مرحله از فرآیند ارزیابی و کنترل استراتژیک می باشد ؟ صفحه - 8
استانداردها و معیارهاي ارزیابیب) تعیین الف) تعین موضوع                             

ج) ارزیابی عملکرد                            د) مقایسۀ عملکرد واقعی با استانداردها

در کدام مرحله از مراحل پنجگانه فرآیند استراتژي باید روي مهم ترین عناصر یک فرایند تمرکز کرد. صفحه - 9
336

ب) تعیین استاندارد ها و ارزیابی عملکرد الف) تعیین موضوع
ج) مقایسۀ عملکرد واقعی با استانداردها             د) انجام اقدامات اصالحی

336در کدام مرحله مدیران باید روي مهم ترین عناصر یک فرایند تمرکز کنند؟ صفحه -10
4د) مرحله 3ج) مرحله 2مرحله ب)1الف) مرحله 

337اگر نتایج عملکرد واقعی در داخل محدوده دامنه تغییرات محکوب قرارداشت :صفحه -11
الف) دوباره ارزیابی را انجام می دهیم            ب) معیارها را دوبارة تعیین می کنیم 

د) عملکرد مطلوب و ارزیابی را متوقف می کنیمج) عملکرد پائین است                  

337مرحله نهایی فرایند کنترل کدام است؟ صفحه -12
الف) مقایسه انحراف عملکرد               ب) تعیین استاندارد ها     

د) انجام اقدامات اصالحیج) تصمیم در جهت تغییر ساختار         
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337دارند این دو مرحله را بهتر از بقیه مراحل ارزیابی استراتژي اجرا کنند.  صفحه مدیران اغلب عالقه-13
الف) تعیین موضوع و تعیین استانداردها           

ب) ارزیابی عملکرد واقعی و مقایسۀ عملکرد واقعی 
ع و انجام اقدامات اصالحی  ج) تعیین موضو

و انجام اقدامات اصالحید) مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد ها 

338معیارهاي اندازه گیري اصطالحاً هدایت گر کدامند ؟ صفحه -14
الف) مسئولیت اجتماعی و پرورش کارمندان            ب) توسعۀ تجهیزات و نقدینگی شرکت 

د) همۀ مواردج) بازگشت سرمایه و سودآوري

339محیطی داخلی و خارجی باید تجزیه و تحلیل شود؟ صفحه در چه مرحله اي تغیرات -15
ب) کنترل هم زمان           ج) کنترل پس نگر           د) همه مواردالف) کنترل پیش نگر

338کدام مورد از ویژگی هاي معیارهاي هدایتگر نمی باشد؟ صفحه -16
الف) متغیرها را می سنجد                                   ب) کسی و قابل مقایسه است 

د) احترامات مدیریت را مناسب جلوه می دهد.ج) یک فیش و بهره وري را منعکس می کند             

339.. می گویند . صفحه مقایسۀ عملیات انجام شده با  با عملیات پیش بینی شده را .......................-17
ج) برنامه ریزي           د) هدف ب) کنترلالف) نظارت              

339کدامیک از موارد ذیل را تعاریف کنترل می باشند؟  صفحه -18
الف) تطابق آنچه هست و آنچه باید باشد 

می کند ب) باید ها را با نباید ها و نباید ها را با باید ها مقایسه
ج) تصویري واضح از اختالف یا نشانه ها بین باید ها و نباید ها

د) همۀ موارد

339)عملکرد که توسط آن عملیات پیش بینی مقایسه شود چه نام دارد؟ صفحه 19
کنترلد) الف) ارزیابی عملکرد          ب) اقدامات ارسالی               ج) اقدامات ارز            

کدام مرحله از مراحل کنترل نتایج حاصل از اجراي استراتژي هاي سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار می -20
340گیرد؟ صفحه 

ج) کنترل همزمان            د) همه موارد ب) کنترل پس نگر الف) کنترل پیش نگر         
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340باشد ؟ صفحه کدام مورد جز مراحله کنترل پس نگر می -21
الف) عملکرد ها و استراتژي ، محقق شده           ب) اهداف سازمان سنجیده می شود 

د) همه مواردج) انحرافات احتمالی شناسایی می شوند            

340در کدام مرحله نتایج حاصل مورد نظارت و ارزیابی است؟ صفحه -22
د) کنترل استراتژیکج) کنترل پس نگررل همزمان             الف) کنترل پیش نگر            ب) کنت

