
 

 

 

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 

 سواالت رایگان بسته 

تئوری های مدیریت استخدامی 

:کامل  مشخصات بسته 

شامل سواالت طراحی شده•

دارای پاسخنامه تستی•

 با قابلیت پرینت •
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  ؟  شده است یرگی میتصم یدچار کدام خطا دنمای یبرآورد م گرید یدادهایبا رو سهیمقا یاحتمال رخداد حوادث را بر مبنا رندهگی میتصم یوقت-1

 ( راستی آزمایی  4   (رخدادهای تصادفی 3  ی نگر ( واپس 2   ازنمایی ب (1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  ای است؟کدام مورد مکانیزم اصلی هماهنگی در بوروکراسی حرفه- -2

 ( سرپرستی مستقیم4   ( استاندارد کردن فرایندهای کار 3 ( استاندارد کردن مهارتها 2 ( استاندارد کردن ستادها 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 وظایف فرهنگ سازمانی چیست؟  -3

 همکاری به جای رقابت، معنی بخشی  ( هویت فردی، تعهد و مسئولیت جمعی، ثبات سیستم اجتماعی، تقویت حس1

 دهی رفتار اعضا ( هویت فردی، تعهد و مسئولیت فردی، ثبات سیستم اجتماعی، تقویت رقابت به جای همکاری، شکل2

 قویت حس همکاری به جای رقابت، معنی بخشی ( هویت سازمانی، تعهد و مسئولیت جمعی، ثبات سیستم اجتماعی، ت3

 دهی رفتار اعضا ( هویت سازمانی، تعهد و مسئولیت فردی، ثبات سیستم سازمانی، تقویت رقابت به جای همکاری، شکل4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 حیطۀ نظارت مدیران عالی حداکثر باید چند نفر باشد؟-4

1 )5     2 )6     3 )7    4 )11 

 3صحیح: گزینهپاسخ 

 در فرهنگ مشارکتی، هدف سازمان چیست؟ -5

 ( بقای گروه 4   ( تحقق اهداف 3   ( حمایت کارکنان  2  ( اجرای دستورات 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 پاسخ« با کدام استعاره سازمان همخوانی دارد؟  –نظریه » محرّک  -6

 ماشین ( 4   ( پدیده دگرگون شونده 3    ( مغز 2  ( موجود زنده 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 منبع قدرت در یک اولین و بارزترین سازمان کدام است؟  -7

 ( نمادگرایی 4  ( کنترل دانش و اطالعات 3   های بین فردی و شبکه سازی ( اتحادیه2 ( اقتدار رسم 1

 1 صحیح: گزینهپاسخ 

 

 تئوری مدیریت نمونه سواالت استخدامی 

 

 ، اینجا کلیک نمایید.تئوری های مدیریتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ای به ترتیب چگونه است؟  ای و زنجیرهمیزان وضوح جایگاه رهبر در الگوی ارتباطی ستاره -8

 بارز  – ( بارز 2   نامشخص  – ( بارز 1

 نامشخص   –( نامشخص 4   بارز   –( نامشخص 3

 2پاسخ صحیح: گزینه

 شود؟ ها و فرایندهای ذهنی )شهود، قضاوت، حکمت، تجربه و بینش( تاکید میدر کدام مکتب فکری تفکر استراتژیک، بر ذاتی و غیراکتسابی بودن حالت -9

 یابی ( موضع4   ( کارآفرینانه 3   ( شناختی2   ( یادگیری 1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 نظارت در کدام تکنولوژی، متوسط به باالست؟ حیطۀ -10

 ( هنری 4   ( مهندسی 3  ( غیرتکراری  2   ( تکراری 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 رشد از طریق هدایت در مراحل تکامل سازمان، منشا کدام بحران خواهد بود؟  -11

 ( تشریفات زائد 4   ( کنترل3   ( استقالل 2   ( رهبری 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 ها شود ؟کدام نظریه مدعی است، رفتار رهبری زمانی برای پیروان قابل قبول است که باعث رضایت و انگیزش آن -12

 ( رهبری اصیل 2     هدف  – ( مسیر 1

 انگیزشی( - ( دوعاملی )نگهدارنده4     ( رهبری وضعی 3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 تعارضی خود را انتخاب کند؟ های تواند سبکمدیر بر اساس کدام معیار می-13

 ( توجه به نظرات کارکنان و تاکید بر نظرات مدیران 2  ( توجه به فضای حاکم بر سازمان و تاکید بر نظرات گروه مخالف 1

 ( توجه به نظرات گروه مخالف و تاکید بر نظرات مدیران سازمان خود 4   ( توجه به نظرات گروه مخالف و تاکید بر نظرات خود 3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

های سازمانی جنبۀ محدودکنندگی دارند، سازمان در کدام سطح منطق  شوند و برای فعالیتزمانی که موضوعات اخالقی به عنوان عنصری بیرونی تلقی می -14

