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Sual: Şәxsiyyәt dedikdә nә başa düşülür (Çәki: 1)
yaradıcı insan
insanın әtraf mühiti dәrk etmәsinә ilkin hәrәkәt sosial әhәmiyyәtli keyfiyyәtlәri
sistemi
insanın öz tәlәbatlarını dәrk etmәk qabiliyyәti
daima özünüidarәyә can atan fәrd
insanın fiziki vә әqli keyfiyyәtlәrә mәcmuyu
Sual: Şәxsiyyәtin әsas keyfiyyәtlәri hansılardır (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәti, özünütәsdiq, tәfәkkür, şüur

ixtisas, sosial hәyatdakı rolu, sәnәt, özünüidarә
istiqamәtlilik, qabiliyyәtlәri, psixoloji temperamenti, xarakteri
әmәksevәrlik, fiziki vәziyyәti, mәnafelәri, baxışları
emosiyaları, mәnafelәri, statusu, hüquqlar
Sual: Bütövlükdә şәxsiyyәtin keyfiyyәtlәrinә tәsir edәn amillәr hansılardır (Çәki: 1)
insanların fәrdi xüsusiyyәtlәri, әtraf mühitdәki rolları, digәr insanlarla qarşılıqlı
münasibәtlәri, psixi vәziyyәtlәrinin xüsusiyyәtlәri
insanların fiziki vәziyyәti, emosiyaları, intellekti, baxışları
insanların status, sosial rolu, hüquqları, öhdәliklәri
insanların rәhbәrlә, tabeçilikdә olanlarla, tәrәfdaşları vә әmәkdaşları ilә qarşılıqlı
münasibәtlәri
insanların maraq dairәsi, emosiyaları, öhdәliklәri, sosial rolu
Sual: Şәxsiyyәtin istiqamәtliliyi dedikdә nә başa düşülür (Çәki: 1)
öz problemlәrini hәll edә bilmә sәyi
mәqsәdlәrinә çata bilmәsi qabiliyyәti
digәr insanlarla ünsiyyәtә girmә cәhdi
öz tәlәbatlarını ödәmәyә can atması
insanın davranışı, motivlәri, mәqsәdlәrinin yönәldilmәsi, sabitliyi
Sual: Şәxsiyyәtin qabiliyyәtlәri nәyi müәyyәn edir (Çәki: 1)
kimi vә hansı iş yerinә qoymaq olar vә hәmin şәxs nә dәrәcәdә sәmәrәli işlәyә bilәr
әmәk mәhsuldarlığı vә keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
öz mәqsәdlәrinә çatma vә tәlәbatlarının ödәmәk
tәşkilatda sağlam sosialpsixoloji mühit yaradılmasını
istehsal tapşırıqlarını vaxtlıvaxtında yerinә yetirmәlәrini
Sual: İnsanın şәxsiyyәti zahirәn nәdә tәzahür edir (Çәki: 1)
motivlәrdә
mәnafelәrdә
stimullarda
xarakterdә
davranışda
Sual: Temperament nә demәkdir (Çәki: 1)
davranış formasını müәyyәn edәn psixi әlamәtlәrin mәcmuyu
әtraf mühitlә münasibәtlәrin sistemi
insanların iş üslubu
hәr bir fәrdin xarakteri
sosialpsixoloji mühiti formalaşdıran amillәrin mәcmuyu
Sual: temperament tiplәri ilk dәfә kim tәrәfindәn tәsniflәşdirilmişdir (Çәki: 1)
Aristotel
Hegel

Teylor
Hippokrat
Maslou
Sual: Temperament tiplәri hansılardır (Çәki: 1)
sanqvinik, liberal, xolerik, melanxolik
sanqvinik, ekstravert, fiqmatik, melanxolik
sanqvinik, introvert, ekstravert, fleqmatik
sanqvinik, liberal, introhert, ekstravert
sanqvinik, xolerik, fiqmatik, melanxolik
Sual: Xarakterin әsas elementlәri hansılardır (Çәki: 1)
emosionallıq, aktivlik, әsәb fәaliyyәti xüsusiyyәtlәri
davranış, motivlәr, sosial rolu
davranış, emosionallıq, stimullar
emosionallıq, qabiliyyәtlәr, motivlәr
aktivlik, davranış, stimullar
Sual: Status nә ilә xarakterizә edilir (Çәki: 1)
әtraf mühitlә qarşılıqlı әlaqә ilә
insanın tәlәbatlarının ödәnilmәsi ilә
sosial münasibәtlәr sistemindә şәxsiyyәtin onu әhatә edәnlәr tәrәfindәn verilәn
qiymәti ilә
sosialpsixoloji mühitdә şәxsiyyәtin özünüidarә dәrәcәsi ilә
sosial formalaşa imkanları ilә
Sual: İnsan kapitalı nә demәkdir (Çәki: 1)
işçilәrin әmәk qabiliyyәtlәrinin mәcmuyu
işçilәrin sosialmәdәni vә şәxsipsixoloji keyfiyyәtlәri mәcmuyu
işçilәrin iqtisadi münasibәtlәr sistemindәki ümumi keyfiyyәtlәri mәcmuyu
işçilәrin әtraf mühitә adaptasiya prosesindә meydana çıxan keyfiyyәtlәri mәcmuyu
işçilәrin әtraf mühitә adaptasiya keyfiyyәtlәri mәcmuyu
Sual: İnsan kapitalı mahiyyәtcә nәdir (Çәki: 1)
sәmәrәli kapitaldır
qәnaәtcil kapitaldır
intellektual kapitaldır
dövriyyә kapitalıdır
tәbii kapitaldır
Sual: davranış dedikdә nә başa düşülür (Çәki: 1)
daxili vә xarici sәbәblәrin tәsiri altında insanların fәaliyyәti vә hәrәkәtlәrinin
mәcmuyu
insanların sosialpsixoloji mühitdәki fәaliyyәt istiqamәtlәri
insanların sosial sistemlәrdәki fәaliyyәt istiqamәtlәri

mәqsәdә çatma prosesindәki fәaliyyәt yönümlәri
insanların öz tәlәbatlarını ödәmә zәminindә fәaliyyәt istiqamәtlәri sistemi
Sual: Realizasiya sferasına görә insanların tәşkilati davranışının tiplәri hansılardır (Çәki:
1)
әqli vә fiziki
intellektual vә fiziki
әmәk vә şәxslәrarası
rәsmi vә qeyrirәsmi
şüurlu vә kortәbii
Sual: Subyektlәr üzrә davranış növlәri hansılardır (Çәki: 1)
fәrdi vә ya kollektiv
nizamlı vә nizamsız
planlı vә plansız
birbaşa vә dolayı
şәxslәrarası vә tәşkilatdaxili
Sual: Funksiyalarına görә davranış növlәri (Çәki: 1)
informasiya ötürücü vә qәbuledici
nizamlayıcı vә planlaşdırıcı
nәzarәtedici vә әks әlaqә yaradılması
qәrarlara qәbul edәn vә reallaşdıran
idarәedici vә icraçı
Sual: İştirakçıların mütәşәkkillik dәrәcәsinә görә hansı qrup tiplәri var (Çәki: 1)
konqlomerat, müvәqqәti, birgә, kollektiv
formal vә qeyriformal
rәsmi vә qeyrirәsmi
intellektual vә istehsal yönümlü
adaptiv vә qeyriadaptiv
Sual: Ümumi mәqsәdin mütlәq mövcudluğu hansı qrup tipinә aiddir (Çәki: 1)
konqlomerat
müvәqqәti birgә qrup
kollektiv qrup
istehsal yönümlü qrup
adaptiv qrup
Sual: Kollektivin әsas әlamәtlәri hansılardır (Çәki: 1)
davranış normaları, әnәnәlәr, simvollar, dәyәrlәr
ümumi mәqsәd, üzvlәrin birbirini psixoloji cәhәtdәn tapması, insanların qarşılıqlı
tәsiri, müәyyәn mәdәniyyәtin olması, sosial nәzarәt sistemi, dәqiq ifadә olnmuş
struktur
yoldaşlıq kooperasiyası, qarşılıqlı kömәk