340پیامدهاي کنترل استراتژیک کدامند ؟ صفحه -23
الف) به مدیران امکان نظارت بر کل فرآیند

ب) از انحرافات احتمالی جلوگیري می کند 
د .ج) حوزه هایی که نیاز به توجه بیشتر می باشد را پشنیانی می کن

د) همۀ موارد

341کدامیک ازموارد زیر موجب تفاوت میان مدیریت استراتژیک امروزي و طرح ریزي استراتژیک می شود ؟ص-24
د) کنترل استراتژيالف) اجراي استراتژیک     ب) انتخاب استراتژي      ج) تجزیه و تحلیل استراتژي      

341موارد زیر تشکیل می شوند ؟صاطالعات کنترل و ارزیابی از کدامیک از -25
د) الف و بالف) داده هاي مربوط به عملکرد          ب) گزارش فعالیت ها          ج) کنترل اطالعات           

341در کدامیک از مراحل زیر مشارکت مدیران ارشد دیگر ضرورتی ندارد ؟ ص-26
ج) تجزي و تحلیل استراتژي         د) انتخاب ب) اجراي استراتژي    الف) کنترل استراتژي

استراتژي

341از موانع کنترل اثربخش کدام است ؟ ص-27
ب) مشکل در توسعه معیارهاي مناسب فعالیت هاالف) اجراي به موقع            

ج) اجراي با تاخیر              د) انتخاب نادرست

342اتژي چند مرحله دارد؟ صطراحی یک سیستم کنترل استر-28
مرحله3د) مرحله4ج) مرحله          6مرحله           ب) 5الف) 

مقایسه عملکرد واقعی در مقابل اهداف تعیین شده کدام مرحله از طراحی سیستم کنترل استراتژي است ؟ -29
342ص

د) مرحله چهارمج) مرحله سومالف) مرحله اول         ب) مرحله دوم         
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342چهار مرحله سیستم کنترل استراتژي کدام است ؟ ص-30
الف) تعیین استانداردها، ایجاد سیستم نظارت ، مقایسه عملکرد واقعی با اهداف ، انجام اقدامات 

اصالحی
ارتب) تعیین استانداردها، مقایسه عملکرد واقعی با اهداف ، انجام اقدامات اصالحی ایجاد سیستم نظ

ج) تعیین استانداردها، ایجاد سیستم نظارت ، ، انجام اقدامات اصالحی، مقایسه عملکرد واقعی با اهداف
د) ایجاد سیستم نظارت ، مقایسه عملکرد واقعی با اهداف ، انجام اقدامات اصالحی ، تعیین استانداردها

342در چند سطح صورت می پذیرد؟ص"کنترل عموما-31
سطح5سطح                  د) 2ج)سطح4ب) سطح     3الف) 

درکدامیک ازسطوح کنترل هدف تعیین استانداردهاي عملکردي است که عملکرد کل سازمان را می سنجد ؟ -32
343ص

ب) سطح بخش               ج) سطح کارکردي               د) سطح افرادالف) سطح سازمانی

کدامیک از نظریه هاي زیر روش مفیدي براي درك مشکالت پیچیده کنترل در زمانی که یک سازمان -33
343مسئولیت وظایف و اختیارات را بین افراد تخصیص و تقسیم می کند می باشد ؟ ص

د) نظریه مقایسهج) نظریه عاملیتي             ب) نظریه تعامل               الف) نظري برابر

343نظریه عملیت چه هنگامی آشکار می شود ؟صفحه -34
الف) هنگامی که یک بخش از سازمان اختیارتصمیم گیري یا کنترل بر منابع را به بخش دیگر تفویض می 

کنند
مان اختیار تصمیم گیري یا کنترل بر منابع را با بخش دیگر مشارکت می کنندب) هنگامی که یک بخش ازساز

ج) هنگامی که یک بخش ازسازمان اختیار تصمیم گیري یا کنترل بر منابع رادر بخش دیگر انجام می دهند
کنندد) هنگامی که یک بخش ازسازمان اختیار تصمیم گیري یا کنترل بر منابع را از بخش دیگر دریافت می 

345درکدامیک ازسیستم هاي کنترل معیار قیمت سهام مدنظر می باشد ؟ ص-35
ب) کنترل ستاده              ج) کنترل اداري                 د) کنترل فرهنگیالف)  کنترل بازار

