011سوال مدیریت استراتژیک

مدرس :حسن نصیری قیداری

 -1مدیریت استراتژیک چیست ؟
الف) برنامه ریزی مالی پایه ای ب) برمبنای پیش بینی
ج) توجه به محیط خارجی

د) هرسه مورد



 -2تفکر استراتژیک باچند سئوال مواجه است ؟
الف) پنج سئوال

ب ) سه سئوال

ج ) هفت سئوال

د ) دو سئوال

 -3استراتژی چیست ؟
الف)عکس العمل های مورد نیاز به پیشرفت های پیش بینی نشده
ب )اقدام کنشی از جانب مدیران برای بهبود وضع بازار
ج )استتتراتژی متتدیریت بتترای ر تتد کستتب وکتتارظدرنفرنرفتی جایبتتاه بازارظجتتاب مشتتتریانظرقابت موف ت

د ) مدیران باوردارند رکت باید پیشبام با د
 -4مکاتب مدیریت استراتژیک چند نام دارد ؟
الف) دوازده نام 

ب ) ش نام 

ج ) پنج نام 

د ) هفت نام 

 -5تعریف مدیریت استراتژیک ؟ کدامیک از تعاریف زیل تعریف "بورتر"می با د
الف) طراحی واجرای استراتژی برای دست یابی به هدف
ب ) استراتزی یک جایباه باارزش وممتازویکسری فعالیت هماهنگ متمایز می با د 
ج ) البوی جریان انداختی تصمیمات
د ) البوی منفورهاظمقاصدظاهدافظخط مشی های اصلی
 -6تعریف فرایند مدیریت استراتژیک ؟ کدامیک از تعاریف ذیل صحیح می با د
الف) تحلیل محیط داخلی وخارجی ظتعییی مسیر استراتژیک وخل استراتژی 
ب ) هنر وعلم تدوییظ اجراوارزیابی تصمیمات
ج ) تدویی وانتخاب استراتژی ظ اجرای استراتژی وارزیابی استراتژی
د ) هیچ کدام
 -7سطوح مدیریت استراتژیک ظ کدامیک از نزینه های ذیل می با د ؟
الف) سطح سازمانی یاسطح رکتظ واحدبازرنانیظوظیفه ای
ب) اغلب اجرای استراتژی را مرحله مدیریت استراتژیک می دانند
ج) ضرورت ارزیابی استراتژی ایی است که موفقعیت امروزموفقیت فردا را تضمیی نمیکند
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د ) همه ی موارد صحیح است
 -8اصطالحات کلیدی مدیریت استراتژیک کدامیک از بند های ذیل می با د؟
الف) ده مرحله
ج ) انزده مرحله

ب ) دوازده مرحله


د ) یازده مرحله

 -9محور های اصلی فرایند مدیریت استراتژیک کدامیک می با د؟
الف) هشت محور

ب ) چهار محور 

ج ) دوازده محور 

د ) نه محور 

 -11عوامل موجد در محیط اجتماعی کدامیک از از موارد ذیل می با د؟
الف) تحلیل محیطی فرآیندی سیستماتیک به منفور ناسایی ومطالعه عوامل



ب ) عوامل اقتصادیظتکنولوژیکظسیاسی -قانونی واجتماعی -فرهنبی
ج ) ارزیابی محیط بیرونی مدیریت استراتژیک با دو عنوان ناخته می ود
د ) کنکاش محیطی
ارزیتتابی محتتیط بیرونتتی متتدیریت استتتراتژیک باکتتدام نزینتته هتتای ذیتتل تتناخته متتی

-11
ود؟

الف)دستیابی به اطالعات محرمانه ی رکت های رقیب 
ب ) تشکیل جلسه وبررسی عوامل 
ج ) تجربه وتحلیل صنعت -کنکاش محیطی 
د )نفارت بر منابع مختلف 
-12

فرایندبررسی عوامل خارجی کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) همکاری مدیرا وکارکنان –تشکیل جلسه وبررسی عوامل 
ب ) دستیابی به اطالعات محرمانه ی رکت های رقیب 
ج ) نفارت بر منابع مختلف اطالعات 
د ) تمام موارد 
-13

