
 

 

 اصطالحات مدیریت استراتژیک – 2پالت 

1- ؟به کدام اصطالح اشاره دارد ی بازینقشه------------------------------------------------------------------------------ استراتژی   

2- ؟کیست استراتژیست-------------------------------------------------------------------------مسئول موفقیت یا شکست یک سازمان 

3- مسئولیت اصلی استراتژیست ها؟-------------1-  و نوآوریتوازن بین  ثبات -3ایجاد تعهد به حس مالکیت  -2ایجاد بستر تغییر 

4-  نادیدنی ها ؟دیدن هنر---------------------------------------------------------------------------------------------------- اندازچشم 

5- آرمان واهداف؟ ،زیربنایی ترین بیانیه ی ارزش--------------------------------------------------------------------------چشم انداز 

6- ؟ چشم انداز انواع----------------------- ریدرعملیات یا فناو–تغییر پوشش جغرافیایی –درمصرف کننده یا بازار –درمحصول 

7-   کدام معیار چشم انداز اشاره دارد ؟؟به   تناسب با سازمان باشدمچشم انداز باید-------------------------------------آینده نگری 

8- کدام معیار چشم انداز اشاره دارد ؟به  ستاندارد باالی کاراگیزه وان---------------------------------------------------رمان گراآ 

9- ؟کدام معیار چشم انداز اشاره دارد به نقاط قوت وضعف سازمان  با  تناسب-------------------------------------واقع گرا 

10- ؟کدام معیار چشم انداز اشاره دارد به  هدففه قپیگیری بی و و ایجاد تعهد-------------------------------------------------------

 کسی که خیلی شوق داره بی وقفه کارشو پیگیری میکنه()انگیز بودنق شو--

11-  ؟کدام معیار چشم انداز اشاره دارد به  وپیگیری بی وقفه هدفآینده مطلوب-------------------------------بودن بلند پروازانه 

12- سازمان های مستقل از رویکرد................... برای چشم انداز استفاده میکنند؟-------------------------------------آینده نگری 

13-  ؟اجزای چشم انداز مطلوب---------------------------------------------------------------1- آینده متصور-2محوری ایدئولوژی 

14- ؟دلیل وجودی سازمان وآن چه به آن باور داریم و روح سازمان است------------------------------------------مقصود محوری 

15- ؟ارزش ذاتی که به توجیه خارجی نیاز ندارند ،سازمان هستند راصول ضروری وپایدا---------------ارزش های محوری 

16-  ؟دو جزء ایدئولوژی محوری------------------------------------------------------------  ارزشهای محوری-2مقصود محوری 

17- ی انجام امورسازمانی منعکس میکندیک مقصود محوری تاثیرگذار..............را برا-------انگیزه های ایده آل گرایانه افراد 

18-  ؟ایده آل گرایانه را منعکس میکند کدام جز چشم انداز های-----------------------------------)مقصود محوری )اثرگذاری 

19-  ؟...........نخواهید رسیدبه شما هیچ گاهبرخالف هدف یا استراتژی-----------------------------------------------مقصود محوری 

20- ؟آینده متصور از دو بخش تشکیل شده--------------------------شرح روشن آینده-2ساله   30تا 10متهورانه اهداف بلند مدت 

21-  ؟نقطه وحدت بخش تالش هاست----------------------------------------------------------------------- اهداف بلند مدت متهورانه 



 

 

22-  ؟بخش های اصلی یک شرح روشن---------------------------------------------------------------------------شور ،  احساس  ، باور 

23-  ؟؟به کدام یک از اجزای چشم انداز اشاره داردتجربه لذت محض نواوری و فناوری-------------------------------------------

 مقصود محوری   ----------------------------------

24-  ؟به کدام یک از اجزای چشم انداز اشاره دارد "شهورترین شرکتم"عبارت-----------------------------------------------------

 اهداف بلندمدت متهورانه----------------------------------

25-  ؟اردبه کدام یک از اجزای چشم انداز اشاره د انجام غیرممکن ها یا پیشگام بودن-----------------------------------------------

 ارزش های محوری-----------------------------

26- ؟یعنی  روش کشف وآشکار کردن چشم انداز------------------------------------------کشف ارزش ها ومقاصد از درون سازمان 