344می آورند؟ص.شرکت ها براي جمع آوري اطالعات در مورد عملکرد ابتدا به کدام کنترل ها روي-36
د) موارد الف و ج) کنترل هاي ستاده ايب) کنترل هاي سیستمی      الف) کنترل هاي داده اي    

ب

344سهامداران یک شرکت از چه طریقی مدیر عامل را کنترل می کنند؟ص-37
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ب) کاهش مقدار سهام مدیر عاملالف) واگذاري سهام به مدیر عامل
ج) افزایش مقدار سهام مدیر عامل                   د) کاهش مقدار سهام مدیر عامل بهنصف مقدار موجود

344کدامیک از موارد زیر از روش هاي شکل دهی رفتار بین بخش هاي مختلف یک سازمان است؟ص-38
د) موارد الف و ج) ایجاد فرهنگ سازمانی       ب) کنترل سیستمی      الف) کنترل بروکراتیک یا اداري

ج

345کدامیک از موارد زیر از انواع سیستم هاي کنترل نمی باشد؟ص-39
د) کنترل محصولالف) کنترل بازار            ب) کنترل ستاده           ج) کنترل فرهنگی          

345زیر است؟صعینی ترین نوع کنترل ستاده اي کدامیک از موارد -40
د) کنترل ستادهج) کنترل بازارالف) کنترل فرهنگی         ب) کنترل اداري          

346ساده ترین و ارزان ترین نوع کنترل کدامیک از موارد زیر است؟ص-41
رل بازارج) کنترل بروکراتیک          د) کنتب) کنترل ستاده ايالف) کنترل فرهنگی          

347باشد؟صکدامیک از موارد زیر از گزینه هاي سازنده مزیت رقابتی نمی-42
د) انگیزهالف) نوآوري            ب) کارایی            ج) پاسخگویی در مقابل مشتري           

سازمان وجود هنگامیکه براي تخصیص و قیمت گذاري منابع سازمانی براي مقایسه ، هیچ سیستم بازاري در -43
346نداشته باشد ، مدیران به چه نوع کنترلی روي می آورند ؟ صفحه 

ب) کنترل بازار           ج) کنترل بروکراتیک           د) کنترل اهدافالف) کنترل ستاده اي

346کدامیک جزو سطح کنترل ستاده اي نمی باشد ؟ صفحه -44
د) سطح سازمانح وظیفه اي و کارکردي          ج) سطح فردي           الف) سطح بخشی          ب) سط

347چهار جزء سازنده مزیت رقابتی عبارتند از : صفحه -45
ب) برتري کیفیت ، نوآوري ، کارآیی، میزان تولیدالف) برتري کیفیت ، نوآوري ،کارآیی و پاسخگویی

سعه، میزان تولید          د) برتري کیفیت ، نوآوري ، کارآیی ، رضایت ج) برتري کیفیت، نوآوري ، تحقیق و تو
کارکنان

347کدامیک جزء مشکالت کنترل ستاده اي می باشند؟  صفحه -46
الف) استفاده نا مناسب از آن بر تمام سطوح سازمان اثر منفی دارد .
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ب) کنترل ستاده اي ساده ترین و ارزان ترین نوع کنترل است
کنترل ستاده اي یک ساختار انگیزشی براي ایجاد انگیزه در مدیران در تمام سطوح سازمان ایجاد می کندج) 

د) هیچکدام

347کدامیک در مورد کنترل بوروکراتیک یا اداري صحیح است ؟ صفحه -47
می گردد.الف) این نوع کنترل از طریق ایجاد سیستم استانداردها ، قوانین و رویه هاي سازمانی اعمال 

ب)  این نوع کنترل از طریق ایجاد سیستم و فرهنگ سازي اعمال می گردد.
ج) وقتی که ارزیابی ستاده هاي سازمانی ملموس بوده و براحتی ارزیابی گردند، بهتر است از این روش استفاده 

گردد.
د) هر سه مورد

348باشد ؟ صفحه کدامیک جزء روش هاي استاندارد کردن در کنترل بوروکراتیک نمی-48
الف) استاندارد کردن ورودي ها                 ب) استاندارد کردن فعالیت هاي تبدیل یا میان داده اي

د) استاندارد کردن ارزیابیج) استاندارد کردن خروجی                     

348کنترل کیفیت نهایی کاالهاي ساخته شده مربوط به کدام یک می باشد؟ صفحه -49
ب) استاندارد کردن فعالیتهاي تبدیل یا میان داده ايالف) استاندارد کردن خروجی

ج) استاندارد کردن برخی از ورودي ها            د) هر سه مورد

348کدامیک در مورد کنترل بوروکراتیک صحیح می باشد؟ صفحه -50
است منجر به ایجاد یک سازمان انعطاف پذیر گردد.الف) عدم نظارت بر کنترل بوروکراتیک ممکن 

ب) هزینه کنترل بوروکراتیک از کنترل بازار کمتر است .
ج) کنترل بوروکراتیک با فرهنگ سازمانی در تضاد می باشد .

