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ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با  ن 
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ه   فط ؤ   :ن 
ه  ویان ر م  دا ی قد   د

  
  .نظر خواهي رسيد تر به دانند، كوچك ز نميهرچه باالتر روي از نظر آنان كه پروا

  »آندره ژيد«
  

. باشد از بين دروس رشته تربيت بدني، درس مديريت ورزشي يكي از دروس كليدي مي
، اما بـا مطالعـه ايـن    )جز در گرايش مديريت ورزشي به( زيرا اگرچه ضريب آن كم است

  .رود درس، رتبه كنكور داوطلب باالتر مي
صـورت   اي كامـل و بـه   شيوهبه هاي قبل را  ن شديم تا سواالت سالبرهمين اساس، بر آ

اي  گونـه  را بـه پاسـخنامه تشـريحي آن   آوري نموده و نيـز   جمع بندي شده و جامع طبقه
ها، دانشجويان گرامي بتواننـد بـه حجـم زيـادي از      ي اين پاسخ آماده كنيم كه با مطالعه

  .سواالت پاسخ دهند
نيست، از شـما عزيـزان خواهشـمنديم نقـاط ضـعف و       نقص اي بي اگرچه هيچ مجموعه

  .پيشنهادات خود را به آدرس ايميل اينجانب ارسال فرماييد
  

  دكتر اميد صالحيان
Omid.salehian@ut.ac.ir  
  سيده سارا پورجانكي خاني



 
  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  

 
  

  تاريخچه : فصل اول
  7  ..........................................................................................................................................................................................  سواالت

  9  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه
  هاي مديريت  تئوري: فصل دوم

  11  .......................................................................................................................................................................................  سواالت
  14  ....................................................................................................................................................................................  پاسخنامه

  ها مديريت سازمان: فصل سوم
  19  .......................................................................................................................................................................................  سواالت

  30  ....................................................................................................................................................................................  پاسخنامه
  مديريت طرز اجرا مسابقات: فصل چهارم
  44  .......................................................................................................................................................................................  سواالت

  52  ....................................................................................................................................................................................  پاسخنامه



)89سراسري (شود؟نمی، محسوب (TOP)کدام شرکت جزء شرکاي تجاري المپیک .1

جان هانکوك )4میکاسا )3زیراکس )2امبیآي)1

یک از هاي ارزیابی و پزشکی، به ترتیب زیر مجموعه کدامبستگی دانشجویان کشورهاي اسالمی، کمیتههاي همدر بازي.2

)89سراسري (ورزشی بودند؟هاي برگزاري مسابقات معاونت

اجرایی و بهداشتی )3اجرایی و اجرایی )4

فنی و اجراي)1فنی و بهداشتی )2

)89سراسري (هایی تأسیس شدند؟بدنی و ورزش به ترتیب در چه سالکمیته ملی المپیک ایران و اولین انجمن تربیت.3

1314و1316)13132و1313)1

1313و1326)13364و1336)3

)89سراسري (هاي المپیک سیدنی و بارسلونا، به ترتیب در چه سالی برگزار شدند؟بازي.4

1996و2000)19922و2000)1

1992و2004)19964و2004)3

)90سراسري (.سال ضروري نبود...............، خرید بلیط براي کودکان تا سن 2008هاي المپیک در بازي.5

1(22(33(44(6

؟نبودهاي المپیک سیدنی برابر نظر تامنوپولس و همکارش کدام مورد جزء علل تفاوت قیمت بلیط در بازي.6

بینی فروش پیش)1

تفاوت قدرت خرید در تماشاچیان )2

هاي المپیک قبلی ها در بازيسطح قیمت)3

هاي المپیک بندي مسابقات در طول بازيزمان)4

)90سراسري (اولین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در چه سالی و در کجا برگزار شد؟.7

تهران -1372)2اصفهان -1371)1

اصفهان -1374)4تهران -1373)3

اولسواالت فصل

تاریخچه 



اولفصل سواالت 8

)90سراسري (در کدام شهر برگزار شد؟2005یونیورسیاد .8

پکن )4پالما )3تگو )2ازمیر )1

)91سراسري (هاي بلیط مسابقات بود؟یک از ویژگین شدن چراغ سبز مربوط به کدامدر المپیک پکن روش.9

بارکد)1

تراشه نامرئی بلیط )2

شماره سریال رمزي )3

هولوگرام )4

)93سراسري(هاي دانشگاهی در چه سالی تأسیس شد؟فدراسیون ملی ورزش.10

1(13852(137413754(1384

بدو تأسیس تاکنون، چند وزیر داشته است؟ وزارت ورزش و جوانان از.11

)94سراسري (

1(22(33(44(5

را»زنشـن «و»کوانجـو «هـاي آسـیایی   هاي احراز شده توسط کاروان ورزشی جمهوري اسالمی ایران، در بـازي مقام.12

)94سراسري (ترتیب ذکر کنید؟ به

ششم و پنجم)4پنجم و چهارم)3پنجم و پنجم )2چهارم و پنجم )1



»3«گزینه .1

:عبارتند ازTOPدر حال حاضر شرکاي تجاري المپیک 

شرکت کوکاکوال -الف

ام.بی.شرکت آي-ب

شرکت کداك -ج

شرکت مک دونالد -د

شرکت سامسونگ -ر

اس.پی.شرکت یو-ز

محله تایم و شروع ورزشی -ژ

شرکت ویزا -ص

شرکت زیراکس -ض

تا ات سوشیشرکت صنعتی الکتریکی م-هـ

شرکت بیمه هانکوك -و

»1«گزینه .2

:ها مطرح بودندهاي همبستگی دانشجویان کشورهاي اسالمی این معاونتدر نمودار تشکیالتی بازي

