
 

 یت :تعریف مدیر-۱

عبارت است از فرآیند بكارگیري موثر و كار آمد منابع مادي و انساني در برنامه ریزي ، سازماندهي ، بسیج  -
 منابع و امكانات ، هدایت و كنترل جهت دستیابي به اهداف سازماني در یك نظام ارزشي مورد قبول.

 

 عملي مدیریت را در بر میگیرد: ر بناي مفاهیم كلي نظري واساسي كه زی  پنج قضیه-۲

     رسیدن به هدف مطلوب -   3هدایت تشكیالت سازماني  -2                    فرایند -1

 هدفدارمدیریت  -5                    مدیریت كارا و توانمند -4

یافتن به یك هدف شكیل عده اي از افراد با امكانات و تجهیزات الزم جهت دست سازمان : عبارت است از ت -۳
 عیني.

 

 زمانها:دیدگاه ماكس وبر در مورد سا -۴

در سازمانهاي نوین زماني كه انسان براي تصمیم گیري خود بجایي استفاده از معیار عاطفي ، غیر عقالیي 
 رفتار وي به رفتار هاي عقالیي و تفكري و منطقي تبدیل شود.،

 

 مدیریت:مهمترین محورهاي ماكس وبر در زمینه  -۵

 تقسیم كار ) بر حسب تخصص و تجربه (.   -1

 تفویض اختیار و مسئولیت ) بر اساس تجربه و آگاهي و علم بكار ، حتما باید تفویض شود(.   -2

 فرماندهي.  وحدت -4                         انضباط .   -3

  حقوق و مزایاي كاركنان. -6   وحدت هدف ) در یك سازمان هدف و نوع هدایت بایستي مشخص شود (. -5

 امنیت شغلي -11      عدالت و مساوات-10تشكیالت  -9    سلسله مراتب  -8      تمركز یا عدم تمركز  -7

 روح اتحاد و فضاي كار گروهي-16         مشاركت -15               ترغیب وحدت -12

 

 دیریت:م اهداف اصلی دیدگاه تایلور در مورد -۶

 حداكثر رضایت و خشنودي براي كارفرما. تامین   -1

 رسیدن به حد اعالي كامیابي مانند فروش باال ، كیفیت خوب .   -2



 استفاده از روش هاي علمي جهت بررسي و رفع مشكالت سازماني .   -3

 : دیدگاه فایول در مورد مدیریت -۷

به آن رسیده است آنها را در راستاي در امور مدیریتي هیچ چیز مطلق نیست و روشها و فنوني را كه تجربه  
گانه مدیریت نیز  14تقویت پیكره سازمان و یا در انجام وظایف مدیریت مفید میدانست كه به عنوان اصول 

 مطرح است :

وابستگي هاي  -6    وحدت مدیریت -5    وحدت و فرماندهي -4    انضباط -3        اختیار -2   تقسیم كار -1
 منافع فردي

 -12     عدالت -11       نظم و انضباط -10     سلسله مراتب -9     تمركز -8     ران خدمات كاركنانجب -7
  ثبات

 احساس یگانگي -14                      ابتكار عمل -13

 

 مدیران :  ویژگیهاي عام -۸

حسن  -4        نفسمسلط بر هواي  -3     شایستگي و توانایي -2           متقي و پرهیز گار -1
 امانت داري -5       سابقه

    وفاي به عهد -9                        سعه صدر -8      میانه رو و معتدل -7     مهرباني با زیر دستان -6

   پر هیز از خود پسندي -11     احتیاط و دواندیشي -10

 

توفیق در وظایف خود باید داراي چه ویژگي و بط عمومي براي مدیر رواویژگیهای یک مدیر فرضا یک  -۹
 خصوصیاتي باشد ؟

 ویژگي و خصوصیات خاص :الف(

 مهارت ها ي علمي و احساس مسئولیت اخالقي .   -1

 آگاه بودن از مسائل روز جامعه و سازمان و پر هیز از ارائه نظرات غیر كارشناسي .   -2