د) کنترل بوروکراتیک از ستاده هاي سازمان استفاده می نماید .

349باشد؟ صفحه کدامیک در مورد فرهنگ سازمانی صحیح می -51
الف) فرهنگ سازمانی مجموعه اي از هنجارها ، استانداردها و ارزش هاي مشترك بین اعضاء یک سازمان می باشد .

ب) کارمندان توسط کنترل بیرونی مانند سرپرستی مستقیم ، ستاده ها و قوانین و مقررات کنترل نمی شوند.
فرهنگ خود کنترلی است .ج) در فرهنگ سازمانی ، هدف کنترل از طریق 

د) هر سه مورد

349فرآیندي را که افراد توسط آن درونی کردن ارزش ها و هنجارها را یاد می گیرند چه می نامند؟ صفحه -52
ج) ارزش آفرینی           د) فرهنگ سازيب) تربیتالف) اجتماعی کردن
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)350می تواند رفتار کارکنان را کنترل کند کدام است ؟ (ص آخرین وسیله اي که سازمان -53
ب) قوانین و مقررات              ج) هنجارهاي سازمان           د) کنترل الف) سیستم هاي پاداش

فرهنگی 

)350(ص سیستم پاداش در سازمان کدامیک از موارد زیر را تحت تأثیر قرار می دهد ؟-54
د) همه مواردا           ب) هنجارها           ج) فرهنگ           الف) ارزش ه

)350(ص طرح هاي قطعه کاري و سیستم هاي کمیسیونی در کدام سطح تیم هاي پاداش قرار می گیرد ؟ -55
گروهی-ج ) سطح سازمانی          د ) سطح فرديب ) سطح فرديالف ) سطح گروهی           

)351(ص سیستم پاداش در سطح گروه و سازمان کدام یک از موارد ذیل را در برمی گیرد ؟ -56
سیستم هاي گزینه سهام کارمندان –طرحهاي تسهیم سود –الف ) طرحهاي جایزه 

سیستم هاي پاداش گروهی -طرحهاي تسهیم سود-ب) سیستم هاي گزینه سهام کارمندان 
طرحاي جایزه –سیستم هاي پاداش گروهی –ج) سیستم هاي کمیسیونی 

سیستم هاي کمیسیونی –سیستم هاي گزینه سهام کارمندان - د ) طرح هاي تسهیم سود

) 351کدامیک از موارد زیر از مشکالت مهم کنترل به شمار می رود ؟ (ص-57
فقدان استانداردهاي عملکرد الف) فقدان اهداف کیفی                                                   ب)

د) همه مواردج) ناتوانی شرکت در تهیه اطالعات درست و ارائه به موقع          

یکی از متداول ترین و مورد استفاده ترین معیارهاي اندازه گیري عملکرد از حیث سودآوري کدام یک از موارد -58
)352زیر است ؟ (ص 

د) نرخ بازگشت سرمایه سود        ج) میزان عایدات   رخ بازگشتب) نالف) افزایش قیمت سهام 
گذاري

بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده ازشرکت هاي درگیر در خریدهاي عمده کدام گزینه صحیح است ؟ (ص -59
352(

الف) بیشتر مدیران عامل در کمیته جبران خدمات هیات مدیره اطالعات را براي افزایش در پرداخت ها دستکاري 
می کنند

ر کنند تا قیمت سهام کاهش ب) مدیران عامل مایلند درست قبل از انتشار حق خرید سهام اخبار خوبی را منتش
یابد 

ار خوب را منتشر می کنند و بنابراین قیمت سهام افزایش ج)  زمانی که حق خرید منتشر شد مدیران عامل اخب
یافته و حق خرید آنها حائز ارزش می شود . 
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د) الف و ج

353دو نوع از جابجایی هدف عبارتند از : صفحه -60
د) الف و بج) نظارت و اندازه گیري           ب) عدم بهینه سازيجایگزینی رفتارالف) 