ümumi mәqsәd, ümumi mәdәniyyәt, әtraf mühitә çevik adaptasiya
insanlar arasındakı münasibәtlәr, sosial nәzarәt sistemi, әks әlaqәnin mövcudluğu
Sual: Kollektivin xüsusi növü kimi komandanın yaradılmasında әsas mәqsәd nәdәn
ibarәtdir (Çәki: 1)
idarәetmә prosesinin optimallaşdırılması, әmәyin zәnginlәşdirilmәsi, nәzarәtin
düzgün hәyata keçirilmәsi
әlverişli sosialpsixoloji mühitin yaradılması, işçilәrin mükafatlandırılması, sosial
nәzarәt sisteminin tәtbiqi
xüsusi funksiyaların yerinә yetirilmәsi, mühüm layihәlәrin işlәnib hazırlanması,
yaradıcılığın vә tәhlilin imkanları
yeniliklәrin vә ETT nailiyyәtlәrinin tәtbiqi, işçilәrin maddi vәziyyәtinin
yaxşılaşdırılması, şәxslәrarası münasibәtlәrin düzgün qurulması
insanların intellektual potensialının realizasiyası, mütәşәkkilliyin artırılması, sosial
nәzarәt sisteminin tәtbiqi
Sual: Kollektivlәr birbirindәn psixoloji cәhәtdәn hansı әlamәtlәrә görә fәrqlәnir (Çәki: 1)
psixoloji iqlim, psixoloji vәziyyәt, mütәşәkkillik
işin mәzmunu, xarakteri vә keyfiyyәtinә görә
hüquqi normalara әmәk etmәk, psixoloji mühit, mütәşәkkillik
psixoloji iqlim, psixoloji vәziyyәt, әmәk normasının yerinә yetirilmәsi
psixoloji birlik, qarşılıqlı tәsir, idarәetmә prosesindәki roluna görә
Sual: Rәsmi kollektiv tәşkiletmә prosesinin hansı mәrhәlәlәrini keçir (Çәki: 1)
yaradılma, inkişaf, yetkinlik
yaradılma, yenidәn qurulma, özünütәşkil
fәrdiyyat, mәnafelәrin yaxınlaşması
yaradılma, mәnafelәrin yaxınlaşması, özünütәşkiletmә
özünüdәrketmә, özünütәsdiq, özünüifadә vә özünürealizasiya
Sual: Sosialpsixoloji proseslәrin motiv rinqi nә ilә bağlıdır (Çәki: 1)
daha optimal metodların axtarışı
şәxsiyyәtin psixoloji portretinin müәyyәn edilmәsi
şәxsiyyәtin motiv vә dәyәr parametrlәrinin müәyyәn edilmәsi
tәlәbatların ödәnilmәsi yollarının tapılması
kollektiv vә onun üzvlәri üzәrindә daimi müşahidә
Sual: sosialpsixoloji proseslәrin modellәşdirilmәsinin mәqsәdi nәdir (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafı vә özünü realizasiyasının әsaslandırılması
şәxsiyyәtin harmonik inkişaf proqrammı vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
planının әsaslandırılması
motivasiya prosesinin düzgün hәyata keçirilmәsi üçün
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
kollektivdә psixoloji sabitliyin formalaşdırılması

Sual: Әmәk kollektivinin әlamәtlәri hansılardır (Çәki: 1)
muxtariyәt, yekdillik, inteqrativlik, optimal ölçü
tәşәbbüskarlıq, vahid rәhbәrlik, intizam, mәqsәd birliyi
mütәşәkkillik, qarşılıqlı әlaqә, ünsiyyәt, motivasiya
formal әlaqәlәrin olması, ierarxiya, mütәşәkkillik, ünsiyyәt
şәxslәrarası münasibәtlәr, ünsiyyәt, sosial nәzarәt, mәqsәd birliyi
Sual: D.MakQreqorun «X» nәzәriyyәsinin mәrkәzi Prinsipi nәdir (Çәki: 1)
tәşkilatın bütün üzvlәri fәrdi mәqsәdlәrinә müәssisәnin kommersiya uğuru vasitәsilә
nail ola bilәrlәr
tәşkilatın әsas mәqsәdi bütün üzvlәrin tәlәbatlarının ödәnilmәsinә nail olmaqdır
tәşkilati mәqsәdlәrin idarәetmә prosesindә inteqrasiyası
fәrdi mәqsәdlәrin idarәetmә prosesindә inteqrasiyası
birbaşa hakimiyyәt tәtbiq etmәk vasitәsilә rәhbәrlik vә nәzarәt
Sual: D.MakQreqorun «Y» nәzәriyyәsinin mәrkәzi Prinsipi nәdir (Çәki: 1)
elә bir şәraitin yaradılmasıdır ki. Tәşkilatın bütün üzvlәri fәrdi mәqsәdlәrinә
müәssisәnin kommersiya uğuru vasitәsilә nail ola bilәrlәr
tәşkilatın әsas mәqsәdi bütün üzvlәrin tәlәbatlarının ödәnilmәsinә nail olmaqdır
tәşkilatı mәqsәdlәrin idarәetmә prosesindә inteqrasiyası
fәrdi mәqsәdlәrin idarәetmә prosesindә inteqrasiyası
birbaşa hakimiyyәt tәtbiq etmәk vasitәsilә rәhbәrlik vә nәzarәt
Sual: Rensis Laynert rәhbәr işçinin iş üslubunu hansı hissәlәrә bölür (Çәki: 1)
motivlәrlә vә adamlarla bağlılığı
işlә vә adamlarla bağlılığı
rәhbәr vә işçilәrlә bağlılığı
idarәedici vә icraçılarla bağlılığı
mәnafe vә tәlәbatlarla bağlılığı
Sual: Rәhbәrin tәşkilatdakı mövqeyinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
real hakimiyyәt funksiyası
arbitr, nümunә funksiyası
әdalәtin tәrәnnümü
mәhdud ünsiyyәtә malik olması
sahibkar olması
Sual: Rәhbәrin işinin mahiyyәti aşağıdakı funksiyalarla әlaqәdardır (Çәki: 1)
strateji
inzibati
hәr biri ilә
kommunikativ
sosial
Sual: Rәhbәrin inzibati funksiyasının istiqamәtlәrinә aiddir (Çәki: 1)