 قدرت نویسندگي .   -3

 روز نامه نگاري و... (.ماعي )آشنایي با علوم اجت   -4

 نوآوري و خالقیت .   -5

 مدافع حقوق مردم و سازمان (.ایمان به حقانیت افكار عمومي )   -6

 داشتن مهارت و تجربه در برقراري ارتباط بصورت نوشتاري و گفتاري.   -7

 سخت و بحراني .داشتن قدرت قضاوت صحیح ، اعتماد به نفس و اتخاذ تصمیم درست در لحظات    -8



 موقعیت پیش آمده را درك و آثار نهایي را پیش بیني نماید(.داشتن قدرت تجزیه و تحلیل محیط كار )   -9

 داشتن دانش و تخصص در حوزه خود جهت تسلط بر كار رسانه ها.  -10

 گفتن حقیقت ) امام صادق )ع( : حق را بگوولو علیه تو باشد (. -11

 ده هاي دروغین و غیر ممكن و دست نیافتني.وع  پرهیز از دادن -12

 داشتن قدرت ابتكار و توانایي.-13

 

 ي :مدیر روابط عمومیک مدیر فرضا یک  ویژگي ذاتي   -۱۰

 داشتن استعدادي مثبت -3    داشتن هیجان و شور -2              داشتن استعداد مدیریت -1

 داشتن ظاهري مناسب -6          خوبداشتن بیان  -5      سر زنده بودن و شوخ طبعي -4

 داشتن شخصیت ترغیبي و متقاعد كننده -8                                 آینده نگري -7

 :خالقیتتعریف  -۱۱

 عبارت است از بكار گیري توانایي هاي ذهني براي ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید.

 نوآوري :تعریف  -۱۲

 تبدیل آن فكرها به عمل و كار بردهاي سودمند را نوآوري مي نامند.فراگرد ایجاد فكرهاي جدید و 

. 

 موانع خالقیت: -۱۳

عدم تمركز -4    تمایل به همرنگي و همگوني -3      عدم اعتماد به نفس -2     ترس از انتقاد و شكست   -1
 ذهن

 

 ست:مرحله ا 4حل خالقانه مشكل شامل  -۱۴ 

 تائید -4    روشنگري -3   تكوین -2    آمادگي -1

 

 گانه حل خالقانه مشكل : 4مراحل  -۱۵

ایجاد راه حلهاي جایگزین و بررسي آگاهانه تمامي آمادگي : شامل جمع آوري اطالعات ، تعریف مشكل ،   -1
 اطالعات موجود مي باشد .



در آن ذهن افكار غیر مرتبط را با هم جهت رسیدن به  تكوین: شامل فعالیتهاي ذهني نا آگاهانه اي است كه   -2
 یك راه حل تركیب مي كند و تالش آگاهانه وجود ندارد .

 روشنگري: زماني رخ مي دهد كه بصیرتي موجود باشد یعني یك راه حل خالق بطور رسا مطرح گردد .   -3

 قابل قبول.تائید: شامل ارزیابي راه حل خالق نسبت به برخي از ستانده هاي    -4

 :مدیریت استراتژیك  -۱۶

مي   عبارت است از فرایند اتخاذ تصمیماتي است كه منجر به توفیق ادامه حیات و یا مرگ موسسه یا سازمان
 شود .

 اتژیك:وظیفه اساسي مدیریت استر -۱۷

ي استراتژیستها عبارت است ایجاد بستر تغییر ، ایجاد تعهد و احساس مالكیت و ایجاد توازون بین ثبات و نوآور
اهل تغییر ، اهل بصیرت ، بین عملكرد و جبران خدمات باید رابطه بهتري برقرار كنند و با كاركنان دائم در )

 كنندارتباط باشند.( و بهترین منابع موسسه در یك محیط در حال تغییر را تشریح 

 یك:مراحل مدیریت استراتژ -۱۸

 استراتژیكارزیابي  -3       اجراي استراتژیك -2      تدوین استراتژیك

 

 با سئوالت زیر سر و كار دارد :  استراتژیست در فرایند تدوین  اصوال

   این فعالیت چه باید باشد ؟ -2         فعالیت موسسه یا سازمان چیست؟ -1

 صوالت موسسه یا سازمان كجاست؟بازار مح -4           تولید موسسه یا سازمان چیست؟ -3

 سازمان یا موسسه براي رسیدن به هدف خود به چه فعالیتهایي نیازمند است ؟ -5

 عناصر مدیریت استراتژیك عبارتند از:

 نقاط ضعف -5      ماموریت -4      تهدیدات خارجي -3     فرصت ها -2     استراتژیست ها -1

 هدف هاي ساالنه ، سیاستها -8      بلند مدتهدف هاي  -7           قوت داخلي -6

 

 كن اساسي است:ر 9ماموریت سازمان داراي  -۱۹

توجه به بقا و رشد سود  -5        فناوري -4    بازارها -3    محصول و خدمات -2    مشتریان -1
 فلسفه -6     آوري

 توجه به كاركنان -9       مردمتوجه به تصور  -8                              ویژگیهاي ممتاز -7

 



 دیران :سه نوع شخصیت م -۱۹

 كم رو(سلطه پذیر ) -3      پرخاشگر -2     قاطع -1

 

 ویژگي مدیران قاطع : -۲۰

 احترام برانگیز -5      خالقیت -4     انتقاد پذیر -3    گرایش به ارتباط با دیگران -2             اهل تفكر -1

 -9                       شنونده خوب -8                            مساله مدار -7     نفساعتماد به  -6
 برانگیزاننده

 

  ر:گي مدیران پرخاشگژوی -۲۱

 ناایمني و مضطرب -4    آسیب پذیر رواني -3    ظاهرا خوش برخورد -2     بهره كشي از دیگران -1

 تو مدار -8   مستعد بیماري قلبي -7برچسب زدن به دیگران  -6                نقد كلیشه اي -5

 

 پذیر:ویژگي مدیران سلطه  -۲۲

 گریز از تعارض -5    گریز از تصمیم -4     احساس حقارت -3   من مدار -2     عدم بیان دیدگاه -1

 زنطعنه  -9      بیانات دوپهلو -8  خیال پرداز -7                افسردگي -6

 

 : یریت مشاركتيمد -۲۳

در یك سازمان به اتفاق هم اهداف   مدیریت مشاركت بر مبناي فرایندي است كه بوسیله سرپرست و زیر دست

مشترك را شناسایي كرده و حوزه هاي مسئولیت پذیري هر فرد را بر اساس انتظاراتي كه از آنها مي رود تعیین 
انجام فعالیت هاي واحد و ارزیابي كمك هاي هر كدام از نمود و از این معیار ها به عنوان خطوط راهها جهت 

 عمل مي كند.  اعضاء

 ژاپن  اساسي ترین اصل در مدیریت -۲۴ 

مدیران و كارگران بایستي با یكدیگر همانند دو شریك و دو یار كار بكنند و مدیران و كاركنان خودشان را به  
انجام كار بر انگیخته شود و در   اعضاء براي  كه نظرعنوان یك گروه تلقي نمایند كه این امر باعث میشود 

 رسیدن به منافع سازماني قدم بردارند.

 د.بودجه عملیاتی را شرح دهی -۲۵

کند و با ها را از دیدگاه فایده و هزینه تجزیه و تحلیل میاست که به نحو دقیقتر اجرای برنامهای بودجه برنامه 
آورد و با استاندارد مقایسه تطبیقی و تحلیلی تمام شده خدمات را به دست میروش اندازه گیری حجم کار، قیمت 

 کند.می



 نویسید.چهار اصل اساسی بودجه عملیاتی را ب -۲۶

. استفاده از استانداردها و نرخ 4. استفاده از رقبا 3. حسابداری قیمت تمام شده 2گیری کار . روش اندازه1
 صنعت.

 العات محیط خارجی را بنویسید.تقسیم بندی مدیران بر اساس میزان اط -۲۷

 گویند سازمان در حالت اطمینان )بدون ریسک( قرار دارد.. اگر اطالعات آنها نسبت به محیط کامل باشد می1

 گویند سازمان در شرایط ریسک قرار دارد.باشد می 50 – 50. اگر اطالعات در دسترس نباشد و تقریباً 2

 گویند سازمان در شرایط عدم اطمینان قرار دارد.. اگر اطالعات نسبت به محیط خارجی بسیار کم باشد می3

 )لورنس( را بنویسید. تئوری اثرپروانه -۲۸

ای در پکن ممکن است توفانی واشنگتن را در نوردد. همین طور گوید در اثر پر زدن پروانهاین تئوری می
های )مثالً برزیل( منجر به اعتصاب و این اعتصاب منجر به ی در یکی از کارخانهممکن است نارضایتی کارمند