:سواالت تشریحینمونه 

334معیارهاي روملت براي ارزیابی استراتژیک را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید؟ ص-1
داشتن مزیت رقابتی-4امکان پذیر بودن        -3سازگاري با عوامل محیطی       -2ثبات رویه       -1

هاي قرار دارد که از عوامل محیطی خارج از سازمان به سازگاري با عوامل محیطی و مزیت رقابتی بر اساس ارزیابی
عمل می آید ولی ثبات رویه و امکان پذیر بودن براساس ارزیابی هایی قرار دارند که از عوامل داخلی سازمان به عمل 

می آیند.

336فرآیند ارزیابی و کنترل استراتژیک را نام ببرید؟ ص- 2
ارزیابی عملکرد واقعی- 3استانداردها و معیارهاي ارزیابی    تعیین - 2تعیین موضوع ارزیابی    - 1
انجام اقدامات اصالحی-5مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها     - 4

اهدافی که در تدوین استراتژي تعیین می شوند و در ارزیابی عملکرد به کار می رود را نام ببرید؟ - 3
337ص
اهش هزینهک-3سهم بازار     -2سودآوري      - 1

339انواع کنترل استراتژیک را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید ؟ ص -4
: مدیران و کارکنان هرگونه طرح ریزي استراتژیک را با معیارهاي مشخص شده در بیانه کنترل پیش نگر-1

در تدوین بیانه هاي چشم ایدوئولوژي و ارزش هاي خود تطبیق داده و مانع از بروز انحراف از اصول اساسی سازمان 
ی و خارجی مورد تجزیه قرار انداز شوند و در این مرحله الزم است کلیه تغییرات و ویژگی هاي محیط هاي داخل

گیرد 
این نوع از کنترل در مرحله اجراي استراتژي کاربرد دارد و بر اقدامات استراتژیک سازمان کنترل همزمان:-2

اجراي استراژي هاي تدوین شده و عدم انحراف از اصول ارزشی سازمان در این نظارت دارد نظارت بر چگونگی 
مرحله انجام می شود و مزیت این کنترل این است که با اطالعاتی که از حین انجام عملیات جمع آوري می کند 

سریعاً به متعادل کردن شرایط می پردازد و منتظر انجام عملیات نمی شود .
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این مرحله نتایج حاصل از اجراي استارتژي هاي سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار می : در کنترل پس نگر- 3
گیرد به عبارت دیگر عملکردها و استراتژي هاي محقق شده بر اساس ارزش ها و اهداف سازمان سنجیده و 

انحرافات احتمالی شناسایی می شود .

339می سازد را نام ببرید ؟ صدو علت اساسی که نیاز به کنترل پیش نگر را ضروري - 5
امکان سهل انگاري و انحراف نسبت به ایدئولوژي و ارزش هاي سازمان در طرح ریزي استراتژیک- 1
عدم ثبات شرایط محیطی در جنبه ها ي گوناگون اقتصادي ، اجتماعی ، تکنولوژي و غیره- 2

340کنترل استراتژیک چیست و چه امکاناتی به مدیران میدهد ؟ صفحه -6
زئی از فرآیند مدیریت استراتژیک است که به مدیران امکان نظارت بر تمام مراحل فرآیند مدیریت استراتژیک را ج

داده و از انحرافات احتمالی جلوگیري میکند . همچنین مدیران امکان بررسی تمام مراحل مختلف مدیریت 
ز دارند حمایت می کنند.استراتژك را پیدا کرده و از حوزه هایی که به پشتیبانی بیشتري نیا

340کنترل پس نگر چه کنترلی است و چه مزایایی دارد؟   صفحه -7
در کنترل پس نگر ، عملکردها و استراتژي هاي محقق شده بر اساس ارزش ها و اهداف سازمان سنجیده می شود . 

استراتژي هاي تدوینی محقق شده به وسیله این نوع کنترل میتوان میزان انحرافات احتمالی از اهداف و نیز میزان 
را تعیین کرد.

341از مزایاي استفاده از سیستم کنترل استراتژیک جدید نام ببرید ؟   صفحه -8
مقابله با مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمان و فرهنگ سازي در زمینه اجراي استراتژي هاي جدید.

341راتژك چیست ؟    صفحه یکی از موانع کنترل اثر بخش در مدیریت است- 9
مشکل در توسعه معیارهاي مناسب فعالیت ها و ستانده هاي مهم .