nәzarәt
tәşkilati
heyәtin seçimi vә yerlәşdirilmәsi
stimullaşdırıcı
hәr biri
Sual: İdarәetmә ierarxiyası sәviyyәsindәn asılı olaraq rәhbәrlәrin bölgüsü hansı
әlamәtlәrә әsaslanır (Çәki: 1)
әsas funksiyaların xüsusi çәkisi
әlaqәlәrin diapazonu vә forması
sәlahiyyәtlәrin hәcmi
hәr biri
idarәetmә işinin hәcmi
Sual: Liderlik vә menecmentin fәrqi aşağıdakıdır (Çәki: 1)
menecment әqli vә fiziki bir proses olduğu halda, liderlik bir insanın qrup üzvlәrinә
tәsiri gedişindәki prosesdir
menecment daha çox mikrosәviyyәli bir proses olduğu halda, liderlik
makrosәviyyәyә dә xasdır
menecer formal tәşkilatın şüurlu fәaliyyәti nәticәsindә, liderlik isә sәlahiyyәtlәrin
ötürülmәsi nәticәsindә formalaşır
heç biri
menecment sәlahiyyәt vә struktur çәrçivәsi ilә mәhdudlaşdığı halda, lider yalnız
müәyyәn tәşkilati ierarxiyada mövcuddur
Sual: Müasir dövrdә menecmentin sosiologiyası vә psixologiyasının öyrәnilmәsinә
tәlәbatın artmasına aiddir (Çәki: 1)
әmtәәpul münaibәtlәrinin, biznes mühitin inkişafı
xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin strukturunun mürәkkәblәşmәsi
ETT nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә
insanların davranışlarının sosial vә iqtisadi tәnzimlәnmәsinin ön plana keçmәsi
bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Sual: Sosialpsixoloji idarәetmә obyektinә daxildir (Çәki: 1)
istehsal kollektivi
konkret xalq tәsәrrüfatı sahәsi
ictimai әmәk bölcüsü vә kooperasiyası
cәmiyyәtdә baş verәn siyasi proseslәr
bütövlükdә xalq tәsәrrüfatı
Sual: Bunlardan hansı sosial idarәetmәyә aid deyildir (Çәki: 1)
cәmiyyәtin idarә edilmәsi
heyәtin idarә edilmәsi
ictimai tәşkilatların idarә edilmәsi
istehsalın idarә edilmәsi
texnikanın idarә edilmәsi

Sual: kollektivdә ETT_nin nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli ist ifadә olunmasını tәmin etmәk
(Çәki: 1)
kollektivin obyektiv imkanlarından sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin etmәk
istehsal proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәk
avadanlığa xidmәt sahәsinin müasir tәlәblәrә uyğun inkişaf etdirmәk
müәssisәlәrin sәmәrәli idarә edilmәsi
kollektivdә ETT_nin nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli ist ifadә olunmasını tәmin etmәk
Sual: «....» müәyyәn mәqsәdә nail olmaq üçün istehsal kollektivinә tәsiretmә vasitәsidir
(Çәki: 1)
tәşkiletmә
idarәetmә
planlaşdırma
strategiya
taktika
Sual: İstehsal kollektivinin idarә edilmәsinin vәzifәlәrinә aiddir (Çәki: 1)
istehsalı inkişaf etdirmәk
maddi ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
әmәk bölgüsünü hәyata keçirmәk
ETT nailiyyәtlәrini tәtbiq etmәk
insan amilinin fәallğınının artırılması
Sual: Bir sosial institut kimi menecment tarixindә necә inqilab baş vermişdir (Çәki: 1)
3
2
5
1
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Sual: İstehsal kollektivinin idarә edilmәsinin mahiyyәti (Çәki: 1)
insan kapitalının potensial imkanlarından sәmәrәli istifadә edilmәsi
insanların ilkin tәlәbatlarının ödәnilmәsinin tәmin edilmәsi
insan resurslarının diaqnostikası
kollektiv üzlәrinin sosial statusunun yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
Sual: İdarәetmәnin sosiologiyası vә psixologiyasının obyekti nәdir (Çәki: 1)
tәşkilat
istehsal kollektivi
şәxsiyyәt
cәmiyyәt
iqtisadiyyat

Sual: İdarәetmәnin sosiologiyası vә psixologiyasının subyekti nәdir (Çәki: 1)
birlik
xalq tәsәrrüfatı
şәxsiyyәt
tәşkilat
cәmiyyәt
Sual: İdarәetmәnin әn vacib problemi aşağıdakı anlayışlardan hansının inkişafı ilә
әlaqәdardır (Çәki: 1)
Idarәetmә sistemi vә informasiya anlyışı
Iqtisadi vә sosial fәlsәfә
Sosial fәlsәfә vә menecment
Cәmiyyәt vә çoxluğun elementlәri
Çoxluğun elementlәri vә iqtisadi
Sual: İdarәetmәnin tәtqiq olunduğu istiqamәtlәr (Çәki: 1)
Tәsәrrüfat, sosialsiyasi, sosialpsixoloji
Iqtisadi, sosial fәlsәfә, çoxluğun elementlәri
Tәsәrrüfat, siyasi, iqtisadi
Psixoloji, iqtisadi, tәsәrrüfat
Sosialsiyasi, sosialpsoxoloji, çoxluğun elementlәri
Sual: İdarәetmә strukturunun әsas vәzifәsi (Çәki: 1)
Idarәetmә qәrarlarının optimallığı
İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә icrası
Idarәetmә qәrarlarının reallaşdırılması
Idarәetmә qәrarlarının hazırlanması
Idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi
Sual: Cәmiyyәtdә insan amilinin mahiyyәtinin, cәmiyyәtin, inkişafında onun rolunun
müәyyәn edilmәsi kompleks elmi problemdir. Burada әsas mәqsәd nәdir (Çәki: 1)
Kollektivin hәr bir üzvünün sosial inkişafını tәmin etmәk
әmәyin keyfiyyәti vә mәhsuldarlığı
intensiv inkişafını, kollektiin sosial inkişafını tәmin etmәk
әmәyin keyfiyyәtinin tәmin
әmәyin mәhsuldarlığının tәmin edilmәsi
Sual: İdarәetmә psixologiyasının әsas vәzifәsi aşağıdakılardan hansılardır (Çәki: 1)
psixoloji halların sistemlәşdirilmәsi
psixoloji halların sistemlәşdirilmәsi zamanı qanunauyğunluqların müәyyәn
edilmәsi,psixoloji hallar arasındakı sәbәbnәticә әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsi
qanunauyğunluqların müәyyәn edilmәsi
praktiki nәticә vә tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
sәbәbnәticә әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsi

Sual: İdarәetmә prosesi әsasәn rәhbәr işçilәrin fәaliyyәti vasitәsilә reallaşdırılır. Burada
әsas istiqamәtlәr hansılardır (Çәki: 1)
tәşkilatın idarәetmә alt sisteminin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
vәziyyәtin proqnozlaşdırılması
tәşkilatın idarәetmә alt sisteminin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә
proqnozlaşdırılması,rәhbәrin fәaliyyәtinin optimallaşdırılması, rәhbәrin fәaliyyәtinin
sәmәrәlәşdirilmәsi
işin sәmәrәliyinin vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Sual: İdarәetmәnin psixologiyasının mәnbәlәri aşağıdakılardan hansılardır (Çәki: 1)
sosiologiyanın inkişafı
idarәetmә praktikası
sosialpsixoloji mühit
motivlәşdirmә
praktikası,psixologiya vә tәşkilatların sosialogiyasının inkişafı
Sual: Soialpsixoloji mühit anlayışının mәzmununu izah edәn V.M.Şepel hesab edirdi ki,
insanlar arasında münasibәtlәr mühiti üç zonadan ibarәtdir. Bunlar hansılardır (Çәki: 1)
sosial,mәnәvi,psixoloji
dinamik,sosial,psixoloji
mәnәvi,dinamik,psixoloji
sosial,mәnәvi ,dәyişkәn
psixoloji,mәnәvi,dәyişkәn
Sual: Sosialpsixoloji mühitin formalaşmasına tәsir edәn mikro amillәr (Çәki: 1)
texniki,gigiyenik
sanitar,texniki
obyektiv,subyektiv
sanitar,idarәetmә elementlәri
diskussiya,psixoloji uyğunluq
Sual: Sosialpsixoloji mühitin sәciyyәlәri hansı sәviyyәlәrdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
dinamik,dәyişkәn
statik,dinamik
mәnәvi,psixoloji
dinamik,mәnәvi
stabil,mәnәvi
Sual: Sosialpsixoloji mühitin formalaşmasına tәsir edәn makro amillәrә aşağıdakılardan
hansılar daxildir (Çәki: 1)
ölkәdә ictimaisiyasi vәziyyәt, sosialdemoqrafik,etnik
ölkәdә ictimaisiyasi vәziyyәt,subyektiv
obyektiv,subyektiv
siyasi,obyektiv