 ای در آمریکا شود.عصیان کارگران کارخانه

 د.سنجش افکار را توضیح دهی -۲۹

نمونه گیری از افکار عمومی یکی از وظایف اصلی روابط عمومی است. موسساتی که همه نوع سرویس 
-دهند و یا به شرکتمی   دهند؛ پژوهش در مورد افکار عمومی را یا خودشان انجامروابط عمومی را انجام می

 کنند. های متخصص در امور پژوهش واگذار می

 ومی را بنویسید.پنج مورد از قوانین افکار عم -۳۰

 . عقیده نسبت به حوادث مهم حساسیت دارد. )حوادث مهم حساسیت آفرین هستند(1

 حت شخصی در میان باشد، تغییر افکار و عقاید آسان نخواهد بود.. وقتی پای منفعت و مصل2

. کردار بیش از گفتار در ایجاد عقیده موثر است )به عمل کار برآید، سخنرانی نباشد( مگر آنکه خود گفتار، 3
 عمل و کردار تفسیر تلقی شوند.

جلوتر از سیاست رسمی . وقتی پای منفعت شخصی در میان است افکار عمومی در کشورهای دموکراتیک 4
 دولت خواهد بود.

توانند عقاید خود را به مقاصد و هدفهای خود تطبیق دهند . مردم دارای عقاید متنوعی هستند و به سهولت می5
 ها و طریقه نیل به آن مقاصد روشن شود.تا شیوه

 ز" بنویسید.روابط عمومی را از دیدگاه "ادوارد برنی -۳۱  

 مردم داده می شود.اطالعاتی که به  -۱

 مردمظور تغییر گرایش ها و رفتار تالش های ترغیبی به من -۲

 ری گروه های غیر رسمی و فشار، در سازمان را بنویسید.یکی از دالیل شکل گی -۳۲



بروز ناراحتی برای افراد در سازمان باعث شکل گیری گروه های غیررسمی و فشار در سازمان می شود این 
 دلیل ترس بروز ناراحتی و از دست دادن منافع شکل می گیرند. گروه ها گاهی به

 ا بنویسید.رشد آلدرفو ر-ارتباط -نظریه وجود -۳۲

 این نظریه نیازهای انسان را به سه قسمت تقسیم می کند.

 الف( نیازهای وجود، که نیازهای پایه ای است مانند: آب/غذا و دستمزد

نیازهای روابط اجتماعی افراد با دوستان و همکاران و سرپرستان  ب( نیازهای ارتباطی، این نیازهای شامل
 است.

ج(نیاز رشد، که شامل نیازهای دستیابی به حداکثر نیرو و قوه در هر فرد است و شامل نیاز به تکامل و رشد 
 مشخصی است.

 نظریه دوعاملی هرزبرگ را بنویسید. -۳۳

افراد، برای کار و تالش بیشتر ، معنی کردن شغل است و اگر هرزبرگ معتقد است: بهترین راه ایجاد انگیزه در 
بتوانیم کار را برای کارکنان معنی دار، جالب و جذاب تعریف کنیم، در آن صورت کارکنان به تالش بیشتر بر 

 انگیخته خواهند شد.

 را شرح دهید.نیازهای انگیزاننده از نظر هرزبرگ  -۳۴

ننده نیز خوانده می شوند، نیازهای سطح باال هستند و با نیازهای خودیابی این گروه از نیازها که گاهی ارضاء ک
مازلو مطابقت دارد. این نیازها به نوعی با تمایالت ذاتی انسان ها سر و کار دارند که موجب چالش استقالل و 

ک اولیه را کامل شدن فرد می شود. بعالوه انگیزه ها مستقیما در رضایت شغلی و اجرا اثر دارند و نقش محر
 در تشویق کارکنان به انجام کارهای سخت به عهده دارند.