27-  ؟به چه معناست؟بصیرت روش استفاده از-----------------------------------------------------   ندمساختاردرون گرایی مبتنی بر 

28- ؟ویژگی های داستان چشم انداز-----------------------------  ، سارت ،وشناخت آینده )طوالنی است(جبراساس دانش ، تجربه 

29- ؟روش کسب اطالعات از صاحب نظران درون سازمان------------------------ایده های خالقانه ، قابل درک ، شفاف وعملی 

30-  ؟چشم انداز باعث ایجاد ...............میشود----------------------------------------------------------------------------------تمرکز 

31- ؟چشم انداز توسط چه چیز حمایت میشود؟------------------------------------------------------یک تعهد استراتژیک قدرتمند 

32- ؟کلید اصلی موفقیت استراتژیک------------------------------------------------------------------------------------------- ارتباطات 

33- ؟مکانیزم کنترل در سازمان با چشم انداز------------------------------------------------------------------- فشار گروه وهمتایان 

34- ؟......استفاده میکنندرسالت از واژه... استفاده از بیانیه جایه برخی از شرکت ها برای توصیف خود ب--- مقصد کسب وکار 

35- ؟بخش دارد 2یا تجزیه تحلیل صنعت  عوامل خارجی-------------------------------------------1- محیط دور -2محیط عملیاتی 

36-  ؟نیمرخ شرکت----------------------------------------------------------------- تجزیه وتحلیل داخلی برحسب نقاط قوت وضعف 

37- ؟به چه معناست عوامل استراتژیک------------------------- SWOT  ( یادتون باشه که عوامل استراتژیک همونSWOT   میشه

 که جلوتر مفصل راجع بهش حرف میزنیم(

38-   ؟عبارتست از نتایج نهایی فعالیتهای برنامه ریزی شده وبیان میکند چه چیزی در چه زمانی باید انجام شود-----------------

 اهداف بلند مدت)منظور از بلندمدت بیش از یکسال( --------

39- ؟اهداف بلندمدت باید......... ، قابل .........، با ......... ،معقول و .............باشد--------------------- روشن-ثبات–سنجش -چالشی 



 

 

40-   کارت امتیازی متوازن ابعاد-------------- 1-  4فرایندهای کسب وکار داخلی -3مرتبط با مشتری -2اهداف مالی-

 (است مشتری دروندر   مالی رشد)اهداف یادگیری و رشد

41- : ؟ برنامه ریزی استراتژیک چه ویژگی دارد---------------------- )نسبتا منطقی ورسمی –ترتیب خطی -باال به پایین )نزولی  

42- ؟یک مثال از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک-----------------------------------------------------------------استیو جابز در اپل 

43- ؟در رویکرد برنامه ریزی استراتژیک رویکرد به مدیر شبیه ..................است-----------------------------------سرهنگ نظامی 

44- ؟نقطه ضعف اصلی برنامه ریزی استراتژیک--------------------براین فرض استوار است که میتوانیم آینده را پیش بینی کنیم 

45- ؟رویکرد برنامه ریزی استراتژیک مناسب چه محیطی است-----------------------------------------------------ثابت و بدون تغییر 

46- ؟این رویکرد شبیه آتش نشانی است--------------------------------------------------- (هر لحظه آماده اتفاق)برنامه ریزی سناریو 

47-  ؟..انجام میدهدقابل پیش بینی برای آنها ....در رویکرد برنامه ریزی سناریوی مدیران برای حوادث غیر----------------- 

 طراحی استراتژیک

48-  ؟سناریوها به سازمان امکان................. می دهد------------------------------------------------------- استراتژیکانعطاف پذیری 

49- ؟رویکردسناریو شبیه رویکردبرنامه ریزی استراتژیک ............. و...............است-----------------------------------منطقی وعملی 

50- ؟کسی ارائه کرد رویکرد استراتژیهای خودجوش )نوظهور( را چه------------------------------------------------------زبرگتنیم 

51-  ؟رویکرد قبلی 2تزبرگ به نیمنقد-------------------------------------- اجازه تفکراستراتژیک نمی دهندو خیلی تنظیم شده اند 

52-   ؟استراتژی های خودجوش کمتر............ و ...................... هستنند-----------------------------------------رسمی وکاتالیزه 

53-    ....................؟استراتژی های خود جوش هم .............. وهستند وهم-----------------------------پایین به باال-باال به پایین 