etnik,obyektiv
Sual: Psixoloji xidmәtlәrin başlıca vәzifәlәri nәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
psixo tәhlil aparmaq,normal sosialpsixoloji mühitin yaradılmasını tәmin etmәk
ölkәdә ictimaisiyasi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması
iqtisadi vәziyyәtin stabillәşdirilmәsi
qeyristandart qәrarların qәbulu
optimal qәrarların qәbulu
Sual: İdarәetmәnin psixologiyası elminin prinsiplәri menecerin fәaliyyәtinin psixoloji
xüsusiyyәtlәrinin әsasıdır. Bunlara daxildir: 1. әmәk fәaliyyәtinin psixofizioloji
xüsusiyyәtlәri; 2. informasiyanın yenidәn emalının psixoloji xüsusiyyәtlәri; 3. insanların
birbirinә tәsir mexanizmi 4. idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsinin psixoloji
xüsussiyyәtlәri; 5. bütövlükdә idarәetmә fәaliyyәtinin psixoloji amillәri. Bunları ardıcıllıqla
düzün: (Çәki: 1)
1,3,2,4,5
1,5,4,2,3
1,2,3,4,5
1,2,5,3,4
1,4,2,3,5
Sual: Rәhbәrin tәşkilatın üzvlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin psixoloji aspektlәri (Çәki: 1)
tәşkilat üzvlәrinin әmәyinin motivlәşdirilmәsi
tәşkilatın rәsmi vә qeyrirәsmi strukturu
idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi
tәşkilatın rәsmi strukturu,әmәyin motivlәşdirilmәsi
kommunikasiyanın yaradılması, idarәetmәdә ünsiyyәt problemlәri, informasiya ilә
tәminat
Sual: Hәr hansı bir şәxsin menecerliyә,rәhbәr işә yaralı olması üçün aşağıdakı
şәrtlәrdәn hansılar zәruri hesab olunur (Çәki: 1)
inzibati iş metodunun olması,innavator fәaliyyәti
onun intellektual sәviyyәsi,digәr işçilәrdәn fәrqlәndirici üstün cәhәtlәri,
tәşәbbüskarlığı,qabiliyyәti,zehnipsixi vәziyyәti
liberal yanaşma, innovator fәaliyyәtinin olması
idarәetmәdә iştirak,digәr işçilәrdәn fәrqlәndirici üstün cәhәtlәri
onun intellktual sәviyyәsi,tәşәbbüskarlәğı,inzibati iş metodunun olması
Sual: İnsanların dörd psixoloji tipi müәyyәn edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı variant
bura daxil deyildir (Çәki: 1)
tamamlanmış ideyalar verә bilәn,yeni ideyalar axtaran insan tipi
tәsiredici insan tipi
hәr hansı tәsirә mәruz qalmayan insan tipi
hәr hansı tәsirә mәruz qalan insan tipi
çılğın,әsәbi insan tipi

Sual: Ayrıayrı şәxslәrin fәrdi xüsusiyyәtlәrindәn,xarakterlәrindәn asılı olaraq şәxsiyyәtin
tiplәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyildir (Çәki: 1)
demonstrativ şәxsiyyәtin tipi
pedantik şәxsiyyәtin tipi
şüursuz insan tipi
qәzәbli,kinli şәxsiyyәtin tipi
qıcıqlana,impulsiv hәrәkәtlәrә meyil edәn insan tipi
Sual: Liderlik üslubuna aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir (Çәki: 1)
istismarçı
xeyirxah
konsultativ
idarәetmәdә,idarәçilik qәrarlarında iştiraketmә
impulsiv
Sual: Qәrarların qәbul olunmasında Vrum,Letton nәzәriyyәlәrindә yeddi meyarlar
nәzәrdә tutulmuşdur. Bu meyarları ardıcıllıqla düzün: 1. qәrarın keyfiyyәtcә әhәmiyyәti;
2. kifayәt qәdәr informasiyanın olması; 3. problemin strukturlaşma sәviyyәsi; 4. sәmәrәli
qәrarlar üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin icrasında tabeçilikdә olan işçilәrlә
mәslәhәtlәşmә,razılaşma; 5. alternativ variantların seçilmәsindә işçilәr arasında
münaqişә ehtimalı dәrәcәsi; 6. avtokratik vә ya әnәnәvi idarәetçilik qәrarların tabeçilikdә
olan işçilәr tәrәfindәn müdafiә olunma sәviyyәsi; 7. motivlәşdirmә dәrәcәsi (Çәki: 1)
1,2,3,4,6,7,5
1,2,3,4,5,6,7
1,3,2,4,5,6,7
1,5,2,3,4,6,7
1,7,3,2,4,5,6
Sual: Aşağıdakılardan hansı variant münaqişәnin növlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
şәxslәrdaxili
struktur
şәxslәrarası
şәxslә qrup arasındakı
qruplararası
Sual: Tәdqiqatlar münaqişә zamanı davranış üslubunu fәrqlәndirirlәr. Bura aşağıdakı
variantlaradan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
rәqabәt
әmәkdaşlıq
kompromis
uyğunlaşma
uyğunluqsuz
Sual: Spesifikliyinә vә müxtәlifliyinә baxmayaraq, münaqişәlәr bütövlükdә aşağıdakı
mәrhәlәlәrini keçir. Bu mәrhәlәlәri ardıcıllıqla düzün: 1. ziddiyyәtli mәnafelәrin potensial

cәhәtdәn formalaşması; 2. potensial münaqişәnin real mәrhәlәyә keçidi; 3. münaqişәnin
aradan götürülmәsi vә ya hәlli; 4. münaqişәli fәaliyyәt; 5. münaqişәlәrdәn sonrakı
vәziyyәt (Çәki: 1)
1,2.3,4,5
1,2,5,3,4
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4
1,3,2,4,5
Sual: Münaqişәlәrin hәllindә rәqabәt üslubundan aşağıdakı hallarda istifadә edilir. Bu
variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
әgәr ki, bir tәrәf kifayәt qәdәr hakimiyyәtә vә nüfuza malikdirsә vә hәmin tәrәfә elә
gәlir ki, onun tәrәfindәn tәklif edilәn qәrar әn optimaldır
әgәr bir tәrәf hiss edir ki, onun başqa seçimi yoxdur vә itirilәsi heç nәyi yoxdur
qeyripopulyar qәrar qәbul olunmalıdır vә bu addımın seçimi üçün kifayәt qәdәr
sәlahiyyәt varsa
populyar qәrar qәbul olunmalıdır
elә bir kritik vәziyyәt olsun ki, bu zaman reaksiya verib qәrar qәbul edilmәsini tәlәb
etsin
Sual: Münaqişәli situasiyaların hәllindә daha sәmәrәli vә eyni zamanda әn çәtin üslub
hansıdır (Çәki: 1)
rәqabәt
әmәkdaşlıq
kompromis
uyğunlaşma
inkaretmә
Sual: Münaqişәlәrin aradan qaldırılmasının hansı metodları mövcuddur (Çәki: 1)
struktur vә şәxslәrarası
struktur vә şәxslәrdaxili
şәxslәrarası vә şәxslәrdaxili
şәxslәrdaxili vәqruplararası
struktur vә vәqruplararası
Sual: Struktur metoduna aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
konkret işә tәlәblәrin izah edilmәsi
koordinasiya vә inteqrasiya metodları
bütün iştirakçıların fәaliyyәtinin ümumi mәqsәdlәrin әldә edilmәsinә
istiqamәtlәndirilmәsi
mükafatlandırma sisteminin yaradılması
inkaretmә metodu
Sual: Ralf Stoqdill vә Riçard Mann liderin şәxsi keyfiyyәtlәrini qeyd edәrkәn beş keyfiyyәt
meyarlarını әsas götürmüşlәr. Bunları ardıcıllıqla düzün: 1. zәka vә intellektual
qabiliyyәti; 2. hökmranlıq vә başqaları üzәrindә üstünlük әldә etmә; 3. özünә inamlılıq; 4.

