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مجموعه متعلق به سایت رتبه برترها می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا مجاز نمی باشد.کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   
 

 

 

کتاب  4تست تالیفی   

 کاری از تیم تخصصی رتبه برترها 

 

 مورد  همیشه اخیر های سال در که میباشد مدیریت تئوری مهم کتاب 4 از تالیفی های تست رو پیش فایل

 و(  ها گرایش تمامی)  مدیریت  دکتری و ارشد کنکور سواالت از اعظمی بخش و بوده سوال طراحان توجه

 .میدادند اختصاص خود به را  اجرایی مدیریت

.  رضائیان دکتر رفتار مدیریت.  الوانی دکتر عمومی مدیریت.  رضاییان دکتر مدیریت و سازمان مبانی:  کتاب 4

رابینز سازمان تئوری  

 طالعهم میدهد پوشش را فوق تبک که هایی خالصه و جزوات ویا فوق  کتب افراد است بهتر بیشتر بازدهی برای

 بکت مطالعه فرصت که افرادی حتی رو این از.  میباشند تشریحی ی پاسخنامه دارای ها تست.   باشند کرده

 میگیرند فرا را مطالب ها تست این مرور با اند نداشته را فوق

: مولفین  

( ۵۹ کنکور دوم درصد –  مدیریت تئوری 4۷% با)  ۵۹ اجرایی مدیریت ۲۱ رتبه سلطانی پریسا خانم  

(  مدیریت تئوری ۷%۹ با)  ۵۹ اجرایی مدیریت ۹۲ رتبه مقدم پریسا خانم  
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نشان دهنده ی کدام یک از اصول کلی   "مدیر باشد دادن به هر کارمند باید مختص یکاختیار دستور ".۲%

 مدیریت از دیدگاه فایول است ؟

( تبعیت اعداف و منافع فردی از اهداف و 4تمرکز      (3      مدیریت   ( وحدت ۱( وحدت فرماندهی         ۲

 منافع عمومی 

ن دهنده ی کدام یک از اصول نشا "برای اجرای هر برنامه ی واحد باید یک مدیر مسئول تعیین شود  " .۲1

 کلی مدیریت از دیدگاه فایول است ؟

( سلسله مراتب4( تمرکز         3( وحدت مدیریت        ۱( وحدت فرماندهی         ۲  

 ی وبر نیست ؟کدام یک جز ویژگی های خاص بوروکراس . ۱3

( سلسله مراتب اختیارات روشن ۲  

( عدم تمرکز ۱  

برخورد غیر رسمی ( 3  

( قواعد و رویه های رسمی4  

کدام یک جز مفروضات نظریه ی نیازهای انسانی نیست ؟ . 3۹  

( موقتی بودن ارضای نیاز انسان ۲  

انه ی انسان نیازهای آگاه یکسان بودن ( ۱  

( کاهش شدت نیاز ارضا شده 3  

منسجم بودن وجود انسان ( 4  

، غیبت و از خود بیگانگی کارکنان نشانه ی چیست ؟ . طبق نظر آرجریس بروز مسائلی نظیر ترک خدمت 4۱  

میان مدیران و کارکنان عدم برقراری رابطه ی دوستانه ( ۲  

عدم وجود قوانین و رویه های مشخص در سازمان ( ۱  

( وجود ناسازگاری میان شخصیت کارکنان بالغ با اقدام ها و فعالیت های مدیریتی سازمان 3  
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وجود گروه های غیر رسمی  (4  

؟ ه در دیدگاه تفسیری/نمادین چیستروش مطالع.۵9  

فی ، تحلیل همبستگی با استفاده از شاخص های استاندارد ( استفاده از شاخص های توصی۲  

( مشاهده همراه با مشارکت در فعالیت ها ، مصاحب برای شناسایی خرده فرهنگ ها و اقوام ۱  

( مشاهده و تحلیل رخدادهای گذشته ، تحلیل تجربیات شخصی 3  

در مورد سازمان ( تفکیک ساختار ، مفاهیم و پدیده ها ، نقد نظریه ها و نظریه پردازی4  

کدام دیدگاه استعاره ی ماشین را درباره ی سازمان بکار می برد ؟ .۲0۲  

( فرانوگرا4( تفسیری/نمادین             3( نوگرا            ۱    ( کالسیک        ۲  

 کدامیک از موارد زیر زیر مجموعه ای از تصمیم گیری است ؟ .۲۲4

 ( اجرا 4( انتخاب         3( مساله یابی        ۱حل مساله       ( ۲

 فرآیندی است که از طریق آن راه حل مسئله ی معینی انتخاب می شود ؟ .۲۲۹

 ( حل مسئله 4مساله یابی            ( 3( انتخاب     ۱( تصمیم گیری      ۲

نتیجه انطباق عملکرد داخلی با کارکردها فناوریها،نیازهای کارکنان ومحیط خارجی کدام مورد . 951

 است؟

رسیدن به هدف           -3افزایش اثربخشی سازمان             -2افزایش کارایی مدیر                   -9

 سازمان موفق-4

 اولین مرحله یادگیری....است. .911

 تثبیت                         -3تغییرنگرش                                       -2خروج ازانجماد                   -9

ایجاد تغییر-4   

 (اهتمام به شناخت مسایل و موانع بهبود طراحی برنامه ها کدام مرحله فراگرد خالقیت است؟222