54-  ؟استراتژی های خود جوش به چه مفهومی اشاره دارد------------------------------------------------------ابتکار استراتژیک 

55-    ؟اولین قدم در مدیریت استراتژیک---------------------------------------------------------------------------- بیانیه ی مدیریت 

56-     ؟دو وظیفه مهم ارزشها--------------------------------------------------------------حکم شرکتمپایه واساس -خطوط قرمزاند 

57-   ؟بیانیه جایگاه سازی-----------------------------------------------------------------------------درکجای ذهن مشتریان جا داریم 

58- 4  ؟جزء کلیدی مدیریت از دیدگاه حسینی-------------------------1- منابع -3حوزه کسب وکار -2تعهدسازمان به ذی نفعان

 جه به آیندهتو-4مزیت رقابتی 

59- ؟راترمل عناصر کسب وکار از دید--------------------------------------1-  چه گونه؟-3چه نیاز هایی -2نیازها ومنافع چه کسانی 

60-  ؟انواع بیانیه ماموریت-----------------------------------------------------------------------------------------1-  محدود-2گسترده 



 

 

61-  بیانیه ی محدود به ................  تمام کسب وکاراصلی رابیان میکند ولی................ شرکت را به کاالها ، خدمات وفناوری های

 قلمرو–روشنی  -------------------------.شخص محدود میکند

62- به آن برسدظر گرفتن .....درن. و است در مورد چیزی که بدون......... آرمان بیانیه ایی......  ----------معیارزمان -سازی کمی 

63-  کدام روش چشم انداز مبتنی بر روش درون گرایی ساختارمند است؟--------------------------------------------------- بصیرت 

64- کدامند؟ اهداف استراتژیک-----------------------------------------1-  یادگیری ورشد-3ایند کسب وکار داخلی رف-2مشتری 

65-  استراتژی چیست؟  عطف نقطه----------------------------    تفاوت ایجاد می کند     هدف نقطه ایی که در دستیابی به 

66-  1ی نفعذتحلیل اثر اولین مرحله  --------------------------------------------------------------------------------------هویت                                            زاحرا 

67- در مرحله احراز هویت چه چیز شناسایی میشود----------------------------- قدرتمندترین ذی نفعان داخلی وخارجی 

68- مراحل تحلیل اثر ذی نفع--------------------------1-  مشخص کردن فرصت ها -3مشخص کردن عالیق  -2احراز هویت

 رسیدگی به نگرانی های ذی نفعان-5مسئولیت اجتماعی در قبال ذی نفعان -4وتهدیدها 

69- استراتژی عبارتست از بدست آوردن مداوم لمراتر نظراز--------------------------------------------------------- مزیت رقابتی 

70- نهاست " ..... "مزیت رقابتی همیشه"......   " ---------------------------------------------------------------- نسبی است نه مطلق 

71- ها عوامل موثر در عملکرد شرکت---------------------------------------عوامل محیطی(%25یر و سا    %20صنعتی    %55شرکتی( 

72- ترتیب اثر گذاری عوامل شرکتی در عملکرد شرکت ها------------------1-  عوامل صنعتی-3سایر عوامل محیطی  -2شرکتی 

73- چالش کلیدی مدیریت ذی نفعان------------------------------------------------------------------- .اینکه نیازهایشان موازنه شود 

74-   قوی سیاه(( استعاره از چیست؟((-------------اقتصادی کسب وکار موثر بر محیط هوغیر منتظر اتفاقات به شدت غیر محتمل 

75-  قوی سیاه(( چه چیزی را توصیف میکند ؟((----------------------------------------- برخورد وتنش ناشی از اتفاقات غیر منتظره 

76- دسته اند :  4مسئولیت های اجتماعی نسبت به ذی نفعان------------------1-  انسان دوستانه -4اخالقی  -3حقوقی -2اقتصادی 

77- شهروندی سازمانی مربوط به کدام مسئولیت اجتماعی است؟-------------------------------------------------------انسان دوستانه 

78-   به چه چیزی اشاره دارد؟مسئولیت اقتصادی----------------------------------------------------------کسب وحفظ مزیت رقابتی 

 

 

                                                           
 از مباحث کلیدی مکتب قدرت در استراتژی است.تحلیل اثر ذی نفع  1 