ناسایی متغیر های محیط خارجیکدامند؟

الف)عوامل اقتصادی



ب ) عوامل تکنولژی



ج )عوامل سیاسی قانونی و عوامل اجتماعی – فرهنبی 
د ) تمام موارد فوق 
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اجزای فضای رقابتی کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) مزیت رقابتی  -منابع داخلی ومزیت رقابتی
ب ) درک تفاهم در سالی وعالی افراد
ج ) تحدیل محصوالت جانشیی
د )قدرت چانه زنی خریدار
-15

بطور کلی منابع وتوانایی های سازمان کدامیک می با د؟

الف) فعالیت های متفاوت
ب ) مزیت رقابتی
ج ) منابع مالیظفیزیکیظانسانی وسازمانی
د ) منابع وتوانایی های منحصر به فرد
-16ماموریت اصلی کسب اطالعات محرمانه از رکت رقیب کدامند؟
الف) درک کلی از صنعت و رکت های رقیب
ب ) ناسایی زمینه های آسیب پایری 
ج ) ناسایی حرکت های بالقوه 
د ) تمام موارد
-17

تجزیه وتحلیل رقابت مبتنی بر چند نیروی پورتر است؟

الف) دوازده نیروی پورتر
ب ) هشت نیروی پورتر 
ج ) چهار نیروی پورتر 
د ) پنج نیروی پورتر
-18



تهدید تازه واردها یا رقبای بالقوه چند مورد است؟

الف) سه مورد 
ب ) هشت مورد
ج ) هفت مورد 
د )چهارمورد 
-19

تهیه ماتریس امل چند مرحله می با د؟

الف)  7مرحله
ب )  3مرحله
ج )  5مرحله
3
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د )  6مرحله
-21

نقاط قوت وضعف امل کدام موارد ذیل می ود؟

الف) کمبود منابع مالی
ب ) ارزیابی داخلیظفرایندبررسی عوامل داخلی و ایستبی های متمایز کننده
ج ) دسته بندی وتعییی اولویت عوامل درونی سازمان
د ) وضعیت رقبا
-21

رو های اصلی درتحقی وتوسعه چیست؟

الف) پیشتاز بودنظتقلیدوتولید انبوه وارزان
ب ) برنامه ریزیظسازماندهی وایجاد انبیزه
ج ) تدوییظاجرای استراتژی وتحلیل مشتری
د ) بودجه بندی و سرمایه نااری
-22

برای بررسی درونیظاطالعات راازکدام حوزه ها نردآوری میشود کدامند؟

الف) عملکرد مالی و رضایت مشتری 
ب ) فرآیند هاظظرفیت هاوکیفیت
ج ) سیستم های اطالعات مدیریت
د ) مدیریتظبازاریابیظمالیظتولیدظتحقی وتوسعه
-23

ماتریس تحلیل عوامل داخلی()IEEکدامیک از موارد ذیل است؟

الف) 11تا21عامل داخلی کلیدی -امتیازات موزون را جمع می زنند
ب ) ازصفر بی اهمیت تریی تایک مهمتریی -امتیاز بیی 1تا4
ج ) هر امتیاز را در ضریب وزنی آن ضرب میکنند
د ) تمام موارد
-24

عوامل تعییی کننده موفقیت کدامند؟

الف) تبلیغ – مدیریت



ب ) قیمت رقابتی -وضع مالی 
ج ) کیفیت محصول



د ) تمام موارد



-25

درماتریس  swotچند استراتژی مطرح است ؟

الف)  6استراتژی 
ب )  8استراتژی 
4
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ج )  4استراتژی
د )  2استراتژی
-26کدامیک ازموارد ذیل ماتریس ارزیابی موفقیت واقدام استراتژیک می با د؟
الف) تغییرات فنی و قدرت نقدینبی 
ب ) قیمت تجهیزات مورد نیازو توان سودآوری
ج ) تهاجمیظمحاففه کارانهظتدافعی ورقابتی
د ) قدرت صنعتی و کیفیت محصول
-27