işi bilmәk; 5. fәallıq. (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,3,5,4
1,5,2,3,4,
1,4,2,3,5,
1,2,4,5,3
Sual: Maslounun insan tәlәbatları ierarxiyasını ardıcıllıqla düzün: 1. fizioloji tәlәbatlar ; 2.
mәnsubolma tәlәbatları; 3. tәhlekәsizliyә olan tәlәbatlar; 4. hörmәt tәlәbatı; 5. estetik
tәlәbatlar; 6. tәfәkkür tәlәbatlar ; 7. özünüaktuallaşdırma tәlәbatı (Çәki: 1)
1,3,2,4,6,5,7
1,2,3,4,5,6,7
1,7,2,3,4,5,6
1,5,2,3,4,6,7
1,2,4,7,5,6,3
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı insanın motivlәşdirmә vәziyyәtlәrinә aid deyildir
(Çәki: 1)
maraq
arzu
cәhd etmәk
qeyrimüәyyәnlәşdirmә
niyyәt
Sual: Ünsiyyәtin 3 qarşılıqlı әlaqәdә olan tәrәfi var. Aşağıdakı variantlardan hansı
düzgündür (Çәki: 1)
informasiya,interaktiv,effektiv
perspektiv,informasiya,interaktiv
effektiv, perspektiv, informasiya
tәnzimlәyici,informasiya, interaktiv
effektiv , tәnzimlәyici, , perspektiv
Sual: Frenç vә Reyven liderliyi hakimiyyәt problemi ilә bağlayaraq hakimiyyәtin
aşağıdakı formalarını,tәsnifatını vermişdir. Bunlardan hansı variant düzgün deyildir (Çәki:
1)
mәcburiyyәtә әsaslanan hakimiyyәt
işçilәrin stimullaşdırılmasına,mükafatlandırılmasına әsaslanan hakimiyyәt
qanuni hakimiyyәt
qeyriqanuni hakimiyyәt
etalon hakimiyyәt
Sual: Ünsiyyәtin ümumi mәqsәdi ilә yanaşı , ünsiyyәt iştirakçıları tәrәfindәn reallaşdırılan
şәxsi mәqsәdlәri dә var. Bu mәqsәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
sosial fәaliyyәt prosesindә şәxsi tәhlükәsizliyә can atmaq
öz hәyat sәviyyәsini yüksәltmәyә can atmaq
hakimiyyәtә can atmaq

öz nüfuzunun yüksәldilmәsinә can atmaq
sosial fәaliyyәt prosesindә başqalarının tәhlükәsizliyinә can atmaq
Sual: Kommunikasiya prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün vacib olan әsas elementlәrә
aşağıdakılardan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
informasiyanı göndәrmәk
mәlumat
kanal
әks әlaqә
informasiya qәbul edәn
Sual: Kommunikasiya prosesi 5 mәrhәlәyә bölünür.bu mәrhәlәlәri ardıcıllıqla düzün: 1.
informasiya mübadilәsinin başlanması; 2. ideyaların sözlәrә,simvollara çevrilmәsi; 3.
seçilmiş әlaqә kanalları vasitәsilә informasiyanın ötürülmasi; 4. әks әlaqә mәrhәlәsi; 5.
informasiyanı qәbul edәn tәrәfin simvolları fikirlәrә çevirmәsi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,4,5,3
1,5,2,3,4
1,3,2,4,5
1,2,3,5,4
Sual: Ünsiyyәtin başlıca funksiyalarına aşağıdakı variantlardan hansı daxildir (Çәki: 1)
insanları birgә fәaliyyәtinin tәşkili,şәxsiyyәtlәrarası münasibәtlәrin formalaşsı vә
inkişafı
qruplararası münasibәtlәrin formalaşması
şәxslәrdaxili vә qruplararası münasibәtlәrin formalaşması
şәxslәrarası vә şәxslәrdaxili münasibәtlәrin formalaşması
şәxslәrarası vә qruplararası münasibәtlәrin formalaşması
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı rәhbәrlәrin tipik tәfәkkür üslublarına aid deyil (Çәki:
1)
sistemli üslub
intuitiv üslub
resentiv üslub
perseptiv üslub
qeyriperseptiv üslub
Sual: Idarәetmә qәrarları xarakterik әlamәtlәrә malikdir. Qәrarların spesifikası özünün
aşağıdakılarda göstәrir. Bu variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
qәrarların qeyrimüәyyәn, bәzi hallarada isә ziddiyyәtli şәrtlәri özündә birlәşdirә
bilәr
qәrarda onun hәllinin mümkün vasitәlәri haqqında kifayәt qәdәr informasiya olmaya
bilәr
dәqiq hәll alqoritmlәri olmaya bilәr
qәrarlar qeyrimüәyyәn şәraitdә hәll olunur
qәrarlar adәtәn vaxt qıtlığı şәraitindә hәll olunur

Sual: Idarәetmә qәrarlarını nәzәrdәn keçirәrkәn müәyyәn,müvafiq diqqәt yetirmәk
lazımdır ki,hәmin meyarlara görә dә qәrarlar tәsniflәşdirilir. Aşağıdakılardan hansı
variant bu tәsniflәşdirmәyә aid deyil (Çәki: 1)
mәzmun meyarı әsasında bütün idarәetmә qәrarları şox әhәmiyyәtli vә az
әhәmiyyәtli qәrarlara bölünür
idarәetmә qәrarları stabil olur
qәrarların yerinә yetirilmәsi meyarı әsasında idarәetmә qәrarları hәll oluna bilәn vә
hәll oluna bilmәyin qәrarlara bölünür
rәhbәrin qәrarlar haqqında biliklәri meyarı әsasında idarәetmә qәrarları rәhbәrin
sәlahiyyәtlәri sferasına aid olan vә aid olmayan qәrarlara bölünür
funksional mәsrәflәr sәviyyәsi meyarı әsasında idarәetmә qәrarları asan vә çәtin
idarәetmә qәrarlarına bölünür
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı kollektiv qәrarların qәbulunun xüsusiyyәtlәrinә daxil
deyildir (Çәki: 1)
problemlәrin xarakteri ilә әlaqәdar olaraq bәzi hallarda qәrarların kollektiv qәbulu
fәrdi qәbulu ilә müqayisәdә daha sәmәrәli olur
idarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsinin kollektiv axtarışı daha çox mümkün hәll
variantlarının aşkarlanmasına imkan verir
qәrarların kollektiv hәllindә hәll olunan problemin mahiyyәtinin daha çox adekvat
inikası yer tutur
idarәetmә qәrarları , qәrarın mәzmunu rәhbәr işçinin iş üslubundan ,onun
intellektual inkişafından xeyli dәrәcәdә asılıdır
qәrarların qәbulu nәticәsindә müәyyәn olunan nöqteyinәzәrlәr,firiklәr birliyi hәr bir
işçinin ,elәcә dә kollektivin sәmәrәli әmәk fәaliyyәti üçün müsbәt motivasiya amili kimi
çıxış edir
Sual: Tәşkilatlarda işçilәrin әmәyә münasibәti aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir. Variantlardan
hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
әmәk haqqı
maddi tәminat
kooperativ mәdәniyyәt
sosial mühit
sosial münasibәtlәr
Sual: Uyğunlaşma üslubundan aşağıdakı xarakterik situasiyalarda istifadә olunması
mәqsәdәuyğundur. Bura variantlardan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
vacib mәsәlәmünaqişәnin hәlli yox, stabilliyin vә sakitliyin bәrpası olduqda
fikir ayrılığının predmeti tәrәflәr üçün elә dә vacib olmadıqda vә baş verәnlәr
tәrәflәri elә dә maraqlandırmadıqda
tәrәflәrdәn biri başa düşәrsә ki, hәqiqәt onun tәrәfindә deyil
tәrәflәrdәn biri başa düşürsә ki,kifayәt qәdәr hakimiyyәtә vә qalib gәlmәyә malik
deyil
stabillik vә sakitlik pozulduqda
Sual: Kompromis üslubunun aşağıdakı hallarda istifadә edilir. Variantlardan hansı