، اسکان و امور خوابگـاهی، امـور مـالی و    )پزشکی(هاي ترابري و نقلیه، بهداشت و درمان شامل کمیته(اجرایی معاونت-1

)تدارکات، تغذیه

)هاي ورزشی به ارزیابی امور فنی مسابقاتاردوهاي تدارکاتی، امور تجهیز سالن(هاي شامل کمیته(معاونت فنی -2

)ها، فوق برنامه، تبلیغات و انتشارات، خبرنامه و نشریاتهاي روابط عمومی، امور نمایشگاهشامل کمیته(معاونت فرهنگی -3

»4«گزینه .3

گردد که قانون اجباري کـردن ورزش در مـدارس   برمی1306رسمی متولی ورزش در ایران به زمان تشکیل اولین سازمان 

سـال  در.صـورت رسـمی و قـانونی تشـکیل شـد     بـه 1313اولین انجمن تربیت بدنی و ورزش در اردیبهشت .تصویب شد

.المپیک درآمدالمللی عضویت کمیته بینایران به1326

.تشکیل شده است04/02/1364ایران در تاریخ کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی

اولفصل پاسخنامه

تاریخچه 



اولپاسخنامه فصل  10

»1«گزینه .4

.در سیدنی برگزار گردید2000اُم دوره آن در سال 27در بارسلونا و 1992هاي المپیک در سال اَُمین دوره بازي25

»1«گزینه .5

نسـتند بـدون بلـیط بـه محـل برگـزاري       تواتـر از دو سـال مـی   پکن، کودکان دو ساله و یا کم2008هاي المپیک در بازي

.که بر روي صندلی فرد همراه خود جاي بگیرندمسابقات بروند، به شرط آن

»2«گزینه .6

:هاي المپیک سیدنی به شرح زیر ارائه کردندتامنرپلوس و گاگالیاتر علل تفاوت قیمت بلیط را در بازي

بینی ورزش پیش-1

هاي قابل دسترس صندلی-2

مکان برگزاري مسابقات وضعیت-3

هاي المپیک بندي مسابقات در طول بازيزمان-4

.هاي المپیک قبلیمت در بازيیسطح ق-5

»2«گزینه .7

.در تهران برگزار شد1372اولین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در سال 

»1«گزینه .8

.ر شهر ازمیر ترکیه برگزار شدد2005هاي دانشجویی در سال بیست و سومین دوره بازي

»1«گزینه .9

.در المپیک پکن روشن شدن چراغ سبز مربوط به بارکد بلیط مسابقات بود

»4«گزینه .10

»1«گزینه .11

آقاي عباسی ـ آقاي گودرزي:نام وزیران ورزش تا اکنون

»1«گزینه .12

هاي آسـیایی گوانجـو بـا کسـب     ن دوره بازيدر شانزدهمی)زن88مرد و 274(ورزشکار 362کاروان ورزشی کشورمان با 

.دست آوردمدال مکان چهارم را به59برنز با مجموع کسب 25نقره و 14نشان طال، 20



)84سراسري (اند؟هاي مدیریت را تئوري ماشین نیز گفتهتئوريزیک اکدام.1

تئوري نئوکالسیک )y,x2تئوري )1

تئوري مدیریت علمی )4تئوري روابط انسانی )3

)86سراسري (شود؟کدام نظریات گفته مینظریات نئوکالسیک به.2

نظریات انسانی )2نظریات سازمانی )1

نظریات مدیرت علمی )4هاي اجتماعی ریات سیستمنظ)3

)86سراسري (شود؟هاي استراتژیک توسط چه مدیرانی تهیه میدر هرم مدیریت ورزشی، برنامه.3

مدیران مبانی )2مدیران فوقانی )1

طور مشترك توسط تمام سطوح به)4مدیران عملیاتی )3

)87سراسري (است؟ادرستنریزي راهبردي،کدام عبارت در خصوص برنامه.4

.ریزي استراتژیک استهمان برنامه)2.ریزي جامع استهمان برنامه)1

.استPERTریزي همان برنامه)4.ریزي بلند مدت استبرنامه)3

)88سراسري (باشد؟نمیمطابق نظر اسمیت و پرنسکی کدام مورد جزء عوامل برانگیزاننده افراد به فعالیت داوطلبی، .5

نگر فایده)4مشارکت )3هیجانی )2عاطفی)1

)88سراسري (مشی چیست؟منظور از خط.6

.مشی همان استراتژي استخط)1

.هاي کلی و عمومی در یک سازمان استراهنمایی)2

.کندي اقدام امور در سازمان را مشخص مینحوه)3

.کندمیمأموریت اصلی سازمان را ترسیم)4

...............ریزي و تبیین اهداف آینده، شناخت وضع کلی و فعلی سازمان و اجراي استراتژي جدید، به برنامهمفاهیم تعیین.7