سیستم هاي کنترل استراتژیک چیست ویک سیستم کنترل فرآیند موثر چه ویژگی هایی دارد؟  -10
341صفحه 

سیستم کنترل استراتژیک ، سیستم رسمی تعیین هدف ، نظارت ، ارزیابی و بازاریابی و بازخور هستند و باید ویژگی 
هاي ذیل را دارا باشند) 

انعطاف پذیر بودن سیستم  (اجازه به مدیر براي واکنش در برابر رخدادهاي غیر منتظره)
صحیح بودن اطالعات

به موقع بودن اطالعات

342طراحی یک سیستم کنترل استراتژیک را به طور خالصه شرح دهید ؟      صفحه مراحل -11
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الف) تعیین استانداردها یا اهداف (مانند برتري در کیفیت ، نوآوري  ،کارایی ، پاسخگویی در برابر مشتري و یا 
اهداف خاص عملکردي)       

ب) ایجاد سیستمهاي نظارت وارزیابی (رویه هاي نظارت)
ایسه عملکرد واقعی با اهداف از پیش تعیین شدهج) مق

د) اقدامات اصالحی در صورت نیاز (مانند سرمایه گذاري ، بهبود تحقیق وتوسعه ، متنوع کردن محصوالت یا 
خدمات ، تغییر ساختار سازمانی )

343دیدگاه نظریه عاملیت در کنترل سازمانی را توضیح دهید ؟     صفحه -12
درك مشکالت پیچیده کنترل در زمانی که یک سازمان مسولیت وظائف  واختیارات را بین افراد روشی مفید براي 

یض اختیار مدیران به مدیران تخصیص و تقسی میکند.( مانند تفویض اختیار سهامداران به مدیریت عالی یا تفو
.)دیگر

343همشکالت تفویض اختیار به کارمندان سطوح پایین تر را شرح دهید ؟  صفح-13
اول : مشکل عدم امکان بررسی کامل عملکرد کارکنان سطوح پایینتر

دوم : هزینه هاي اداري  ناشی از ایجاد سیستم کنترل بر عملکرد زیردستان

344انواع سیستم کنترل در یک سازمان را توضیح دهید ؟    صفحه -14
توسط سهامداران ، جهت کنترل عملکرد مدیران الف) ارزیابی ستاده هاي سازمانی (مانند واگذاري سهام به مدیران

)              ب) ارزیابی و کنترل رفتار سازمانی (بکارگیري سیستم کنترل اداري یا بوروکراتیک به منظور کنترل 
عملکرد بخش هایی نظیر نوآوري سازمانی یا پاسخگویی به مشتریان )

قه بین بخش هاي سازمان براي تشویق عملکرد باال)ج) ایجاد فرهنگ سازمانی (شکل دهی رفتار و اجاد عال
د) کنترل بازار (در حالت رقابت در بازار براي محصوالت داراي قیمت و خدمات قابل شناسایی )

345کنترل بازار چیست و از چه طرقی انجام می پذیرد ؟    صفحه -15
عینی است و از طریق قیمت بازار سهام و نرخ عینی ترین نوع کنترل ستاده اي است که مبتی بر معیار هاي مالی

بازگشت سرمایه با عملکرد رقبا مقایسه می گردد.

345چرا قیمت بازار سهام وسیله قدرتمند کنترلی  می باشد ؟  صفحه - 16
زیرا جبران خدمت و حقوق و مزایاي مدیریت عالی ، اغلب به قیمت بازار سهام سازمان بستگی دارد .

346و 345ت سرمایه چیست و در چه سطوحی کاربرد دارد؟     صفحه نرخ بازگش-17
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نرخ بازگشت سرمایه ، از تقسیم درآمد خالص سازمان بر کل سرمایه به کار گرفته شده به دست می آید و در دو 
سطح  سازمانی و سطحی کاربرد دارد .