düzgün deyil (Çәki: 1)
hәr iki tәrәf eyni bәrabәr inandırıcı dәlillәrә vә eyni bәrabәr hakimiyyәtә malik
olduqda
hәr iki tәrәf müxtәlif hakimiyyәtә malik olduqda
tәrәfin tәlәblәrinin ödәnilmәsinin onun üçün bir o qәdәr dә böyük mәnası olmadıqda
müvәqqәti qәara qәbul etmәk mümkün olduqda
kompromis zamanı qarşılıqlı münasibәtlәr qorunub saxlanıldıqda
Sual: Әmәyin sosiologiyasının öyrәndiyi mәsәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir
(Çәki: 1)
insan
işçi
sosial davranış
sosial mahiyyәt
iqtisadi mәsәlәlәr
Sual: Ümumi sosiologiyanın predmeti haqqındakı ayrıayrı fikirlәr aşağıdakı
istiqamәtlәrdәn ibarәtdir. Variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
ümumi sosiologiyaictimai sistemlәrin fәaliyyәti vә inkişafını öyrәnәn empirik
sosioloji elmdir
sosiologiya tәtbiqi xarakterli elmdir
sosiologiya tarixi materializmin sistemidir
iqtisadi problemlәri öyrәnәn elmdir
sosiologiya sosial sistemlәrin,proseslәrin formalaşması,fәaliyyәti vә inkişafı
haqqında elmdir
Sual: Әmәk sferasında sosial әmәk münasibәtlәrinin aşağıdakı tәsnifatı verilmişdir.
Bunları ardıcıllıqla düzün: 1. әmәk fәaliyyәtinin mәzmununa görә; 2. kollektivlәr arası; 3.
hakimiyyәt sәlahiyyәtinin hәcmi vә hüduduna görә; 4. gәlirlәrin bölünmәsi xarakterinә
görә; 5. әmәk töhfәlәrini nәzәrә almaqla (Çәki: 1)
1,2,4,3,5
1,2,3,5,4
1,2,3,4,5
1,3,4,2,5
1,5,2,3,4
Sual: Әmәyin özgәlәşdirilmәsinin sosial ifadәsi bir qayda olaraq özünün aşağıdakı
istiqamәtlәrdә göstәrir. Bunları ardıcıllıqla düzün: 1. istehsal vә әmәk mәhsulları
üzәrindә hökmranlıq; 2. mәcburi әmәk fәaliyyәti,mәcburi mәşğulluğun mövcüdluğu; 3.
әmәk bölgüsündәn irәli gәlәn sosial bәrabәrsizliklәr; 4. mülkiyyәtәmlak münasibәtlәriin
idarәçilik sferasının sәlahiyyәtinә keçdikdә; 5. әmәk münasibәtlәri әmtәәpul ,kapital
münasibәtlәri sistemindә qeyri hәlledici amilә,sosial әsasa çevrildikdә (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,2,4,5,3
1,5,2,3,4
1,4,2,3,5

Sual: Әmәyin sosial tәbiәtlә bağlı olan “sosial mәzmun” anlayışı müxtәlif sәviyyәlәrdә
olur. Göstәrilәnlәrdәn hansı variant hәmin sәviyyәlәrә aid deyil (Çәki: 1)
ümumi sosioloji sәviyyә,cәmiyyәt sәviyyәli әmәk münasibәtlәri
sosialist münasibәtlәrdәn bazar münasibәtlәrinә keçid dövründә meydana çıxan
qarışıq әmәk münasibәtlәri
müәssisә sәviyyәli әmәk münasibәtlәri
sosial qrupdaxili әmәk münasibәtlәri
iqtisadi münsaibәtlәr
Sual: Әmәyin xarakteri onun ictimai tәbiәtilә bağlıdır. Bu aşağıdakılarla şәrtlәnir.
Variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
işçilәrin istehsal vasitәlәrinә münasibәtilә
әmәliyyatların öz tәrkib hissәlәrinә bölünmәsilә
sosial bәrabәrlik vә sosial bәrabәrsizlik,onun cәmiyyәtdә hәllinin vәziyyәtilә
böyük vә kiçik sosial әmәk qruplarının әlaqә xarakteri vә mәqsәd birliyi sәviyyәsilә
insanla cәmiyyәtin әlaqәsi xarakterilә
Sual: İstehsal prosesinin әmәliyyatlara bölünmәsi vә әmәliyyatın tәrkibi amillәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyildir (Çәki: 1)
istehsalın hәcmi
istehsalın ixtisaaslaşma sәviyyәsi
istehsal prosesinin tәşkili forması
iqtisadi artım
әmәk bölgüsü
Sual: İstehsalat әmәliyyatı vә onun tәrkib ünsürlәrinin davamına müxtәlif amillәr tәsir
göstәrir. Bu amillәrә aşağıdakılardan hansı variant daxil deyil (Çәki: 1)
әmәk cinsindәn asılı olan amillәr
әmәk vasitәlәri ilә әlaqәdar amillәr
әmәk cinsindәn asılı olmayan amillәr
iş yerinin tәşkili amillәri
fәhlәdәn asılı olan amillәr
Sual: Yeknәsәkliyә qarşı mübarizә yollarını praktiki olaraq İ.P.Pavlov aşkar etmişdir.
Aşağıdakı variantlardan hansı bura daxil deyil (Çәki: 1)
işin ritminin dәyişmәz qalması
növbәlәşәn sadә vә yeknәsәq әmәliyyatların bir qәdәr mürәkkәb vә müxtәlif
mәzmunda birlәşmәsi
qarışıq әmәliyyatda hәr bir icraçının yerinә yetirdiyi әmәliyyatların dövri olaraq
növbәlәşmәsi
mәhsuldarlığın vә iş qabiliyyәtinin dәyişmәsinә uyğun olaraq işin ritminin dövri
olaraq dәyişmәsi
kәnar qıcıqlandırmaların aparılması
Sual: Müәssisәlәrin aşağıdakı әsas konsepsiyaları vardır. Onları ardıcıllıqla düzün: 1.

müәssisә maddiistehsal sahәsinin istehsaltexniki hәlqәsi kimi; 2. nisbi iqtisadi
müstәqilliyә malik olan istehsal tәşkilatı kimi; 3. müәssisә dövlәt istehsal orqanı kimi; 4.
müәssisә  sahibkarlıq obyekti kimi; 5. müәssisә  sosial iqtisadi sistem kimi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,4,2,3,5
1,2,4,5,3
1,5,2,3,4
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5%