)88سراسري (.مربوط هستند

جامع )4عملیاتی )3تکنیکی )2تاکتیکی )1

دومفصل سواالت

هاي مدیریتتئوري
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)89سراسري (انگاره سرمایه خانگی در محبث داوطلبان توسط چه کسانی ارائه شده است؟.8

کورت و پایت )2سمیت و ناك ا)1

استیفتز و پرنسکی )4پالیسی و جاکوبسون )3

)89سراسري (باشند؟گیولیک میرتی از دیدگاه لوتیکدام عناصر جزء عناصر مدیر.9

دهی دهی و سازمانریزي، گزارشریزي، بودجهبرنامه)1

ریزي ریزي، کنترل و بودجهگیري، برنامهتصمیم)2

دهیدهی، و سازمانیزي، کنترل، گزارشربودجه)73

دهی ریزي و سازمانگیري، بودجهریزي، تصمیمبرنامه)4

یک از موارد زیر است؟گیري، ناهماهنگی و تداخل در وظایف افراد مربوط به کدامجلوگیري از هرج و مرج در تصمیم.10

)89سراسري (

ارزشیابی)2انضباط )1

دف وحدت ه)4وحدت مدیریت )3

باشد؟ریزي میبینی چگونگی اجرا و کنترل، چه نوع برنامهتعیین هدف، وضع خط مشی، تبدیل هدف به صورت عملیات و پیش.11

عملیاتی )4تکنیکی )3دراز مدت )2استراتژیک )1

)90سراسري (کند؟گیولیک چند وظیفه براي مدیران مشخص می.12

1(42(53(74(8

)92سراسري (، مدیریت کیفیت جامع، به ترتیب توسط چه کسانی ارائه شده است؟y,xنظریات مدیریت علمی،.13

تیلور، مک گریگور، دمینگ)1

تیلور، هرزبرگ، فیدلر )2

فیدلر، دمینگ، هرزبرگ)3

فیدلر، مک گریگوز، هرزبرگ )4

)92سراسري (ند؟ک، یک مربی یا مدیر، به چه نوع مدیریتی تمایل پیدا میyبر اساس مفروضات تئوري .14

گفتنی )4مشارکتی )3باشگاهی )2آمرانه )1

)92سراسري (باشد؟هاي سازمان و مدیریت میتأکید بر قوانین و مقررات، مربوط به کدام یک از نظریه.15

همه موارد )4بوروکراسی )3علمی )2اداري)1

)92سراسري (لمپیک را به عملیات قابل اجرا تبدیل کرد؟هاي تئوریکی کمیته ملی اتوان، استراتژيبا کدام ابزار می.16

1(KP2(SPP3(BSC4(SWOT

)92سراسري (داند؟تیلور، بهترین روش را جهت افزایش بازده کار در چه می.17

رهبري هوشمندانه )2پاداش کارکنان )1

همکاري و تفاهم )4بهبود فنون و روش کار)3

)93سراسري(هاي زیر به ترتیب توسط چه کسانی ارائه شده است؟وريتئ.18

، غنی سازي شغلی، کیفیت جامع Y-Xمدیریت علمی، نظریه 

زبرگ، تیلور، دمینگ، مک گریگورره)1

دمینگ، مک گریگور، هرزبرگ، تیلور )2

زبرگ، مک گریگور، دمینگرتیلور، ه)3

زبرگ، دمینگ رتیلور، مک گریگور، ه)4



13 هاي مدیریتتئوري

)91سراسري (باشد؟هاي زیر میرتیب سلسله مراتب نیازهاي انسان از دیدگاه مازلو، کدام یک از گزینهت.19

نفس، خودشکوفاییزیستی، ایمنی، اجتماعی، عزت)1

اجتماعی، ایمنی، عزیت نفس، خودشکوفایی، زیستی)2

ایمنی، زیستی، اجتماعی، خودشکوفایی، عزت نفس)3

ی، خودشکوفایی، عزت نفس ایمنی، اجتماعی، زیست)4

)91سراسري (یک از موارد سازمان مشخص شده است؟ریزي استراتژیک، سوات شناخته شد، کداموقتی در برنامه.20

ها استراتژي)4ها اولویت)3هاي محوريارزش)2وضع وجود )1

)93سراسري(یک از دانشمندان مدیریت است؟مطالعات زمان و حرکت مربوط به کدام.21

لوترگیولیک)4ماکس وبر )3هنري فایول )2تیلور )1

نظران علم مدیریت مطرح کرده است؟یک از صاحباصل وحدت فرماندهی را کدام.22

)95سراسري (

مینتزبرگ )4فایول )3تیلور )2وبر )1

)94سراسري (کند؟ اختیار، چه حقی را ایجاد می.23

هدایت کار دیگران )4گیري تصمیم)3تنبیه و تشویق )2صدور دستور )1

شود؟باشد که از جمله منابع کسب قدرت او محسوب میهاي شخصی مدیر میکدام مورد، جزء ویژگی.24

)94سراسري (

توانایی در تشویق و تنبیه )2پذیرش توسط کارکنان )1

دانش و تخصص )4داريتجربه و مردم)3

هاي داوطلبی است؟ اي، کدام نوع از عوامل برانگیزاننده فعالیتد ورزشی درون مدرسهحمایت والدین در برگزاري المپیا.25