 ایجادنگرش موافق برای پذیرش افکار و طرحهای جدید                           -9
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 درخشش ناگهانی یک فکر                                      -2

 کر                          ایجاد سالست ف-3

 افزایش حساسیت افراد نسبت به مساله-4

(در کدام مرحله از فرا گرد خالقیت بر ضرورت وجودزمان اهتمام به کاروسعی و تالش ،ایجاد نظم 229

 و اصرار به تحقق هدف تاکید می شود؟

                             ایجادنگرش موافق برای پذیرش افکار و طرحهای جدید                   -9

 افزایش حساسیت افراد نسبت به مساله                                       -2

 مهیاساختن شرایط خالقیت ازطریق فراهم ساختن مواد خام الزم                       -3

 استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه برروی مساله-4

راکشف میکند وبه بهره برداری  (کسی که در داخل سازمان محصوالت و فناوری های جدید252

 میرساند: 

رهبر                 -3کارآفرین سازمانی                             -2کارآفرین                                          -9

 قهرمان محصول-4

 کارآیی درگرو کمترین....................واثربخشی درگرو ...........است.-253

 کسب هدف   -هزینه -3هزینه                  -کسب هدف   -2زمان                -ههزین-9

 هزینه-زمان -4
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 نمونه های پاسخ های تشریحی :

 4گزینه ی .۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد با کارکنان  xتنی بر مفروضات نظریه ی اگر نگرش مدیر مببر طبق نظر مک گریگور      ۲. گزینه ی 39

خود نیز با همان نگرش رفتار خواهد کرد از این رو چنین مدیری از ساز و کارهای کنترل تفصیلی بهره می گیرد 

 و برای ایجاد انگیزه در کارکنان صرفا از محرک های مادی استفاده می کنند.

 ( مدل های ذهنی ۲اجزای اصلی سازمان یاد گیرنده به زعم پیترسنج :              3. گزینه ی ۹9

 ( مهارت شخصی۱                                                                                              

 ( تفکر سیستمی 3                                                                                              

 نظریه ی روابط انسانی 

 ) مطالعات هاثورن( 

 نظریه پرداز : التون مایو 

 y  و xنظریه ی 

 نظریه پرداز : 

 داگالس مک گریکور

 رهیافت منابع انسانی 

 فرض : انسان اجتماعی 

 و خودشکوفاست 

 نظریه ی نیازهای انسانی 

 نظریه پرداز : 

راهام مزلوآب  

صیت و سازمان نظریه ی شخ  

 نظریه پرداز : 

 گریس آرجریس
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 ( بصیرت مشترک 4                                                                                              

 ( یادگیری گروهی۹                                                                                              

  4. گزینه ی 9%

 متغیر مشهور اقتضایی در تعیین موقعیت مدیر :        اندازه ی سازمان  4

 تکراری بودن فناوری تولید                                                                      

 عدم اطمینان محیطی                                                                      

 تفاوت های فردی                                                                      

۲%۵-      ۱ 

 مبانی سازمان ومدیریت علی رضاییان 3فصل

 مدیران متولی حفظ وضع موجود :

-از حفظ وضع موجود حمایت میکند–عدم اطمینان وی راازرده می کند -از تغییر احساس تهدید میکنند

 به انتظار انجام شدن کارها می نشیند."ترجیح میدهد که امور قابل پیش بینی باشد"

 ی مدیران کار آفرین:ویژگی ها

انتظار انجام کارهای –فرصتها را تشخیص میدهند –به قبول مخاطره تمایل دارند –از توان خود اطمینان دارند 

 توان به انجام رساندن کارهارادارد.–شگفت انگیز دارد 

602 .-      ۲ 

 مبانی سازمان ومدیریت علی رضاییان 3فصل

یع به یک مساله واستفاده از فکرهای گوناگونی که به ذهن افراد متبادر می در این روش برای جلب توجه سر

نامیده اند.استفاده از این روش برای حل مسائل مدیریتی به ویژه "جوانه های فکری"شود برخی از این فکرها را 

نشده است  هنگامیکه ازطریق بررسی و مطالعه واقعیت ها و اطالعات موجود راه حل مناسبی  برای آنها پیدا

مفید خواهد بود.به کارگیری این روش فرصتی ایجاد می کند تا اندیشه های آزاد از روشهای قالبی مدیریت با 

تگرشی تازه به مساله در یابند که استفاده از روشهای مبتنی بر مراوده غیررسمی و ازاد ممکن است نتایج قابل 

 توجهی به بار آورد.
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626 .-        ۲ 

 مبانی سازمان ومدیریت علی رضاییان ۲فصل

 

منابع قدرت به دو دسته تقسیم میشود :منابعی که از منصب ومقام مدیر ناشی میشود ومنابعی که از توان 

 شخصی مدیرنشئت میگیرد 

ه ربطه مدیر بامسول مستقیم خودش بستگی دارد ؛یعنی در صورت داشتن درعمل میزان استفاده ازاختیارات ،ب

 رابطه مطلوب با افوق ،مدیر می توند از همه اختیارات خود استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

 



rot
be

h-b
art

arh
a.i

r

 

مجموعه متعلق به سایت رتبه برترها می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا مجاز نمی باشد.کلیه ی حقوق مادی و معنوی این   
 

 

 

 :سایت رتبه برترها مراجعه نمایید برای دریافت نسخه ی کامل این مجموعه به 

 

www.rotbeh-bartarha.ir 
 