Sual: İdarәetmәnin effektivliyi amili (Çәki: 1)
sosial inkişaf
resu slara qәnaәt
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
xәrclәrin aşağı salınması
amixoloji uyğunluq
Sual: İdarәetmә prinisplәrinә aid deyil (Çәki: 1)
ardıcıllıq
qәnaәtlilik
sistemlilik
optimallıq
proporsionallıq
Sual: «X» vә «Y» nәzәriyyәlәrinin müәllifi kimdir (Çәki: 1)
D.Makqreqor
F.Teylor
V.Fayol
A.Maslou
M.Veber
Sual: Davranışın daxili tәnzimlәnyicilәrinә aid deyil (Çәki: 1)
tәlәbat
mәnaye
nüfuz
dәyәrlәr
stimullar

Sual: Әmәk sferasında motivlәrin funksiyasına daxil deyil (Çәki: 1)
istiqamәtverici
qәnaәtedici
sәfәrbәredici
әsaslandırıcı
koordinasiyaedici
Sual: İnsan davranışı nә ilә müәyyәn edilmir (Çәki: 1)
motivlәrlә
daxili qüvvәlәrlә
çevikliklә
tәlәbatla
stimullarla
Sual: İdarәetmәnin sosiaologiyası vә psixologiyası hansı elmlәrlә sıx әlaqәdardır (Çәki:
1)
psixologiya, maliyyә, statistika
psixologiya, sosiologiya, menecment
sosiologiya, psixologiya, әmәk hüququ
psixologiya, sosiologiya, fiziologiya
psixologiya, sosiologiya, fәlsәfә
Sual: Avtokrat rәhbәr hansı idarәetmә nәzәriyyәsinin әsasını tәşkil edir (Çәki: 1)
Z
Y
X
H
N
Sual: Demokrat rәhbәr hansı idarәetmә nәzәriyyәsinә aiddir (Çәki: 1)
X
Z
N
H
Y
Sual: Sosialpsixoloji mühit anlayışını ilk dәfә kim izah etmişdir (Çәki: 1)
Teylor
V.Şepel
A.Fayol
A.Maslou
D.Makqreqor

Sual: Sosialpsixoloji mühitin formalaşmasına birbaşa tәsir etmәyәn amil hansıdır (Çәki:
1)
sanitargigiyenik amillәr
rәhbәrlik üslübü
üzvlәr arasındakı münasibәtlәr
mәhsul keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Sual: Psixoloji metod nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
motivlәrlә
stimullarla
emosiyalarla
sәmәrә ilә
ünsiyyәt ilә
Sual: İnsanın emosiyaları nә ilә bağlı deyil (Çәki: 1)
insanın psixikası
hәyat tәrzi
müәssisәnin sәmәrәliliyi
әmәk kollektivindәki şәrait
hәyata baxışları
Sual: Zehinpsixi vәziyyәtә aid deyil (Çәki: 1)
müşahidә qabiliyyәti
xronometraj
yaddaşı
eşitmә qabiliyyәti
görmә qabiliyyәti
Sual: Şәxsin rәhbәr işә yararlı olması üçün hansı şәrt zәruri deyil (Çәki: 1)
yüksәk intellektual sәviyyәsi
yeni ideyalar irәli sürmәk qabiliyyәti
tәvazökar olması
tәşkilatçılıq qabiliyyәti
normal zehinpsixi vәziyyәti
Sual: Bu tiplәrdәn hansıları şәxsiyyәt tiplәri hesab olunur (Çәki: 1)
demonstrativ, emosiyalı
pedantik
impulsiv hәrәkәtli
a, b, v variantları
heç biri deyil
Sual: İstehsalat әmәliyyatına xas olan әlamәt (Çәki: 1)
iş yerinin sabitliyi
işçilәrin tәhsil sәviyyәsi

әmәk intizamı
avadanlığın gücü
idarә olunmanın mürәkkәbliyi
Sual: Әmәk prosesindәki әn mühüm psixoloji proses nәdir (Çәki: 1)
ixtisas
tәhsil
dünyagörüşü
diqqәt
maraq
Sual: «Sosial fәaliyyәt» ifadәsinin ilk dәfә kim işlәtmişdir (Çәki: 1)
F.Teylor
M.Veber
Aristotel
F.Fayol
D.Makqreqor
Sual: Sosial situasiyanın tәzahüretmә dәrәcәsinә nә aiddir (Çәki: 1)
fәaliyyәt
münasibәtlәr
danışıqlar
münaqişә
ünsiyyәt
Sual: Sosial nәzarәtin funksiyalarına aid deyil (Çәki: 1)
qiymәtlәndirmә funksiyası
imullaşdırma funksiyası
heç biri
әmәk intizamını möhkәmlәndirmә funksiyası
qәnaәtetmә funksiyası
Sual: Sosioloji tәdqiqatların növlәrinә aiddir (Çәki: 1)
empirik vә nәzәri tәdqiqat
abstrakt vә konkret
analitik vә sintez
sinergetik vә energetik
tәcrübә yol ilә
Sual: Sosioloji tәdqiqatlar …… mәnbәyidir. (Çәki: 1)
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
ETT nailiyyәtlәrindәn istifadә
informasiya

әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi
Sual: Avtoritar idarәetmә üslübü hansı şәraitdә sәmәrәli deyil (Çәki: 1)
fövqәladә situasiyalarda
anarxiya meylli әhvalruhiyyә olduqda
icra intizamının aşağı sәviyyәsi
«kütlә psixologiyası» hökmranlıq etdikdә
özünütәşkiletmә, tәşәbbüskarlıq yüksәk sәviyyәdә olduqda
Sual: Adaptasiya prosesinin idarә edilmәsi aşağıdakı sәviyyәlәrdә zәrkridir (Çәki: 1)
qәrar qәbulu vә realizasiyası
koqnitiv vә fәaliyyәt prosesindә
proqnozlaşdırma vә planlaşdırmada
nәzarәt vә әks әlaqәdә
müqavilәlәr bağlanan zaman
Sual: Sosialtexniki sistemә aid deyil (Çәki: 1)
müasir müәssisә
avtomatlaşdırılmış iş yeri
miqrasiya
әmәk kollektivi
istehsal kollektivi
Sual: M.Veber «rasional bürokratiyanı» hansı hakimiyyәt tipinә aid etmişdir (Çәki: 1)
leqal
әnәnәvi
xarizmatik
qanunui
hüquqi
Sual: Konfliktologiya elminin әsasını hansı sosioloq qoymuşdur (Çәki: 1)
M.Veber
P.Druker
A.Maslou
R.Darendorf
Karneqi Deyl
Sual: Aşağıdakılardan hansıları sosial münaqişәlәrin tәhlilinin formalarına aid deyil.
(Çәki: 1)
fәlsәfisosial
sosioloji
psixoloji
fәrdi
ictimai

Sual: Sosiologiyanın meydana gәlmәsi hansı sosial cәrәyanın bәrqәrar olmas ilә üst
üstә düşürdü (Çәki: 1)
demokratizm
liberalizm
kapitalizm
konforizm
idealizm
Sual: Әmәk kollektivlәrinin formalaşdırılmasında insanların hansı cәhәtlәri nәzәrә
alınmır (Çәki: 1)
qabiliyyәti
temperamenti
sәmiyyәti
xarakterik cizgilәri
digәr sosialpsixoloji cәhәtlәri
Sual: Heyәtin idarә edilmәsinin sosialpsixoloji metodlarına aid deyil (Çәki: 1)
maddi stimullaşdırma
mәnәvi stimullaşdırma
sosial tәhlil
işçilәrdә tәşәbbüskarlığın artması
işçilәrin idarәetmәdә iştirakı
Sual: İdarәetmәnin psixologiyasının öyrәnmә obyektinә hansı sistemlәr daxil deyil (Çәki:
1)
«insaninsan»
«şәxsiyyәtkollektiv»
«insantexnika»
«rәhbәrtabe olan»
avtomatlaşdırılmış vә avtomatlaşdırılmamış
Sual: Әmәk bölgüsünün psixofizioloji hüdudlara (Çәki: 1)
istehsal tsiklinin uzunlüğü
işin monotonluğu
iş vaxtından istifadә
işçinin tam mәşğulluğu
avadanlıq işinin avtomatik tsikli
Sual: Әmәk bölgüsünün sosial hüdudları (Çәki: 1)
istehsal tsiklinin davamı
işin monotonluğu
әmәyin yaradıcı keyfiyyәtlәrә malik olması
işçinin tam mәşğulluğu
avadanlıq işinin avtomatik tsikli