)94سراسري (

نگر فایده)4هنجاري )3سرمایه انسانی )2عاطفی )1

)94سراسري (نامند؟ هاي کلی و عمومی در یک سازمان را، چه میراهنمایی.26

استراتژي)4مشی خط)3معیار )2برنامه )1

گویند؟هاي اجتماعی و طبیعی را چه میوري بهینه از ظرفیتمهندسی ترتیبات بهره.27

)95سراسري(

تحلیل فضایی)2توسعه ملی)1

ايتحلیل موقعیت منطقه)4آمایش سرزمین)3

)95سراسري (هاي داوطلب هستند؟ هاي ورزشی جزء کدام دسته از سازمانهیئت.28

اجتماعی)2انتفاعی براي دیگران)1

بخشعملکردي لذت)4انتفاعی براي اعضا)3

)95سراسري (نظران علم مدیریت مطرح کرده است؟ یک از صاحباصل وحدت فرماندهی را کدام.29

مینتزبرگ)4فایول)3تیلور)2وبر)1

پردازد، درحقیقت ی میهنگامی که مدیر برگزاري یک رویداد ورزشی، براي جذب منابع درآمدي به مذاکره با حامیان مال.30

)95سراسري (هاي مدیریتی خود را ایفا نموده است؟ یک از نقشکدام

گیريتصمیم)4متقابل فردي)3مالی)2ارتباطی)1

)95سراسري (هایی نیاز دارند؟ مدیران سطح سرپرستی سازمان، معموالً بیشتر به چه مهارت.31

ادراکی و انسانی)4مفهومیفنی و )3فنی و ادراکی)2فنی و انسانی)1



»4«گزینه .1

به سرعت رشد کرد و معیارهـاي جدیـدي در   20مدیریت علمی از نظریات نگرش کالسیک مدیریت است که در آغاز قرن 

و محصـول شـرایط محیطـی و    )رنسـانس (علمی مدیریت علمی دنباله نهضت .ویژه در آمریکا پدید آوردجوامع صنعتی به

انقـاالب صـنعتی بـه ماشـین شـدن      .میالدي واقع شد1900د دهه قبل از اجتماعی انقالب صنعتی بود که چن-اقتصادي

.هاي تولیدي انجامید و این شرایط ایجاب کرد که روابط انسان با کار و انسان با ماشین بهبود یابدظرفیتتولید و افزایش 

»2«گزینه .2

هـاي ایجـاد و   ریشه.است20م و چهارم قرن هاي سونگرش نئوکالسیک بخشی از آثار تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي دهه

:هاي زیر جستجو کردتوان در دگرگونیگویند و مینیز می»نهضت روابط انسانی«رشد نگرش نئوکالسیک را که به آن 

و کارخانجات بر اثـر بـروز انقـالب صـنعتی و ماشـین شـدن کشـاورزي و        به صنایع توسعه شهرنشینی و روي آوردن کشاورزان -1

نیروي انسانی مورد نیاز در این بخش از فعالیت کاهش 

با به کارگیري اصول مدیریت علمی کشی از وجود کارگران افراط مالکان کارخانجات در بهره-2

ها ها و سندیکاها و حمایت قانون از آنهاي کارگري و ایجاد اتحادیهپیدایش و گسترش جنبش-3

تر مدیریت اي شدن هر چه بیشرفهتفکیک مدیریت از مالکان و تخصصی و ح-4

جتماعی و روانی حصول امنیت شغلی و تأمین اقتصادي کارگران و فراهم شدن زمینه توجه به نیازهاي ا-5

کارگیري علوم رفتاري در حل مسائل مدیریت شناسی تجربی و بهگسترش سریع روان-6

هاي متقابل بر اثر تجارب ناشـی از بحـران بـزرگ اقتصـادي     ابستگیکارگري از فرد پرستی به احساس وهاي جامعه تغییر ارزش-7

.1930هاي سال

کـاري او مـورد تأکیـد    عنوان فرد و گروهی هاي اجتماعی و روانی کارگر بهنظریه روابط انسانی این است که باید جنبهیفرض اساس

(قرار گیرد )77مدنی صفحه .

»1«گزینه .3

شوند و این مدیران هـم بـر کارکنـان عملیـاتی و هـم بـر       بندي می، میانی و عملیاتی طبقهمعموالً مدیران به مدیران ارشد

.تر نظارت دارندمدیران رده پایین

دومفصل پاسخنامه 

هاي مدیریتتئوري
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گیـري در مـورد   این افـراد مسـئول تصـمیم   .مدیران ارشد یا فوقانی در باالترین نقطه سازمان و یا نزدیک به آن قرار دارند

مـدیران  .گذارنـد ي اعضاي سازمان تأثیر میهایی هستند که بر همهاجراي سیاستهاي سازمان و نیزگیرياهداف و جهت

...معاون، رئیس، رئیس افتخاري دانشگاه، مدیر کل، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و.ارشد یا فوقانی این عناوین را دارند

»4«گزینه .4

کننـد و بـه دنبـال تعیـین وضـعیت      ان را ترسـیم مـی  شوند، اهداف کلی سازمبراي کل سازمان طراحی میهایی که برنامه

راهبـردي یـا اسـتراتژیک    یهـای برنامـه .شـوند استراتژیک یا راهبردي نامیـده مـی  هاي باشند، برنامهسازمان در محیط می

.کندهاي سازمان را براي دستیابی به اهدافش هدایت میهستند که تالش

روش بازنگري و ارزیابی برنامه یا تجزیـه و تحلیـل شـبکه پـرت     .یاتی استعملریزي یکی از ابزارهاي برنامهPERTشبکه 