 سید.اجزای نظریه آدامر را بنوی -۳۵

 فرد: افرادی که خود را در مقایسه با دیگران ببینند. -۱

 عمل مقایسه با آنها انجام می شود.  دیگران: افرادی که -۲

محیط کار آورده )شامل: تحصیالت، تجربیات، رتبه، مهارت داده ها: تمام سرمایه ای است که فرد با خود به  -۳
 و استعداد(

ستانده ها: شامل هر آنچه افراد به شکل های مختلف از بابت کار خود دریافت می کنندـ)مانند حقوق، مزایا،  -۴
 فرصت های ارتقا، پایه و مقام(

 نظریه تقویت را شرح دهید. -۶۳

 بتوان با استفاده از زمان و پاداش، رفتار را کنترل کرد.در این نظریه می خوانیم: ممکن است 

تمام رفتارها بر اساس پاداش و تنبیه شکل گرفته است. که با استفاده از یکی یا ترکیبی از چهار عامل ) تقویت 
ـ تبیه ـ خاموش سازی( قابل کنترل است.  مثبت ـ تقویت منفی 

 ست.تقویت مثبت )+( عاملی مهم در برانگیختن افراد ا



( افراد را مجبود می کند تا به منظور دور ماندن از عواقب نامطلوب، وظایف خود را به شکلی -تقویت منفی )
 مناسب انجام دهند.

 تنبیه: رفتار مناسب را تحریک نمی کند بلکه اعمال نامناسب را حذف می کند.

 مدیریت را تعریف کنید. -۳۷

ول هر گونه موفقیت یا ناکامی سازمانی است. او باید بستر مدیر به عنوان هدایت کننده کل سازمان، مسو
اجتماعی، حرکت سازمانی خود را بشناسد و عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده محیطی را بررسی کند. مدیر 
موفق باید بر دولت، قوانین، مقررات، فرهنگ، اخالق و ارزش های اجتماعی، تولیدکنندگان مواد اولیه، نخبگان 

 ، نفوذگزاران و افراد دخیل در تصمیمات حساس و حیاتی، آگاهی و حداقل نفوذ الزم را داشته باشد.جامعه

 د.مکاتب مدیریت را نام ببری -۸۳

-۶  مکتب اقتضایی -۵  مکتب سیستمی -۴  مکتب مقداری -۳  نئوکالسیک ها -۲    مکتب کالسیک ها -۱
 هانظریه نقش 

 د.وظایف مدیریت را بنویسی -۳۹

 انسانیبه کارگیری نیروی  -۴     کنترل -۳    سازمان دهی -۲    برنامه ریزی. -۱

 بنویسید.عوامل برون سازمانی موثر بر اخالق مدیران را  -۴۰

 اندازه و بزرگی صنعت و رقابت میان صنایع مربوطه -رقبا  -۱

 عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کاال و خدمات -۲

 بازار کار -۳

 اوراق بهاداربازار  -۴

 مشتریان، ارباب رجوع و مصرف کنندگان بالقوه محصوالت -۵

 روش های تولید -۶

 رکود اقتصادی -۷

 قوانین محلی -۸

 خارجیرقابت با شرکت های -۹

 کرد، نام ببرید.سه محرک عمده که اقتصاد جهانی را دچار تحول  -۴۱

 شدن.جهانی  -۳   تغییر نقش دولت در اقتصاد -۲   فن آوری. -۱

 العاتی از نظر پیتردراکر را بنویسد.ویژگی های سازمان های جدید در جامعه اط -۴۲

 مبتنی بر اطالعات است. -۱



 غیر متمرکز است اما با این وجود از نظر فن آوری به شدت متمرکز است. -۲

 به سرعت قابل تطبیق و کامال چابک است. -۳

 روهی است.خالق، همکار، همراه ساختار مبتنی بر کارگ -۴

 دارای کارکنان صاحب علم از هر قشر، طبقه و تخصص و ملیت است. -۵

 بر خود نظارت دارد. -۶

 ند؟سه عامل استراتژیک در روابط عمومی کدام -۴۳

 سازمان مطبوع -۳   روابط عمومی -۲     جامعه -۱

از رقبا و یا اعضای صنعت، در جامعه، دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات ارگان ها و سازمان ها، اعم 
 مطبوعات و رادیو و تلویزیون، باعث موفقیت روابط عمومی می شوند

فرهنگ سازمانی، کارکنان،   در سازمان، مدیریت افکار و گرایش ها و میزان توجه به اهداف روابط عمومی و
 اهداف و یا محصول سازمانی از عوامل مهم در موفقیت روابط عمومی هستند.