تهیه ماتریس  spaceچند مرحله دارد؟

الف) 12مرحله 
ب )  16مرحله 
ج )  8مرحله 
د )  11مرحله 
-28

دوبعدداخلی موفقیت استراتژی داخلی کدامند؟

الف) توان مالی - FCمزیت رقابتی  CA
ب ) سهم بازار -بازده سرمایه
ج ) وفاداری مشتریان  -کیفیت محصول
د ) توانایی مالی -سرمایه در نردش
-29

دوبعد خارجی موفقیت استراتژی خارجی کدامند؟

الف) تغییردر تقاضا
ب ) مزیت رقابتی 
ج ) ثبات محیط ESو قدرت صنعتی IS
د ) توان بالقوه ر د وصدمه به محیط
-31

اصتتتطالحات متتتاتریس ر تتتد وستتتهم بتتتازار متتتاتریس کتتتدامیک از عنتتتاویی زیتتتر

میبا د()BCG؟
الف) عالمت تعجبظسگ هاظ خور یدوناو
ب ) ستارهظعالمت سئوالظسگظناو یرده
ج ) رسوخ در بازارظ توسعه بازار یا محصول
د )سهم نسبی بازار اندک ور د بسیار کند
-31

ماتریس داخلی وخارجی بخش های سازمان رادرچند خانه قرار میدهد؟
5
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الف)  7خانه 
ب )  8خانه
ج )  9خانه
د )  11خانه
-32

مراحل تهیه ماتریس QSPMکدامیک می با د؟

الف) فرصت ها وتهدیدهای اصلی ونقاط قوت ضعف اصلی رکت را فهرست کنید
ب ) مجموع نمره های کل جاابیت راحساب کنید
ب ) نمره های کل جاابیت راتعییی کنید(از1تا )4
د ) تمام موارد
-33

تحلیل وانتخاب استراتژی کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) یک فرایند ذهنی برمبنای داده های عینی است
ب ) استراتژی های ممکی را ایجادمیکند
ج ) نزینه های ممکی راارزیابی میکند
د ) همه ی موارد
-34

عوامل موردتوجه درتحلیل وانتخاب بهتریی استراتژی ها کدامند؟

الف) آنچه یک رکت بدست میآورد
ب ) مزایاظ معایبظ بده -بستانظ هزینه ها ومنابع
ج ) مجموعه ای از آنها را انتخاب می کند
د ) روش میزان سهام دردست مردم
-35

ترکتهایی کتته بته دنبتتال استتراتژی هتتای کتاهش قیمتتت تمتام تتده هستتند بتته طتتور

معمول چند عامل را بکار می برند کدامیک از عوامل ذیل می با د؟
الف)تاثیرات یادنیری/تجربه
ب ) صرفه جویی درمقیاس
ج ) پیشرفت های تکنولژی 
د ) تمام موارد 
-36انواع استراتژیی های یکپارچه سازی کدام یک از موارد زیل است؟
6
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الف) تنوع نرایی ظ وانااریظمشارکت
ب ) نفوذدربازارظ کاهشظ وانااری
ج ) روبه جلوظ روبه عقبظ افقی
د ) توسعه بازارظتوسعه محصولظ انحالل 
-37

یکی از موارد استفاده موثر از استراتژی عبارتند از ؟

الف) تامیی کنندنانظ غیرقابل تکیهظ پرهزینه -باال ثبات قیمت -تولید قطعات
ب ) ر د چشمبیری برای بازارپیش بینی می ود
ج ) کارتوزیعظحا یه سواد باالیی دارا با د
د ) وقتی ثبات کار بسیار اهمیت دا ته با د
-38

استراتژی های متمرکز کدامند؟

الف) بازار فعلی ا باه ده نبا د
ب ) سهم بازار رقبا قابل بدست آوردن با د
ج ) استراتژی رسوخ دربازارظ توسعه بازارظ توسعه محصول
افزایش مقیاس تولیدظ مزیت رقابتی عمده ای با د
-39