بـا اسـتفاده از   .دهـد ها را نشان میهاي الزم براي تکمیل پروژه و هزینه و زمان مربوط به هر کدام از فعالیتتوالی فعالیت

که کدام رخـداد بـه رخـداد دیگـر     ند معین کوره آنچه که باید انجام بگیرد فکر کند اپروژه باید دربشبکه پرت، مدیر یک 

.بالقوه را شناسایی کندآفرینمشکلکه نقاط وابسته است و سرانجام این

»3«گزینه .5

تجزیـه و  .پردازدهاي داوطلبی میبر اهمیت میان عوامل بر انگیزاننده افراد به فعالیت)1984(و پرنسکی )1981(اسمیت 

:بیندحیطه زیر می3رتحلیل و درك حضور داوطلبانه افراد را د

نگر هاي فایدهمحرك-1

هاي عاطفی محرك-2

هاي هنجاري محرك-3

.ها پرداخت مستقیم حقوق و یا مزایاي مادي به افراد داوطلب ضروري استدر این محرك←نگرهاي فایدهمحرك

واعـث توسـعه دوسـتی، منزلـت اجتمـاعی      ها تابعی از روابط درونی فـرد اسـت کـه ب   محركاین ←هاي عاطفیمحرك

هـاي عـاطفی نقـش    نمایند، محـرك هایی که بر وظایف اجتماعی تأکید میشود خصوصاً در سازمانپیامدهاي مشابهی می

.تري داردبیش

است هدف خویش را ارتقاء و سطح رفاه، تندرستی و شادابی جامعـه  هاي داوطلب ممکن سازمان←هاي هنجاريمحرك

.قرار داده باشد

نیازهـایی  بـا  در ضـمن  .ها خواهان یادگیري و خودسازي، خالق و با توانایی خود فرمان شدن هستندانسان←Yتئوري

.شودمانند امنیت، اجتماعی، اقدام و خودیابی برانگیخته می

وسـیله هـدایت و   نادرسـت اسـت و مـدیریت بـه    Xمک گریگور با تأثیر از تئوري نیازهاي مازلو اعتقاد داشت که ئنوري :تذکر

.کنترل صرف ناموفق است اما اگر بر درك صحیح از طبیعت انسان و عوامل انگیزشی وي استوار شود سودمندتر خواهد بود

TQM←Totalمدیریت کیفیت جامع Quality Management

مدیریت شود سـازمانی اسـت کـه در    دمینگ آمریکایی معتقد بود سازمانی که به خوبی.توسط ادواردز دمینگ مطرح شد

بر نیازهـا  TQM.بینی استآن کنترل آماري متغیرها کاهش یافته در نتیجه کیفیت یکسان شده و مقدار بازده قابل پیش

.توجه داردو انتظارات مشتریان 

»2«گزینه .6

.هاي کلی و عمومی در یک سازمان استمنظور از خط مشی همان راهنمایی

»4«گزینه .7

هـاي  دهنـد برنامـه  هاي جامع سازمان را جهت مـی هایی که نیازهاي بلندمدت سازمانی را مدنظر قرار داده و فعالیتبرنامه

ها، اهـداف مقاصـد کلـی،    ا مدیران عالی با استفاده از این گونه برنامههدر سازمان.نامندراهبردي یا استراتژیک یا جامع می

هـا  آنها براي دسـتیابی بـه   مأموریت و رسالت اصلی سازمان را طراحی کرده و درخصوص تخصیص منابع و انجام عملیات

(کنندگیري میتصمیم )مدیریت کشاورز.
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»2«گزینه .8

ر را با ارائه دو مدل تولید خانگی و مدل سـرمایه انسـانی از جنبـه اقتصـادي منفـک      نگهاي فایدهمحرك1986ایالن کورت و پایت 

هـاي ذهنـی   هاي تربیتی فرزندان یا فعالیتها معتقدند که مدل تولید خانگی همان کارهاي عادي روزانه نظیر فعالیتآن.نمایندمی

هـاي تربیتـی و آمـوزش فرزنـدان خـویش داوطلـب       فعالیتها ممکن است افراد زیادي به خاطربنا به گفته آن.ها استو فکري آن

(که فرزندش عضو یک تیم فوتبال است مربیگري آن را بپذیردممکن است پدري به خاطر آن.شوند )84حمیدي صفحه .

»3«گزینه .9

الح هـا اصـ  بنـدي و عنـوان کـرد کـه از ترکیـب حـرف اول هـر کـدام از آن        لوتر گیولیک وظایف مدیر را به ترتیبی طبقـه 

»POSDCORB«دهنده وظایف مدیر به شرح زیر استاصطالح مذبور نشان.وجود آمده است، به:

Planningریزيبرنامه-1

Organizingسازماندهی-2

Staffingکارگزینی-3

Directingفرماندهی-4

coordinatingهماهنگی-5

Reportingدهیگزارش-6

Budgetingبنديبودجه-7

»3«ینه گز.10

هاي سازمان تصـمیم  گیري براي اجراي یک برنامه یا برنامهبراي جلوگیري از هرج و مرج در تصمیم:اصل وحدت مدیریت

بایسـتی زیرنظـر یـک مـدیر     هاي مشـابه مـی  خصوصی اتخاذ نمایند و براساس این فعالیتنهایی را باید یک فرد یا افراد به