ومی نیز در درون خود، برای موفقیت مستلزم داشتن منابع مالی کافی، حمایت مدیریت، نیروی انسانی روابط عم
 متخصص و متعهد و منافع فیزیکی و فن آوری هاست.

 نظریه عدالت را شرح دهید. -۴۴

با آنها به این نظریه مربوط به دانشمند روانشناسی به نام آدامر است. او معتقد بود که انسان ها تمایل دارند 
یعنی کارکنان عالقمند هستند که در ازای انجام کار یکسان و مشابه، پرداخت ها نیز مشابه   عدالت رفتار شود.

هم باشد. اگر در سازمانی این بینش حاکم شود که پرداخت ها و پاداش ها و ترفیعات و تنبیهات برای تمامی 
آرمانش با شتاب گام برمی دارد و در این حرکت به هدف افراد، حتی مدیران، یکسان است. آن سازمان به سوی 

 می رسد.

 نظریه تقویت را شرح دهید. -۴۵

رفتار تابع پاداش است. هر چه پاداش بیشتر و جذاب تر باشد، رفتار طبیعی تر می شود. )عکس این قضیه هم 
بنابراین می توان گفت: رفتار توسط صادق است(. گاه تنبیه می تواند در ایجاد رفتاری جدید، نقش داشته باشد. 

خاموش سازی  -۴  تنبه -۳تقویت منفی)تهدید به اخراج(  -۲تقویت مثبت)پاداش(  -۱چهار عامل به نام های 
 )کم محلی و کم توجهی( قابل جهت دهی است.

 آیا رفتار انسان جبری است یا اختیاری؟ - ۴۶

سارتر، کامال اختیاری و آزاد است، ولی متفکرانی چون جان رفتار انسان از نظر اندیشمندانی چون ژان پل     
ار انسان را بین واتسن معتقد هستند که رفتار انسان جبری است. حتی نظریات دیگری وجود دارد که رفت

 الجبرین می داند

 ؟داردآیا بین هدف و انگیزه رابطه وجود  -۴۷



به اهداف کوچک بها نداده و توجه خود را معطوف هر اندازه انگیزه فرد، قوی تر و شدیدتر شود، او دیگر 
اهداف بزرگتر می کند. اگر اهداف پیش رو، جاذبه بیشتری داشته باشند، انگیزه افراد بیشتر می شود. بنا بر 

 این، می توان گفت: بین هدف و انگیزه رابطه متقابل و دوسویه وجود دارد.

 برنامه ریزي چیست؟ -۴۸

 ات جهت رسیدن به هدف بهینه از امكانات و تجهیز پیش بیني راههاي استفاده

 ید.دوره های تاریخ تحوالت مدیریت را نام بر- ۴۹

روابط -4وبر( -اداري)فایول-3گیلبرت( -علمي)تیلور-2انقالب صنعتي( -دوره پیش از علمي)تمدنهاي باستان-1
 اقتضائي(روش -در عصر جدید)روش سیستمي-5علوم رفتاري( -التون مایو-انساني)هائورن

 ۵۰-در هر سازمان چند رده مدیریتی وجود دارد نام برده و رده مدیران میانی را تعریف کنید؟

ارشد ای یعال -3 یانیم -2 یاتیعمل رانیمد رده   -1  

 و افتیدر خود از باالتر رانیمد گروه از را سازمان  یکل یها استیس و ها برنامه گروه نیا:  یانیم رانیمد
.  دهند یم قرار سرپرستان اریاخت در ییاجرا یها برنامه به لیتبد از پس  

 ۵۱- مفهوم سرپرست یا سرپرستی را بنویسید ؟

.دارد برعهده را کارکنان از یا عده میمستق یرهبر و تیهدا که است یاتیعمل ای ییاجرا ریمد کی  

 ۵۲- نقش و جایگاه سرپرست را بطور کامل شرح دهید؟

 یبرا الزم شرط یفن مهارت داشتن و کار با ینظر ییآشنا  ستین یکاف کار دانش تنها یسرپرست یبرا
 لیوسا و ابزار و ها نیماش کار طرز - کار یروشها- کار بر تسلط داشتن ضمن دیبا سرپرست است یسرپرست

 دهد صیتشخ را شیخو یها تیمسول و اراتیاخت زانیم و بداند را رانیومد ردستانیز انتظارات و  بشناسد را
.شود افراد ختنیبرانگ موجب که است نیا یو از انتظار نیمهمتر اما .  