استراتژی های تنوع کدامند؟

الف) متمرکزظیکپارچهظروبه عقب
ب ) همبونظ ناهمبونظ افقی
ج ) ا باه بازار محصول فعلی
ر د بسیار باالدر بازار
-41

استراتژی های تدافعی کدامنداست؟

الف) توسعه بازارظتوسعه محصولظتنوع نرایی
ب ) توزیع به وقتظتمایزظتمرکز
ج ) مشارکتظکاهشظوانااریظانحالل
د ) سودکمظ سودزیادظمتعادل
-41

استراتژی اعطای امتیازوفرانشیزکدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) فرانشیز یا امتیاز دهنده
ب ) فرانشیزی یاامتیاز نیرنده
ج ) مزایای سیستم فرانشیز(سود امتیاز دهنده وامتیاز نیرنده)
د ) تمام موارد 
7
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چهار رط استراتژی اثربخشی کدامند؟

الف) سازناری وهماهنبی
ب ) امکانپایری 
ج ) مزیت رقابتی
د ) تمام موارد 
-43

اجرای استراتژی نیروهارا چه میکند کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) نیروها را قبل از عمل آماده میکند 
ب ) نیروهارا حیی عمل مدیریت میکند 
ج ) برروی اثر بخشی تاکید میکند 
د ) بروی کارایی تاکید میکند 
-44

تدویی استراتژی اساسا چیست کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) اساسا یک فرایند فکری است 
ب ) اساسا یک فرایند عملیاتی است 
ج ) نیروراقبل از عمل آماده می کند 
د ) برروی کارایی تاکید میکند 
-45

ویژنی اهداف بلند مدت کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) ر د داراییظسودآوریظسهم بازارظسودهرسهم 
ب )سهم بازارظر دفروشظمسئولیت اجتماعی 
ج ) کمیظواقعیظچالشبرظدست یافتنیظقابل درک 
د ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
-46انواع مدیریت غیر مبتنی بر هدف کدامند؟
الف) مدیریت بر مبنای وضع موجود 
ب ) مدیریت بحران 
ج )مدیریت برمبنای قضاوت های ذهنی 
د ) همه ی موارد 
-47

انواع ساختار سازمانی کدامند؟

الف)ساختار سادهظ متداولظتخصصی 
ب ) ساختار جغرافیایی 
ج ) ساختار منطقه ای 
8
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د ) ساختار وظیفه ایظ بخشیظ ماتریسی وساختار  SBU
-48

اقامات الزم برای اثربخشی یک ساختارماتریسی کدام است؟

الف) مشارکت دادن اعضای سازماندربرنامه ریزی 
ب ) دادن آموزش های الزم 
ج ) اطمینان واعتقاد متقابل 
د ) همه ی موارد 
-49

اجرای موفقیت آمیزاستراتژی مستلزم کدامیک از موارد زیر است؟

الف) درک مقابلظمشارکت دادنظاعتمادمقابل 
ب ) حمایتظاظباطظانبیزشظسخت کو ی 
ج ) کیفیتظویژنی هاظضمانت نامه 
د ) تبلیغظ هرتظتوسعه محصولظاطمینان 
-51

اقدامات اساس درارزیابی استراتژی کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) بررسی مبنای اصلی استراتژی های رکت 
ب ) مقایسه نتیجه های موردانتفاربانتیجه هایواقعی 
ج ) انجام اقدامات اصالحی باتوجه بهانحرافات از نتایج 
د ) تمام موارد 
-51

سیرتحول برنامه ریزی استراتژیک کدام است؟
التتف) برنامتته ریتتزی متتالیظ پتتیش بینیتتف محتتیط ختتارجیظ متتدیریت استتتراتژیک ظ تفکتتر

استراتژیک
ب ) مقایسه وبرنامه ریزی – بازار یابی -مکاتبه مدیریت استراتزیک
ج ) ساختار وظیفه ایظ بخشیظ ماتریسی وساختار  SBU
د ) تبلیغظ هرتظتوسعه محصولظاطمینان 
-52