 اخالقی قرار دارد؟ 

  ( مراقبتی4  ( فرا قراردادی 3  ( پیش قراردادی 2   ( قراردادی 

 2پاسخ صحیح: گزینه

 کانون تمرکز مطالعه فرانوگرایی )پست مدرنیست(در مطالعات سازمان کدام است؟  -15

 وری و کارایی ( بهره4  ( ادراکات ذهنی در سازمان 3  ( سازمان و جامعه 2  پردازان سازمان ها و نظریه( نظریه1

 1پاسخ صحیح: گزینه 
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 کند؟ های مشخصی به آنان ارائه میدر کدام فرهنگ سازمانی، کارکنان در مقابل سطح عملکرد شخصی پاسخگو هستند و سازمان در ازای آن، پاداش-16

 ( ماموریت 4   کارآفرینانه ( 3   ای ( قبیله2  ( بوروکراتیک1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 اند؟ بقا، متغیرهای میانجی کدام-در مدل تعارض -17

 ( تغییر و انطباق 2   ( تعارض و انطباق 1

 افزایی و تغییر( هم4   افزایی ( تعامل و هم3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 ند؟ مبنای اساسی کدام نظریه این است که افراد بتوانند جهان را به صورت عقالنی بنگرند و سازمان را به عنوان یک سیستم موردبررسی قرار ده -18

 مدرنیست  ( سازمان نئو2      ( سازمان مدرنیست 1

 انعکاسی   سازمان (4      مدرنیست  ( سازمان پست3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 های گروهی به ثمر برسند؟شده و کوششهای فردی و سازمانی تلفیقکدام سیستم مدیریتی، تالش بر این است که هدفدر   -19

 ها ( مدیریت بر مبنای ارزش4  ( مدیریت بر مبنای هدف 3   ( مجازی 2  ( تفویضی 1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 های کارآفرینان و تبیین ماهیت کارآفرینی است؟هدف کدام رهیافت، متمرکز شدن بر شناسایی کارکردها و فعالیت -20

 ( فراگردی )رفتاری( 4  ( محتوایی )صفات مشخصه( 3  ( سیستمی 2   ( اقتضایی 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 گردد؟ های اصالحی مناسبی قبل از اجرا تنظیم می برنامهبینی نتایج عملیات، در کدام نوع کنترل، بر مبنای پیش -21

 ( عملکرد مدیریت 4   نگر ( گذشته 3  ( حال نگر 2   نگر ( آینده 1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 ؟ دهد کدام نظریه، تئوری تکامل داروین را در کانون و محور تجزیه و تحلیل سازمان قرار می  -22

 های پویا ( قابلیت4   خودمرجعی ( 3  شناسی جمعیت  ( بوم2   ( نهادی 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 شوند؟ های سیستم محسوب می های کدام یک از ویژگیهای باز به عنوان مولفهواگرایی و همگرایی در سیستم  -23

 پایانی ( هم4   گرایی ( کل3   ( آنتروپی2  جویی ( هدف 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 « در تکنولوژی فرایندی، ساختار چگونه است؟بر اساس پژوهش »وودوارد -24

 ساختاری و فعالیت متمرکز  پذیری کم( انعطاف2  ( رسمیت زیاد و تفویض اختیار کم 1
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 ساختاری و فعالیت گروهی بیشتر پذیری( انعطاف4  ( تمرکز زیاد و تفکیک عمودی زیاد3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 نظریه »چندلر« حاوی چه پیامی است؟ -25

 دهد.( ساختار، استراتژی را تحت تاثیر قرار می2    دهد.( استراتژی، ساختار را تحت تاثیر قرار می1

 ( هم ساختار و هم استراتژی بایستی در تطابق با محیط تنظیم شوند.  4 پذیرند.  ( رابطۀ میان ساختار و استراتژی دوجانبه است و از هم تاثیر می3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 ؟ بخش کلیدی سازمان در ساختار ادهوکراسی چیست -26

 ( ساختار فنی 2      ( راس استراتژیک 1

 ( هسته عملی 4      ( ستاد پشتیبانی3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 شود، چیست؟ های یادگیرنده میسازمانآنچه موجب توفیق  -27

 ( یادگیرنده بودن اعضای سازمان 2    ( یادگیرنده بودن مدیران 1

 های یکسان یادگیری ( شیوه4     ( آرمان مشترک 3

 3پاسخ صحیح: گزینه 
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 ایران عرضه مرجع نمونه    

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 خرید بسته کامل سواالت استخدامی برای 

 کلیک نمایید. اینجا  تئوری های مدیریت
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 :کامل  مشخصات بسته 

 اصل سواالت استخدامی شامل  •

 شامل سواالت طراحی شده •
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