 ۵۳- اختیار را تعریف کنید. 

 که ییکارها عهده از تا دهد یم فرد به سازمان تیریمد که است یقانون حق ای و قدرت اجازه، از عبارت اریاخت
. دیبرآ شده واگذار او به  

 ۵۴ - مسئولیت کاری یعنی چه؟

.دارد عهده بر فرد که است یکار مورد در قرارگرفتن بازخواست و سوال مورد  

 ۵۵- سرپرستان در مقابل چه کسانی و یا چه کارهایی مسوولیت دارند ؟

کار طیمح برابر در -5 سرپرستان هیبق -4 کار طیمح -3 باالدستان –2 ردستانیز برابر در تیمسوول-1  

 ۵۶- ویژگی های ارتباطی سرپرست را بنویسید؟

. کند یم توجه آنها یهایتفاوت یب  به و شناسد یم  خوب را خود همکاران   -1  

 

hhgfff



کند یم توجه یرفتار یها زهیانگ به و – کند یم درک را همکاران گروه افراد انیم ارتباط   -2  

.کندیم عمل کارکنان یفرد اتیخصوص به توجه با کار میتقس در و شناسد یم یروشن به را کار ابعاد   -3  

شناسد یم یخوب به را روشها و امکانات - هدفها  -4  

. است برخوردار یسازمان تعلق حس از   -5  

.داند یم ریانکارناپذ یتیواقع کی را خود رامونیپ طیمح در تحول و رییتغ اصل   -6  

.بردیم لذت آن انجام از و دارد دوست را خود کار   -7  

 ۵۷- هدایت و رهبری در سازمان را بنویسید؟

- یکی از وظایف اساسی مدیر هدایت و سرپرستی نیروی انسانی در سازمان است این وظیفه یعین تالش مدیر 
 یارزشها و فرد یارزشها با سازمان اهداف به افتنی دست جهت است ردستانیز در رغبت و زهیانگ جادیا یبرا

.ارتباط -3 زشیانگ -2 یرهبر -1 است بخش 3 شامل ریمد تیهدا فهیوظ. دارد ارتباط جامعه بر حاکم  

 ۵۸ - اصول 4 گانه مدیریت علمی را بنویسید؟

علمی ریغ یروشها یبجا یعلم یکارگر کار از جزء هر یبرا یعلم روش کشف -الف  

 ییروشها یجا به آنها آموزش و میتعل سپس و کار هر یبرا یعلم یها روش از استفاده با کارکنان انتخاب -ب
.دندید یم آموزش آن در خود جیبتدر و کردند یم انتخاب را یکار خود کارکنان آن در که  

 اند داده یم انجام یخوب به را خود قهیوظ که یکارگران که یبطور هیتنب و قیتشو یبرقرار و کنترل جادیا -ج
.شوند هیتنب اند کرده یکوتاه خود فیوظا از که ییآنها و کنند افتیدر یشتریب مزد و شوند قیتشو  

ً یتقر میتقس در کارکنان با یمساع کیتشر و مانهیصم یهمکار -د  با کارگر نیب تیمسئول و کار یمساو با
.بود کارکنان عهده بر تیمسئول از یمهم بخش و کار یتمام که گذشته برخالف تیریمد و کارکنان  

  ۵۹ - مکانیسم یا روش اجرایی اصول مدیریت علمی را شرح دهید؟

.آن انجام نحوه نییتع و کار جزء هر وقت زمان اندازه و یبررس  -الف  

جداگانه یها یسرپرست جادیا و سازمان در کارها کردن یتخصص -ب  

  آنها از استفاده وهیش نیبهتر نییتع و کار لیوسا و ابزارها هیکل کردن استاندارد -ج

کارکنان از کی هر فیوظا شرح هیته  -د  

کارکنان تیفیک با متناسب دستمزد و حقوق پرداخت میمستق میتنظ – ه .  