.و تداخل وظایف در سازمان جلوگیري شودانجام گرفته تا از هرگونه ناهماهنگی 

گویـد  انه مدیریت کالسیک از دیدگاه هنري فایون است کـه مـی  گ14اصل وحدت مدیریت یکی از اصول :در تعریفی دیگر

.هاي سازمانی که هدف واحدي دارند فقط باید توسط یک مدیر هدایت شوندهر سازمان و هر گروه از فعالیت

»4«گزینه .11

هـاي اسـتراتژیک   ها براي حرکت در راستاي مدیران میانی و عالی و همچنین همسو شدن با برنامهه در سازمانمدیران پای

تـر  هاي کلی سازمان تحقق بخـش اهـداف جزئـی   سازمان نیازمند نوعی برنامه هستند که بتوانند با مدنظر قرار دادن برنامه

ریزي عملیـاتی  به عبارت دیگر برنامه.نامندریزي عملیاتی مینامهاین اقدامات را بر.حداقل یک واحد سازمان مربوطه باشد

.بینـی چگـونگی اجـرا و کنتـرل    عبارت است از تعیین هدف، وضع خط مشی، تبدیل هـدف بـه صـورت عملیـات و پـیش     

)79کشاورز صفحه (ریزي عملی که باید عیناً اجرا شود ریزي عملیاتی یعنی برنامهبرنامه

»3«گزینه .12

.9سخ سؤال مشابه پا

»1«گزینه .13

توسط فرد در یک تیلور آمریکایی آغاز شد و بـه  )1900ـ1930(20این تئوري از ابتداي قرن ←تئوري مدیریت علمی 

مـدیریت  .سـازد روح مـی زیرا او از یک انسان با روح یـک ماشـین بـی   .گویندآن مکتب تیلوریسم یا تئوري ماشین نیز می

هـاي سـازمانی بـا صـرف حـداقل زمـان و حـداکثر        مور کی گروه انسانی بـراي نیـل بـه هـدف    علمی عبارت است از اداره ا

.ورري از نیروي انسانی، مزد و پاداش دادن متناسب در قبال آنبهره

هنـاي سـنتی مبتنـی بـر     و معتقد است سـازمان (این تئوري توسط داگالس مک گریگور مطرح شد ←yوxهاي تئوري

.انسان و انگیزش اوستمفروضاتی درباره طبیعت 

باشـند درضـمن توسـط عـواملی چـون پـول،       مسئولیت هستند و خواهان هدایت میها افرادي تنبل و بیانسان:xتئوري 

.شوندمزایاي شغلی و تهدید به تنبیه برانگیخته می
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»3«گزینه .14

ریگور بر این باور بود کـه مفروضـات   مک گ.اندغالب)رده باال(شود که نیازهاي اجتماعی و ارزشی فرض میYطبق نظریه 

گیري، پـذیرش مشـاغل   رو، وي پیشنهاد کرد که مشارکت در تصمیماز این.هستندXمعتبر از مفروضات نظریه Yنظریه 

.رساندد را به حداکثر میفرهایی هستند که انگیزش پر مسئولیت و پر زحمت و روابط مناسب گروهی از جمله راه

»3«گزینه .15

شـناس آلمـانی بـه    این تئوري از دیدگاه ماکس و بر جامعه.روکراسی از نظر لغوي به معنی حکومت مقامات دولتی استواژه بو

شود که داراي تشکیالت منظم و مرتب با رعایـت سلسـله   بوروکراسی به سازمان بزرگی اطالق می«:شوداین صورت مطرح می

:هاي بوروکراسیویژگی.اساس دالیل عقلی و منقطی مشخص استمراتب بوده و کلیه وظایف و روابط اعضاء در آن بر 

سلسله مراتب تعیین شده -1

)اصل تقسیم کار(وظایف مشخص شده بر اساس تخصص کارمندان -2

هاي سازمان نامه براي کلیه فعالیتداشتن مقررات و آئین-3

طاعت از قوانین علت انامه و اطاعت از دستور بهدادن دستور در چهارچوب آئین-4

»3«گزینه .16

»3«گزینه .17

:کنددسته زیر معرفی می4مسئولیت مدیران را در »اصول مدیریت علمی«نام فردریک تیلور در کتاب معروف خود به

هاي الزم براي انجام آن و مطالعات گامنتایج تحقیقات کمکعلمی ساختن نحوه انجام کار به -1

، آموزش کارآموزي و رشد کارکنان ي گزینشعلمی ساختن نحوه-2

.که کار طبق اصول عملی مدون انجام گیردهمکاري نزدیک میان کارفرمایان و کارکنان براي اطمینان به اینيبرقرار-3

ریزي و اجرا میان کارفرمایان و کارگزاران به منظـور حـاکم شـدن اصـول فـوق بایـد از       تخصیص مناسب وظیفه برنامه-4

چنـین از  استاندارد کردن ابزارها، عملیات و حرکت کار کردن در انجام وظایف و هـم سنجیسنجی، حرکتهاي زمانروش

وي بر مبناي این اصول به منظور افـزایش بـازده کـاربر بهبـود     .هاي تشویقی براي کار بهتر استفاده شودسیستم پرداخت

