
عمل مي كند به كدام تفاوت ميان مديريت » ماهي طاليي در تنگ بلورين«عبارت مدير عمومي مانند 

 عمومي و خصوصي اشاره دارد؟

 بودجه و حجم عمليات-1 

  ☑ ميزان انتقادهاي نهان و آشكار-2

 ميزان مسؤوليت مورد تقبل-3

 مشخص بودن هدفها-4

  

 كدام گزينه جزء انتقادات به نظريه هاي كالسيك مي باشد؟

 توجه به روابط غير رسمي در سازمان-1 

 صورت كل تصور نمودن سازمان به-2

  ☑ توجه به كارايي بيشتر از اثربخشي-3

 هماهنگ بودن كليه اصول اين نظريات-4

  

صي و مهارت كاركنان در هدف كدام يك از برنامه هاي آموزشي كاركنان، افزايش تواناييهاي تخص

 اجراي وظايف محوله و به فعل درآوردن پاره اي از تواناييهاي بالقوه آنان است؟

  آموزش توجيهي-1 

 آموزش گروهي-2

  ايفاي نقش-3

  ☑ كارآموزي-4

  

در نظريه هاي كالسيك سازمان به عنوان يك سيستم بسته مورد بررسي قرار مي گرفت ولي در 

 استنباطي از سازمان به عمل مي آيد؟ نظريه هاي جديد چگونه



 سياسي -سازمان يك سيستم اقتصادي -1 

 فرهنگي -سازمان يك سيستم فني -2

 اجتماعي -سازمان يك سيستم طبيعي -3

  ☑ اجتماعي -سازمان يك سيستم فني -4

  

 كدام يك از گزينه هاي زير از عوامل مؤثر در ايجاد عقالنيت محدود به شمار مي آيد؟

 .يران به طور معمول اطالعات كاملي دربارة مسئله، راه حل ها و شرايط محيطي دارندالف. مد

 .ب. مديران به علت سادگي اطالعات، سودمندي اطالعات زياد را نمي توانند تشخيص دهند

  ☑ .ج. مديران ظرفيت هوش و بينش محدودي براي ارزيابي راه حل ها دارند

  مورد مالحظه را به درستي تشخيص مي دهندد. مديران اهميت نتايج راه حل هاي 

  

در كدام يك از گزينه هاي زير واحدهاي صف و ستاد در درون پروژه ها به هم نزديك مي شوند و با 

 نوعي همبستگي گروهي به كار خود ادامه مي دهند؟

 الف. سازمان ادهوكراتيك

 ب. سازمان پروژه اي

 ج. سازمان بوروكراتيك

  ☑ د. سازمان ماتريسي

  

 به دليل كدام يك از گزينه هاي زير در بيشتر سازمان ها، غالباً هماهنگي ها ماهيتي داوطلبانه دارند؟

 .الف. هماهنگي داوطلبانه با خصوصيات طبيعي برنامه ريزي هماهنگ است

  ☑ .ب. هماهنگي داوطلبانه با خصوصيات طبيعي افراد هماهنگ است

 .ت هاي سازماني سازگار استج. هماهنگي داوطلبانه با كليه فعالي

  د. هماهنگي داوطلبانه با ارتباطات سلسله مراتب سازماني سازگار است

  



 كدام يك از گزينه هاي زير از شيوه هاي عمل رهبر وظيفه گرا به شمار مي آيد؟

 .الف. رابطه اجتماعي نزديكي با پيروان بر قرار مي كند

  ☑ .ب. بر تكميل وظايف پيروان اصرار مي ورزد

 .ج. به پيروان خود اعتماد مي كند

  د. نسبت به نيازهاي پيروان خود حساس است

  

 كدام يك از گزينه هاي زير از خصوصيات عمدة شبكة ارتباط سازماني غير رسمي محسوب مي شود؟

 .الف. با قاعده و نظم در سازمان ظاهر مي شود و به كار مي رود

 .كنترل كند ب. رياست عالي سازمان مي تواند آن را

  ☑ .ج. رياست عالي سازمان نمي تواند آن را كنترل كند

  د. به طور وسيع براي خدمت به منافع كل سازمان به كار مي رود

  

  ارائه مي دهد؟ "نقش" كدام يك از گزينه هاي زير درست ترين تعريف را از

 رفتاري كه هنگام اجراي وظيفه رهبري از مدير انتظار مي رود-1 

 رفتاري كه از گروه ها در يك واحد اجتماعي انتظار مي رود-2

  ☑ رفتار مورد انتظار از شخصي كه پستي را اشغال كرده است-3

 رفتاري كه از شخصي كه پست مديريت را اشغال كرده است انتظار مي رود-4

  

فرد تصميم  در كدام يك از گزينه هاي زير آزادي تصميم گيرنده محدود مي شود و سازمان به جاي

 مي گيرد؟

 تصميم گيري در شرايط مخاطره-1 

 تصميم گيري برنامه ريزي نشده-2



 تصميم گيري در شرايط ارتباط كامل-3

  ☑ تصميم گيري برنامه ريزي شده-4

  

 كدام گزينه بيانگر يكي از ويژگي هاي ساختار غير رسمي است؟

 دروابط سازماني به طور مكتوب براي كاركنان تشريح مي شو-1 

 چگونگي عملكرد سازمان به طور آرماني مطرح مي شود-2

  ☑ ماهيت اين نوع ساختار شخصي است-3

 ماهيت اين نوع ساختار بيانگر حالت آرماني است-4

  

كدام يك از گزينه هاي زير به معناي افزايش تعداد عملياتي است كه هر فرد بايد اجرا كند و از اين 

 يابد؟راه رضايت افراد در كار افزايش 

 غني سازي شغل-1 

  ☑ توسعه شغل-2

 چرخش كاري-3

 ساعت كاري شناور-4

  

ترين راه براي حصول اطمينان از عملكرد  يكي از حوزه هاي مهم نظارتي در سازمان افرادند روشن

 افراد كدام يك از گزينه هاي زير است؟

  ☑ اعمال سرپرستي مستقيم-1 



 كنترل كيفيت محصوالت و خدمات-2

 اثربخشي سازمان ارزيابي-3

 بررسي نسبتهاي مالي مربوط-4

  

 كدام يك از گزينه هاي زير در خصوص بودجه صحيح است؟

 بودجه براي يك دوره خاص زماني تعيين نمي شود-1 

 بودجه فقط براي كل سازمان تنظيم مي شود-2

  ☑ بودجه يكي از ابزارهاي نظارت مديريتي است-3

 بودجه يك برنامه مالي هميشگي است-4

 

 