)dell،compac،appleسطح سازمانی (مقایسه عملکرد سازمان با سایر شرکت ها مانند شرکت هاي
)general motorsسطح بخشی (مقایسه بخش هاي متفاوت سازمان مانند 

346کنترل ستاده اي در چه مواقعی به کار می رود و از چه طریقی عمل می کند ؟   صفحه -18
نداشته باشد به کنترل ستاده اي زمانی که هیچ سیستم بازاري براي تخصیص و قیمت گذاري منابع سازمانی وجود 

کار می آید .این نوع کنترل ، ساده ترین و ارزانترین نوع کنترل است و معموال با ایجاد انگیزه در مدیران در تمام 
سطوح سازمان عمل میکند (مانند سیستم پاداش )

347و 346کنترل ستاده اي در چه بخش هایی به کار میرود ؟     صفحه -19
عملکرد بخش بر ایا استانداردهایی نظیر فروش ، بهره وري، رشد و سهم بازار)سطح بخشی (قضاوت بر )1
) سطح وظیفه اي یا کارکردي : ( از طریق کنترل بر چهار جزء سازنده مزیت رقابتی : برتري در کیفیت ، نوآوري ، 2

کارایی و پاسخگویی )
ابی به راحتی و در بخشهایی مثل تحقیق و ) سطح فردي (کنترل بر افراد در بخشهاي تولید ، فروش  ،و بازاری3

توسعه بسیار مشکل .)
) کنترل بوروکراتیک یا اداري (در زمان ناملموس بودن ستاده هاي ارزیابی و یا پرهزینه بودن ارزیابی از این 4

جایگزین استفاده می شود که از طریق ایجاد سیستم استانداردها، قوانین ، و رویه ها اعمال می شود. )

334چهار معیار ارزیابی استراتژي ریچارد روملت را نام ببرید؟ (صفحه - 20
ثبات رویه- 1
سازگاري با عوامل محیطی- 2
امکان پذیر بودن- 3
داشتن مزیت رقابتی- 4

)346کنترل ستاده اي در چند سطح بکار میرود؟ نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟(صفحه -21
سه سطح

سطح بخشی- 1
وظیفه اي یا کارکرديسطح - 2
سطح فردي : هر وقت بتوان عملکرد کارکنان را به سادگی نظارت و ارزیابی نمود،کنترل هاي ستاده اي مناسب - 3

خواهد بود.عملکرد کارکنان در بخش هاي مثل تولید ،فروش و بازاریابی به راحتی قابل اندازه گیري است،اما در 
زه گیري بسیار مشکل است.بخش هایی مثل تحقیق و توسعه این اندا
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)350کنترل اداري یا بوروکراتیک دو مشکل اساسی دارد توضیح دهید؟ (صفحه -22
اینکه مدیریت باید در طی سازمان بر استفاده از کنترل هاي اداري نظارت کند تا مطمئن شود که مناسب - 1

نعطاف ناپذیر می شود.هستند و اگر این کار صورت نگیرد در اغلب موارد منجر به یک سازمان ا
این نوع کنترل و اعمال آنها پرهزینه است .هزینه کنترل اداري از کنترل بازار بیشتر است، زیرا ارزیابی ستاده ها - 3

که در کنترل بازار صورت می گیرد از کنترل فرآیند انجام آنها ارزان تر است

)349اجتماعی کردن چیست؟ (صفحه -23
آن درونی کردن ارزش ها و هنجارها را یاد می گیرند اجتماعی کردن می خوانند.فرآیندي را که افراد توسط

)349روش هایی که فرهنگ به اعضاي سازمان منتقل می شوند، را نام ببرید؟ (صفحه - 24
پاداش هاي سازمانی- 1
هنجار ها و ارزش ها- 2
مناسک و مراسم- 3
اجتماعینشانه ها ، سمبل ها و داستان ها، تاکتیک هاي- 4

345انواع سیستم هاي کنترل را نام ببرید. صفحه -25
کنترل بازار- 1
کنترل ستاده اي که شامل سطح بخشی و سطح وظیفه اي و سطح فردي.- 2
کنترل اداري- 3
فرهنگ سازمانی- 4

348انواع استانداردسازي را نام برده توضیح دهید. صفحه -26
استاندارد کردن ورودي ها: سازمان ورودي ها را غربال می کند وفقط آنهایی که استانداردهاي تعیین شده را محقق 

می کنند مجاز به ورود هستند. 
استاندارد کردن فعالیت هاي تبدیل یا میان داده اي: که از طریق برنامه ریزي فعالیت هاي کاري صورت می گیرد تا 

روش صورت گیرد.هرکاري فقط به یک 
استاندارد کردن خروجی: تععین معیاري براي محصوالت نهایی است. فقط کاالها و خدماتی که بتوانند این 

استانداردها را براورده سازند از سازمان خارج می شوند.