.کندفنون و روش کار تأکید می

»4«گزینه .18

13مشابه جواب سوال 

»1«گزینه .19

:بندي کرددسته به ترتیب زیر تقسیم5بندي سلسله مراتبی به آبراهام مازلو نیازهاي انسان را در طبقه

نیازهاي خودیابی •

نفسانینیازهاي •

نیازهاي اجتماعی •

نیازهاي ایمنی •

نیازهاي زیستی •

کـه نیـاز زیسـتی    تـوالی خـاص دارد تـا زمـانی    ویژگی سلسله مراتب نیازهاي مازلو این است که از لحاظ تقدم بر یکـدیگر 

.کند و به همین ترتیببروز نمی)نیاز ایمنی(برآورده نشود نیاز مرتبه دوم )فیزیولوژیکی(

»1«گزینه .20

هـاي سـازمان   درهم ادغام کردن تجزیه و تحلیل مسائل بیرونی و تجزیه و تحلیل مسائل درونی منجر بـه ارزیـابی فرصـت   

هـا و تهدیـدات سـازمان را    ها، فرصتها، ضعفتواند قوتنامند میرا که اغلب تجزیه و تحلیل سوات میاین ادغام.شودمی

با تکمیـل تجزیـه و   .برداري کند شناسایی نمایدتواند از آن بهرهجا جمع کند تا زمان انجام کاري را که سازمان میدر یک

.پردازدمیمأموریت و اهدافش دسازمان به ارزیابی مجدSWOTتحلیل 
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»1«گزینه .21

دهـد تحـول فکـري اسـت کـه یقینـاً در کـارگران و        چه جوهره مدیریت علمی را تشکیل میتیلور بر این باور است که آن

وجود خواهد آمد و دستاوردهاي حاصل از به کار بستن فنون مدیریت علمی منافع و رضایت مشـترك کـارگر و   مدیریت به

.ها را از میان خواهد بودد بین آنکند و تضاکارفرما را تأمین می

بـا  )که هنوز در مطالعـه زمـان و حرکـت متـداول اسـت     صورتیبه(هاي جسمی کارکنان در مدیریت علمی مطالعه قابلیت

فـرض  .بنابر این رفتار انسان زاییده ترس از گرسنگی و جستجو بـراي منفعـت اسـت   .برداشت اقتصادي ترکیب شده است

.هاي کارگر ارتباط نزدیک داردهاي مالی با کوششن است که پاداشاساسی در این نگرش آ

»4«گزینه .22

هاي مدیریتی مینتربرگنقش

متقابل فردي 

ارتباطات 

گیري تصمیم

:گیريهاي تصمیمنقش

...)ریزي آینده وطرح-هاتأثیر نوآوري(کارآفرینی -1

...)ها وکالت، رفع بحرانحل مش(زدایی تشنج-2

...)انسانی و-مالی(تخصیص منابع -3

...)در کارها، قراردادها و(کننده مذاکره-4

»1«گزینه .23

.شود تا دستور دهد و متوقع باشد که دستوراتش مطاع استاختیار به حقوق ذاتی مقام مدیریتی اطالق می

»4«گزینه .24

»4«گزینه .25

نگر را با ارائه دو مدل تولید خانگی و مدل سرمایه انسانی از جنبه اقتصـادي  هاي فایدهمحرك)1986(ایالن کورت و پایت 

هـاي تربیتـی فرزنـدان یـا     ها معتقدند که مدل تولید خانگی همان کارهاي عادي روزانه نظیر فعالیـت آن.نمایندمنفک می

هـاي تربیتـی و آموزشـی    خاطر فعالیتافراد زیادي بهها ممکن استبنا به گفته آن.ها استهاي ذهنی و فکري آنفعالیت

.فرزندان خویش داوطلب شوند

»3«گزینه .26

»3«گزینه .27

»4«گزینه .28

»3«گزینه .29

»4«گزینه .30

:گیري مدیریت عبارت است ازهاي تصمیمنقش

)ریزي آینده و غیرهها، طرحتأیید نوآوري(کارآفرینی -1

)ها و غیرهحرانها، رفع بحل مشکل(زدایی تشنج-2

)مالی، انسانی و غیره(تخصیص منابع -3

)در کارها، قراردادها و غیره(کننده مذاکره-4

»1«گزینه .31

هاي موردنیاز مدیریت در سطوح سرپرستی و غیرسرپرستی بیشـتر فنـی و انسـانی اسـت امـا در سـطوح مـدیریت        مهارت

.اجرایی بیشتر انسانی و مفهومی است



)84سراسري (نویسی است؟یک از موارد زیر جزء اصول بودجهکدام.1

جامعیت، شاملیت، تمرکز )2انعطاف، استمرار، تعادل )1

وحدت، شاملیت، تمرکز )4جامعیت، وحدت، تعادل )3

)84سراسري (چیست؟»تقویم ورزشی«.2

زمان ورزشی برنامه عملیاتی یک سا)2برنامه جامع یک سازمان ورزشی )1

ریزي راهبردي یک سازمان ورزشی برنامه)4ریزي استراتژیک یک سازمان ورزشی برنامه)3

)84سراسري (.است...............بدنی بر اساسترسیم نمودار سازمان تربیت.3

نوع وظیفه )4محصول )3قلمرو جغرافیایی )2ارباب رجوع )1

که اختیـار در واحـدهاي   شکل عمودي است، در حالییان اختیار در واحدهاي تخصصی بهجر...............دهیدر سازمان.4