استراتژیی رکت ترکیبی ازکدامیک موارد زیراست؟

الف) ر د داراییظسودآوریظسهم بازارظسودهرسهم 
ب ) سهم بازارظر دفروشظمسئولیت اجتماعی 
ج ) عملکرد مالیظ رایطجدید بازار
د ) انجام اقدامات اصالحی باتوجه بهانحرافات از نتایج 
-53

مکاتب مدیریت استراتژی کدام است؟

الف) مکتب ادراکیظ موفقیت یابیظ طراحیظ کارآفرینیظ محیطی
9
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ب )سهم بازارظر دفروشظمسئولیت اجتماعی 
ج ) کمیظواقعیظچالشبرظدست یافتنیظقابل درک 
د ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
-54

سطح وظیفه ای کدامیک از موارد ذیل می با د؟

الف) اطمینان واعتقاد متقابل 
ب ) بازاریابیظ تولیدظ مالیظ پژوهش و تحقیقات
ج ) نیروهارا حیی عمل مدیریت میکند 
د ) برروی اثر بخشی تاکید میکند 
-55

بیانیه چشم اندازچیست؟
الف) مدیریت بر مبنای وضع موجود 

ب ) مدیریت بحران 
ج ) متتتتتدیریت برمبنتتتتتای قضتتتتتاوت هتتتتتای ذهنتتتتتی د ) دورنما/نفر/آرمان/آینتتتتتده
متصورومطلوب
-56تعریف اصطالحات کلیدی مدیریت استراتژیک کدام است؟
الف) ایجادیک بستر برای تغییر
ب ) ایجاد تعهدواحساس مالکیت
ج ) ایجادتوازن بیی ثبات ونوآوری
د ) تمام موارد 
-57

بیانیه ماموریت چیست؟

الف) مقایسه وبرنامه ریزی – بازار یابی -مکاتبه مدیریت استراتزیک
ب ) رسالت /فلسفه وجودی/اهداف بنیادیی/مقصود اصلی
ج ) ساختار وظیفه ایظ بخشیظ ماتریسی وساختار  SBU
د ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
-58

سیاست ها (خط مشی ها) چیست؟

الف) ابزاری است که بدانوسیله می توان به اهداف ساالنه دست یافت
ب ) رسالت /فلسفه وجودی/اهداف بنیادیی/مقصود اصلی
ج ) ساختار وظیفه ایظ بخشیظ ماتریسی وساختار  SBU
د ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
-59