۶۰- سازمان چیست ؟ مجموعه ای است از واحدها یا افراد یا رفتارها که در کنار یکدیگر برای رسیدن به هدف 
.است گرفته قرار  

 و شده مشخص ها پست و واحدها یها تیمسئول و اراتیاخت و فیوظا یده سازمان در ست؟یچ یسازمانده-2
شود یم مشخص ای نیمع آنها نیب ارتباط و یهماهنگ ی نحوه  



 منابع کردن میتنظ -2 فیوظا یبند دسته و میتقس ییشناسا -1 ؟ دارد یبستگ یعوامل چه به سازمان یطراح-3
اریاخت ضیتفو و ها تیمسئول فیتعر -3 دار یمعن ساختار کی در یانسان و یماد  

 

۶۱ -برنامه ریزی چیست؟ برنامه ریزی عبارت است از برگزیدن راهی مناسب از میان گزینه های مختلف برای 
مشخص یهدف به سازمان دنیرس  

۶۲ -اهداف برنامه ریزی را بنویسید؟ 1- افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت ها 2- تقویت 
کنترل یبرا یابزار هیته -4رییتغ از یریجلوگ و تیمامور یرو تمرکز -3 اتیعمل بودن صرفه به مقرون  

۶۳ - فرآیند برنامه ریزی را بنویسید؟ 1- شامل تعیین ماموریت سازمان 2- مشخص کردن اهداف3- پدید 
ها برنامه آوردن  

۶۴ -هدایت شامل چه مواردی میشود؟ در سازمان ها مدیران برای رسیدن به اهداف سازمانی می بایست بر 
: الف ببرد شیپ ریز طرق از کمال به دنیرس یبرا را سازمان ، یسازمانده اصول و یزیر برنامه اصول اساس

ارتباط: ج               یرهبر: ب   زشیانگ  

 

۶۵ - هدایت چیست؟ عبارت است از ارتباط و تعامل مناسب در بین اجزای انسانی سازمان در جهت انجام 
شده یزیر برنامه هدفمند یتهایفعال  

 

۶۶ - انگیزش را تعریف کنید؟ انگیزش به معنای چرایی رفتار می باشد که عبارت است از حالی درونی که 
(رفتار ییچرا)دارد یم وا تیفعال یسر کی انجام یبرا را انسان  

  

۶۷ - ارتباط چیست؟ فرآیندی است که اشخاص از طریق عالمتهای پیام به دریافت معنی ، مبادرت می ورزند 
.برساند مقصد به منبع از حیصح طور به را امیپ که است موثر یارتباط  

 

۶۸ - کنترل چیست؟ سنجش عملکردها بر اساس برنامه از وظایف مهم مدیریت می باشد که با انجام این وظیفه 
 ها برنامه چهارچوب در یاصالح اقدامات انجام به قادر و کرده دایپ را برنامه انحرافات از یریجلوگ توان ریمد
.باشد یم اهداف و . 

 ۶۹ - اصول مدیریت فایول را بنویسید؟

 منافع بر یعموم منافع تیاولو -5 جهت وحدت و یفرمانده وحدت -4 کار انظباطات -3اریاخت -2کار میتقس -1
مراتب سلسله -6 یضرور . 

۷۰ - وظایف ستاد را بنویسید؟ وظایف ستاد در یک سازمان وظایفی است که به طور غیر مستقیم در تامین 
 رینما و ینیکارگز یزیر برنامه یواحدها سازمان کی در محصور طور به نیبنابرا ، دارد نقش سازمان یهدفها

شود یم محسوب ستاد یواحدها جزء آن  



۷۱ - تصمیم گیری چیست و اساس آن بر چه اصولی است؟ عبارت است از انتخاب یک راه از میان راههای 
.است تیخالق یریگ میتصم اساس و اهداف به دنیرس یبرا راه نیبهتر انتخاب قتیحق در و مختلف  

 

۷۲- وحدت فرماندهی چیست؟ به معنای آن است که هر فردی فقط باید یک رییس داشته باشد. سلسله مراتب 
 نشان سرپرستان با سازمان در را افراد همه دیبا یفرمانده انقطاع بدون و روشن رهیزنج کی که کند یم انیب

.دهند وندیپ هم به سطح نیتر نییپا تا نیباالتر از داده  