.اجرایی جریان افقی دارد

جغرافیایی )4بر اساس وظیفه )3تلفیقی -پیوندي)2ماتریسی )1

)84سراسري (هاي آسیایی با کدام تشکیالت است؟هاي ورزشی کشور به بازيمسئولیت اعزام کاروان.5

کمیته ملی المپیک )2بدنی مان تربیتساز)1

ربط بدنی و فدراسیون ورزشی ذيسازمان تربیت)4ربط فدراسیون ورزشی ذي)3

)84سراسري (است؟رابطه صحیح کدام.6

تقسیم کار +گذاريتمرکز در سیاست=عدم تمرکز)2تفویض اختیار +نظارت=عدم تمرکز)1

کاهش سلسله مراتب +تفویض اختیار=عدم تمرکز)4ت فرماندهی وحد+تفویض اختیار=عدم تمرکز)3

)84سراسري (.باشدمی...............منظور از بودجه در حال تفریغ، بودجه .7

ساله 5برنامه )4سال گذشته )3سال آینده )2سال جاري )1

نگر باشد و کل سازمان را مورد توجه گستردهنگر ومدیري که بتواند جایگاه خود را در کل سازمان تشخیص داده، آینده.8

)84سراسري (.برخوردار است...............قرار دهد، مدیري است که از مهارت

ریزي برنامه)4اجرایی و تکنیکی )3انسانی )2ادراکی )1

ومسفصل سواالت 

هامدیریت سازمان
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)84سراسري (المللی است؟مربوط به کدام سازمان ورزشی بین(CISM)عالئم اختصاري .9

هاي نظامی المللی ورزششوراي بین)2المللی ورزش ناشنوایان ته بینکمی)1

هاي دانشگاهیالمللی ورزشفدراسیون بین)4المللی ورزشی مدارسفدراسیون بین)3

تواند کمیته ملی المپیک خویش را تأسیس نماید که حداقل کشوري می)IOC(المللی المپیک طبق منشور کمیته بین.10

)84سراسري (.رشته ورزشی در آن کشور متداول و رایج باشد...............

1(32(53(74(9

)84سراسري (باشد؟نمیکدام عبارت صحیح.11

.باشدمهارت ادراکی کمتري، مورد نیاز مدیران سطح پایین سازمان می)1

.باشدحداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سطح پایین سازمان می)2

.باشدر مهارت ادراکی، مورد نیاز مدیران سطح عالی سازمان میحداکث)3

.باشدحداکثر مهارت فنی، مورد نیاز مدیران سطح عالی سازمان می)4

)85سراسري (تر بر اساس اعتماد است؟در کدام نوع سازمان اختیارات و تفویض بیش.12

سازمان بوروکراتیک )2سازمان اجتماعی )1

سازمان غیر رسمی )4غیررسمی سازمان رسمی و)3

)85سراسري (دهد؟هاي ضروري یک مدیر را نشان مییک از مهارتکار بردن دانش و معلومات، کدامتوانایی به.13

فنی )4انسانی )3ادراکی )2اجرایی )1

)85سراسري (باشد؟کدام عبارت در مورد سازمان رسمی صحیح می.14

ال به پایین و قابل انحالل اطاعت اجباري، اختیار از با)1

اطاعت داوطلبانه، اختیار از پایین به باال و غیرقابل انحالل )2

اطاعت اجباري، اختیار از پایین به باال و غیرقابل انحالل )3

اطاعت داوطلبانه، اختیار از باال به پایین و قابل انحالل )4

)85سراسري (.است...............هاي ورزشی براي تعیین اساسنامه در اکثر سازمان.15

هاي اجرایی سازمان نامهها و شیوهدستورالعمل)1

انداز و اهداف راهبردي سازمان بیان چشم)2

هاي عملی کردن آن مقاصد سازمان و شیوه)3

هاي سازمان در ارتبا با اهداف استراتژیک سازمان شرح وظایف و مأموریت)4

)85سراسري (باشد؟یین سلسله مراتب اداري، جزء کدام وظیفه مدیریت میترسم ساختار تشکیالتی و تع.16

هدایت و رهبري )4هماهنگی )3سازماندهی )2ریزي برنامه)1

)85سراسري (باشد؟ي کدام مورد میچین نشان دهندهدر نمودار سازمانی، خطوط نقطه.17

حد دهی دو واجریان گزارش)2لزوم هماهنگی بین دو واحد )1

زیر نظر بودن یک واحد توسط واحد دیگر )4رابطه دستوردهی دو واحد )3

)85سراسري (هاي دولتی از فصل چندم بودجه است؟پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه.18

چهارم )4سوم )3دوم)2اول)1

)85سراسري (:هاي مربوط بههیأت ورزشی یکی از ارکان فدراسیون است که فعالیت.19

.کندیک رشته ورزشی را مدیریت می)2.عهده داردمدیریت اماکن ورزشی را به)1

.عهده داردمدیریت تشکیالت ورزشی استان را به)4.کندچند رشته ورزشی را مدیریت می)3

)85سراسري (هاي اجرایی در رابطه با بودجه کدام است؟مالك انجام تعهد دستگاه.20

نامه تنظیم و مبادله موافقت)4نظارت بر بودجه )3اي بودجه اجر)2ابالغ بودجه )1
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