349هدف کنترل از طریق فرهگ چیست؟ صفحه -27
ها را به منظور هدایت رفتارشان درونی می کنند.خود کنترلی است که کارمندان از آن طریق هنجارها و ارزش

349اجتماعی کردن یعنی چه؟ توضیح دهید. صفحه -28
فرایندي را که افراد توسط آن درونی کردن ارزش ها و هنجارها را یاد می گیرند اجتماعی کردن گویند.
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349روش هاي انتقال فرهنگ را به کمک رسم شکل نشان دهید. صفحه -29

350آخرین وسیله اي که سازمان ازطریق آن رفتار کارکنان را کنترل می کند کدام است؟ صفحه -30
سیستم هاي پاداش

یک سیستم پاداش استرتژیک حیاتی و مهم است؟به طورخالصه توضیح دهید. صفحه چرا طراحی -31
350

زیرا رفتارهاي مطلوب را تقویت کرده وبرمی انگیزاند. سیستم پاداش مناسب برمشکل عاملیت وتوجه به عالیق 
ان در یک سازمان سهامداران مدیران و کارمندان کمک می کند. همچنین نوع ارزش ها و هنجارها را که به مرور زم

ایجاد می شوند تحت تاثیر قرار می دهد. اگر پاداش ها مستقیما به عملکرد مربوط باشند کارمندان به روش هاي 
متفاوت تري نسبت به مواقعی که پاداش مستقیما به عملکرد وابسته نباشد رفتار می کنند.

350توضیح دهید.  صفحه سطوح سیستم هاي پاداش استرتژیک را نام برده و به اختصار -32
شامل سه سطح فردي و گروهی و سازمانی است.

به عملکرد فرد پاداش داده می شود و هر فردي که عملکرد بهتر و مثبت تري داشته باشد پاداش سطح فردي:
بهتري 

می گیرد. مانند: طرح هاي قطعه کاري و سیستم هاي کمیسیونی و طرح هاي جایزه.
به عملکرد و سازمان پاداش داده می شود.به عملکرد افراد به عنوان یک گروه وسازمان سطح گروه و سازمانی:

دیده 
می شود.که شامل: سیستم هاي پاداش گروهی و طرح هاي سیستم سود و سیستم هاي گزینه سهام کارمندان و 

سیستم هاي پاداش سازمانی است.

351مشکالت اندازه گیري عملکرد را نام ببرید.صفحه -33
جهت گیري کوتاه مدت-1
جابجایی هدف که شامل: جایگزینی رفتار وعدم بهینه سازي است.-2

354مورد کافی است) صفحه 4رهنمودهایی براي کنترل مناسب در سازمان ها را نام ببرید.(-34
کنترل ها باید به موقع باشد.- 1

تاکتیک هاي 
اجتماعی 

شده

نشانه ها وسمبلها 
وداستانها

مناسک و
مراسم

هنجارها 
هاوارزش

فرهنگ سازمانی

هاي پاداش
سازمانی
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کنترل هاي کوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند.- 2
استثنایات باید درکنترل ها مورد توجه خاص قرار گیرند.- 3
کنترل ها باید حداقل اطالعات الزم را در اختیار داشته باشند تا بتوانند تصویري واقعی از رویدادها ارایه دهند.- 4

355مورد کافی است) صفحه 5رتیترهاي آنرا نام ببرید.(ممیزي استرتژیک را توضیح داده و س-35
ممیزي استراتژیک چک لیستی از سواالت برحسب حوزه یا بحث ارایه می دهد تا تجزیه و تحلیل نظام مندي از 
فعالیت هاي شرکت را مقدورسازد. همچنین می تواند به پیداکردن دلیل ایجاد مشکل توسط حوزه خاص براي 

ه حل آن کمک کند و بسیاري از سواالت اساسی را که براي تجزیه و تحلیل استرتژیک الزم است شرکت و یافتن را
را شامل می شود. ضمنا موضوعات کلیدي را در مدیریت استرتژیک خالصه می کند.

سرتتیرها شامل:
ارزیابی عملکرد اخیر

بررسی و ارزیابی محیط خارجی
بررسی و ارزیابی محیط داخلی

استرتژياجراي 
ارزیابی وکنترل استراتژي
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–مهدي داوري –محسن نوروزي –علیرضا درخشانی سوره –علی اکبر رئیسی –حامد حاتمی –بینایی زاده 

طهمورث جوانبخت–حسین جعفري –مجید فاتحی 