استراتژیی های (راهبردها )چیست؟
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الف) ابزاری است که بدانوسیله می توان به اهداف ساالنه دست یافت
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت
ج ) تامیی کنندنانظ غیرقابل تکیهظ پرهزینه -باال ثبات قیمت -تولید قطعات
د ) ر د چشمبیری برای بازارپیش بینی می ود
-61مسیر استراتژیک کدام است؟
الف) ابزاری است که بدانوسیله می توان به اهداف ساالنه دست یافت
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت 
ج ) تامیی کنندنانظ غیرقابل تکیهظ پرهزینه -باال ثبات قیمت -تولید قطعات
د ) مسیر استراتژیک به اهداف بلند مدت وکوتاه مدت سازمان مربوط اس
-61ماموریت چیست؟
الف) هدف نهایی از فلسفه وجودیظ محصولظ مشتریان اصلی وبازار
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت 
ج ) تامیی کنندنانظ غیرقابل تکیهظ پرهزینه -باال ثبات قیمت -تولید قطعات
د ) مسیر استراتژیک به اهداف بلند مدت وکوتاه مدت سازمان مربوط است
-62اجزای تشکیل دهندی ماموریت سازمان چیست؟
الف) هدف نهایی از فلسفه وجودیظ محصولظ مشتریان اصلی وبازار
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت 
ج ) تتتامیی کننتتدنانظ غیرقابتتل تکیتتهظ پرهزینتته -بتتاال ثبتتات قیمتتت -تولیتتد قطعتتاتد )
مشتریانظ محصولظ بازارظ تکنولژی بقار د وسودآوریظ فلسفه وجودی 
-63ویژنی های مدیریت استراتژیک کدامند؟
الف) یک مدیریت عالی
ب ) معطوف به آینده بودن ومربوط به هدف های بلی مدت سازمان
ج ) راهنمایی مدیران رده پاییی
د ) تمام موارد
-64مراحل 3نانه فرآیندمدیریت استراتژیک؟
الف) تدویت استراتژی
ب ) اجرای استراتژی
ج ) ارزیابی استراتژی
د ) تمام موارد
11
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-65مزایای مدیریت استراتژیک کدامند؟
الف) باعث بهبود در فروشظ پاداشظ افزایش بهره وری کارکنان
ب) یک مدیریت عالی
ج ) معطوف به آینده بودن ومربوط به هدف های بلی مدت سازمان
د ) راهنمایی مدیران رده پاییی
 -66ارزیابی محیط بیرونی مدیریت استراتژیک کدام است؟
الف ) تجزیه وتحلیل صنعتظ کنکاش محیطی
ب) ایجادیک بستر برای تغییر
ج ) ایجاد تعهدواحساس مالکیت
د ) ایجاد توازن بیی ثبات ونوآوری
-67عوامل موجوددرمحیط اجتماعی کدامند؟
الف) عوامل موجوددر تدویت استراتژی
ب ) عوامل موجوددر اجرای استراتژی
ج ) عوامل موجوددرارزیابی استراتژی
د ) عوامل اقتصادیظ سیاسی  -قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی -فرهنبی
-68فرآیند بررسی عوامل خارجی کدام است؟
الف) همکاری مدیران وکارکنان
ب ) دستیابی به اطالعات محرمانه
ج ) نفارت بر منابع وتشکیل جلسه
د ) تمام موارد
-69عوامل قوت سازمانی که می تواند به مزیت رقابتی تبدیل ود کدامیک از موارد زیراست؟
الف) منابع وتوانایی های باارزش با د
ب ) منابع وتوانایی های منحصر به فردبا د
ج ) منابع وتوانایی های به سختی قابل تقلید با ند
د ) میتواند تمام موارد فوق با د
-71

به عقیده بورتررقابت دید نا ی از چیس؟

الف) تعداد رقباظ نرخ ر د صنعتظ تنوعظ ظرفیتظ تنوع رقبا
ب) منابع وتوانایی های باارزش با د
ج ) منابع وتوانایی های منحصر به فردبا د
12
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د ) منابع وتوانایی های به سختی قابل تقلید با ند
-71

برخی از موانه ورودی به یک صنعت کدامند؟

الف) صرفه جویی های نا ی از یک مقیاس
ب ) تمایز وتنوع محصوالت
ج ) فقدان تمهیدات
د ) تمامی موارد
-72

کتته دریتتک موسستته بتته رقباونیازهتتای

نقتتاط قتتوتع عبارتنتتد از منتتابعظ

بازاریابی که درآنها کارمیکندداراست؟
الف) محدودیت ها یا کمبودها
ب ) مهارت ها یا مزیت ها
ج ) مهارت در نوآوری
د ) دارابودن منابع قوی مالی
-73

نقتتاط ضتتعفع عبارتنتتداز

درمنابعظمهتتارت هتتا وتوانتتایی هتتا کتته منجربتته

کاهش اثربخشی عملکرد یک موسسه می ود
الف) محدودیت ها یا کمبودها
ب ) مهارت ها یا مزیت ها
ج ) مهارت در نوآوری
د ) دارابودن منابع قوی مالی
-74

بطورکلی ارزیابی داخلی را می توان

وکلیدی رکت دانست؟

الف) فرآیند بررسی عوامل داخلی
ب ) ناسایی ومطالعه وضعیت حوزه های اصلی
ج ) وضعیت عملکردسال های قبل از رکت
د ) ارزیابی اطالعات
-75

یکی از کارهای استراتژی ها تبدیل نقاط

سازمان به نقاط قوت است؟

الف) ضعف
ب ) حساس
ج ) باال 
د ) پاییی
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-76تحلیلی داخلی مدل کاپالن ونورتون کدامند؟
الف) تولید انبوه -ارزان قیمت
ب ) عملکردمالی -رضایت مشتریان -فرآیندهای ایجادارزش -یادنیری ور د
ج ) وضعیت عملکردسال های قبل از رکت
د ) منابع وتوانایی های به سختی قابل تقلید با ند
-77

سه روش اصلی در تحقی وتوسعه کدامند؟

الف) پیشتازبودن درمحصوالت جدید تکنولژیک
ب ) تقلیدازمحصوالت جدید موف 
ج ) تولیدانبوه وارزان قیمت محصوالت مشابه جدید
د ) تمام موارد 
-78

فرانشیزر یا

به خود حقیقی یاحقوقی مالک برند اطالغ می ود؟

الف) امتیاز دهنده
ب ) امتیازنیرنده
ج ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
د ) عدم امتیاز
-79

فرانشیری یا

به خص حقیقی یا حقوقی نفته می ود؟

الف) امتیاز دهنده
ب ) امتیازنیرنده
ج ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
د ) عدم امتیاز
-81

مزایتتتای سیستتتتم هتتتای فرانشتتتیزبرایی علتتتت کتتته موفقیتتتت وستتتود

و

درنروه یکدیبر است؟
الف) امتیاز دهنده
ب ) امتیازنیرنده
ج ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
د ) عدم امتیاز
-81

چهار رط استراتژی اثربخشی کدامیک است؟
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الف) سازناری -هماهنبی -امکان پایری -مزیت رقابتی
ب ) توسعه بازار -توسعه محصول -استراتژی رسوخ دربازار -یکپارچه سازی
ج ) عوامل اقتصادیظ سیاسی  -قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی -فرهنبی 
د ) عملکردمالی -رضایت مشتریان -فرآیندهای ایجادارزش -یادنیری ور د
-82

تعریف استراتژی های متمرکز امل کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) سازناری -هماهنبی -امکان پایری
ب ) قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی
ج ) توسعه بازار -توسعه محصول -استراتژی رسوخ دربازار
د ) رضایت مشتریان -فرآیندهای ایجادارزش -یادنیری ور د
-83

تعریف استراتژی های تنوع کدام است؟

الف) همبون – ناهمبون -افقی
ج ) سازناری -هماهنبی -امکان پایری
ب ) قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی
د ) سازناری -هماهنبی -امکان پایری
-84

موضوعات مدیریتی درپیاده سازی استراتژی ها

و

است؟

الف) هدف های سالیانه
ب ) فواید هدف نااری و اهداف بلندمدت
ج ) تکنولژیظ اجتماعی
د ) امکان پایری -مزیت رقابتی
-85

ساختار وظیفه ای از متداول تریی ساختارهابودونوعی ساختار

است؟

الف) متمرکز
ب ) رقابتی
ج ) امکان پایری
د ) سازناری
 -86مدیر نیتروی انستانی بایتد نیازهتا وهزینته هتا مربتوط بته تتامیی

را درمتورد استتراتژی

های پیشنهادی برآورده نماید؟
الف) آموزش های الزم
ب ) نیروی انسانی
ج ) درک متقابل
15
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د ) اجرای برنامه
-87

مبنای بخش بندی بازارکدامند؟

الف) متغیرهای جغرافیایی و بومی ناسی
ج ) سازناری -هماهنبی -امکان پایری
ب ) قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی
د ) سازناری -هماهنبی -امکان پایری
-88

بهبود وضعیت یعنی چه؟

الف ) تکنولژیظ اجتماعی
ب ) امکان پایری -مزیت رقابتی
ج ) هزینه هاظ کیفیتظ خدماتظ سرعت
د ) قانونیظ تکنولژیظ اجتماعی
-89

تصتتمیماتی کتته براجتترای موفقیتتت آمیتتز استتتراتژی هتتا تتتاثیر تتدیدی میباارنتتد

کدامند؟
الف) اندازه کارخانهظ کنترل موجودیظ کنترل کیفیتظ کنترل هزینه ها
ب )سهم بازارظ ر دفروشظ مسئولیت اجتماعی 
ج ) کمیظ واقعیظ چالشبرظ دست یافتنیظ قابل درک 
د ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
-91

سه اقدام اساسی درازریابی استراتژی کدامند؟

الف) استراتژی های رکتظ نتیجه های واقعیظ انحرافات ازنتایج
ب ) اندازه کارخانهظ کنترل موجودیظ کنترل کیفیتظ کنترل هزینه ها
ج ) سهم بازارظ ر دفروشظ مسئولیت اجتماعی 
د ) کمیظ واقعیظ چالشبرظ دست یافتنیظ قابل درک 
-91

قتتتدرت چانتتته زنتتتی عرضتتته کننتتتدنان باالستتتت وقتتتتی کتتته بختتتش حیتتتاتی

یاارز مند

را امل میشود؟

الف) فرایند تولید فرو نده
ب ) آموزش های الزم
ج ) درک متقابل
د ) اجرای برنامه
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قدرت چانته زنتی خریتداران بتاال استت وقتتی کته هزینته تغییرخریتداران بته

پاییی است؟
الف) برندهای دیبر یاکاالهای جانشیی
ب ) فرایند تولید فرو نده
ج ) آموزش های الزم
د ) متغیرهای جغرافیایی و بومی ناسی
-93

بتترای خریتتدار مهتتم

قتتدرت چانتته زنتتی خریتتداران ضتتعیف استتت وقتتتی کتته

است؟
الف) هرت برند فرو نده 
ب ) برندهای دیبر یاکاالهای جانشیی
ج ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
د ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
-94

تنوع رقبا ع هرچقدر رقبا متنوع تربا د

است؟

الف) رقابت د ید تر
ب ) رقابت ضعیف است
ج ) رقابتی ندارد
د ) هیچ کدام
-95

فرص تت هتتا عبتتارت استتت از هرنونتته

یتتا

کتته بتترای تحق ت اهتتداف نصتتیب

موسسه می ود؟
الف) هرنونه موقعیت مطلوب یا مناسب محیطی
ب ) برندهای دیبر یاکاالهای جانشیی
ج ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
د ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
-96فرهنگ استراتژیک ع فرهنبی است که وجود حاکمیت آن در

افزایش میدهد؟

الف) سازمانظ قابلیت واکنش مناسب وبه موقع رادرمقابل تغییرات و رایط محیطی
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت 
ج ) تامیی کنندنانظ غیرقابل تکیهظ پرهزینه -باال ثبات قیمت -تولید قطعات
د ) مسیر استراتژیک به اهداف بلند مدت وکوتاه مدت سازمان مربوط است
-97

سیاست ها(خط مشی ها) ع ابزاری که می تواند بدان وسیله

دست یابد؟
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الف) هرنونه موقعیت مطلوب یا مناسب محیطی
ب ) به هدف های بلند مدت خود
ج ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
د ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده
-98

است؟

منفور از استراتژی توسعه بازار عرضه محصول یا خدمات فعلی
الف) درمناط جغرافیایی جدید 

ب ) برندهای دیبر یاکاالهای جانشیی
ج ) سازناربااهداف واحدهای سازمانی 
د ) امتیاز نیرنده و امتیاز دهنده®
منفتتتورازایی استتتتراتژی توستتتعه محصتتتول افتتتزایش فتتتروش از

-99
ویا

ویتتتا

است؟

الف) سازمانظ قابلیت واکنش مناسب وبه موقع رادرمقابل تغییرات و رایط محیطی 
ب ) ابزاری است که بدانوسیله می توان به هدف های بلند مدت دست یافت 
ج ) ازطری بهینه سازی محصول ویا خدمات فعلی ویا ارائه محصول یاخدمات جدید
د ) مسیر استراتژیک به اهداف بلند مدت وکوتاه مدت سازمان مربوط است
-111

درسطوح مختلف مدیریتظ درازای دستیابی به اهداف

و

باید پاداش های متفاوتی

به مدیران داد؟
الف) کوتاه مدت و بلند مدت
ب ) دراز مدت در طول سال
ج ) میان مدت  6ماه اول
د ) میان مدت  6ماه دوم
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