Sual: Sosial proseslәrin idarә edilmәsinә aiddir (Çәki: 1)
planlaşdırma vә tәnzimlәmә
rasionallaşdırma
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
idarәetmәnin mürәkkәbliyi
birbaşa hakimiyyәt
Sual: Әmәk kollektivnin vacib sosioloji xarakteristikalarından biri (Çәki: 1)
kollektivdaxili mütәşәkkillik
kollektivdaxili ünsiyyәt
kollektivdaxili münaqişә
iş stajı
tәhsil sәviyyәsi
Sual: Psixoloji diaqnostika metodu kimi testlәşdirmәnin әsas sferalarına aid deyil (Çәki:
1)
tәhsil
nәzarәt
peşә hazırlığı
psixoloji mәslәhәt
kadrların attestasiyası
Sual: Testlәşdirmә prosedurasına aiddir (Çәki: 1)
sosial nәzarәt
koordinasiya
әmәk fәaliyyәtinin tәşkili
nәticәlәrin interpretasiyası
әmәyin ödәnilmәsi
Sual: Texnokratiya sosioloji komsepsiyası hansı sosiaoloq tәrәfindәn әsaslandırılmışdır
(Çәki: 1)
M.Veber
E.Meyo
T.Veblen
P.Druker
Emerson
Sual: Psixoloji portretә daxil deyil (Çәki: 1)
xarakter
maliyyә imkanları
emosionallığı
iradә keyfiyyәti
intellektual sәviyyәsi

Sual: Psixoloji mәdәniyyәtdә әn başlıcası nәdir (Çәki: 1)
davranış
ünsiyyәt
özünüdәrketmә
münasibәt
әmәk normasının yerinә yetirilmәsi.
Sual: Tәfәkkür nәdir (Çәki: 1)
problemin hәlli
idrak prosesi
interpretasiya
motivasiya
qavrama
Sual: Rәhbәrin tipik tәfәkkür üslübü deyil (Çәki: 1)
sistemli üslüb
imtuitiv üslüb
resentiv üslüb
liberal üslüb
persentiv üslüb
Sual: Qәrarların yerinә yetirilmәsinin motivasiya qüvvәsi haqqında fikir kimә aiddir (Çәki:
1)
F.Teylor
R.Laykert
E.Meyo
H.Ford
Follet
Sual: «Şüur hücumu» metodu nәyә imkan verir (Çәki: 1)
müsbәt motivasiyaya
iştirakçıların mükafatlandırılmasına
yaradıcı diskusiyanın yaranmasına
kadr axıcılığının qarşısının alınmasına
sәmәrәli idarәetmә metodlarının tәtbiqinә
Sual: Bunlardan hansı davranış üslübü deyil (Çәki: 1)
rәqabәt
kompromis
uyğunlaşma
inkaretmә
aqressiv
Sual: Hansı halda münaqişәlәrin hәllindә rәqabәt üslübündan istifadә edilmir (Çәki: 1)
tәrәflәr nisbәtәn bәrabәr nüfuza malik olarsa

digәr seçim yoxdursa
proqnozlar qeyrimüәyyәndirsә
mәnafelәr üstüstә düşürsә
mәrkәzdәn ciddi tәnzimlәmә mövcuddursa
Sual: «Yeni eraya» keçidlә әlaqәdar sosiologiyada әn çox hansı metod aktual olmuşdur
(Çәki: 1)
dialektik
metafizik
nәzәri
empirik
materialist
Sual: Sosial idarәetmә mәrhәlәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
proqnozlaşdırma
layihәlәndirmә
planlaşdırma
stimullaşdırma
kompromis
Sual: Aşağıdakılardan hansı variant tәlәbatın xüsusiyyәti hesab edilmir (Çәki: 1)
tәlәbatlar insanın özünә mәxsus psixi halәtidir;
tәlәbatlar konkret şәraitdәn asılı olur
tәlәbatlar insanın konkret şәraitdә aktivlәrini şәrtlәndirir
idrak prosesindә tәlәbatmotivasiya qarşılıqlı әlaqәdә inkişaf edir;
tәlәbatlar insan ehtiyatlarının psixoloji tәzahürlәridir
Sual: Sosial motivlәrә aid deyil (Çәki: 1)
işçi kollektivә faydalı olmaq üçün daha doğru fәaliyyәt göstәrir
işçi kollektivdә yaxşı mövqe tutmaq üçüq daha doğru fәaliyyәt göstәrir
işçi tәhlükәsizliyi mәqsәdilә sığortalanır
işçi özü ilә rәhbәr münasibәtlәrini tәhlil edәrәk optimallaşdırmağa çalışır
işçi digәr işçilәrlә münasibәtlәrini tәhlil edәrәk bu münasibәtlәri optimallaşdırmağa
çalışır
Sual: Motivlәrin dinamik xarakteristikasına aid deyil (Çәki: 1)
motivlәrin davamlılığı
motivlәrin әhәmiyyәti
motivlәrin emosional çalarlara
motivlәrin qüvvәsi
motivlәrin ifadә xüsusiyyәtlәri
Sual: Hansı halda sosial vә psixoloji amillәr mәhsuldarlığın artımına әmәyin fiziki
şәrtlәrindәn daha çox tәsir edir (Çәki: 1)
әgәr әmәyin intensivliyi yüksәkdirsә

әgәr әmәyin tәşkili kifayәt qәdәr rasionaldırsa
ciddi ierarxiya mövcuddursa
әmәk intizamı yüksәkdirsә
kadr axıcılığı müşayiәt edilirsә
Sual: Xotori sınaqları nәticәsindә E.Meyo belә bir nәticәyә gәldi (Çәki: 1)
informasiya mübadilәsi idarәetmәnin mühüm amilidir
yalnız yüksәk әmәk haqqı әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә sәbәb ola bilәr
istehsal fәaliyyәtinin marketinq cәhәtinә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir
münaqişәnin rolu konskruktivdir
sistemin daxili mühiti daim optimallaşdırılmalıdır
Sual: İnsan münasibәtlәri doktrinasının әsas mәzmunu nәdәn ibarәt idi (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığı istehsalın tәşkili metodlarından asılıdır
tәşkilati proseslәrinin formalaşdırılması mühüm şәrtdir;
ciddi ierarxiya, tabeçilik, tәşkilati proseslәrin formalaşdırılması insanın tәbiәti ilә
uyğunsuzluq tәşkil edir
idarәetmәyә sistemli yanaşma daxili vә xarici amillәrin sinergetik vәhdәti ilә
әlaqәdardır
demokratik mәrkәziyyәt prinsipi rәhbәrlik vә kollektivin uyğunluğu demәkdir
Sual: Meyo insan haqqında şansı anlayışı işlәtmişdir (Çәki: 1)
pasional insan
dürüst insan
sәmәrәli insan
sosial insan
demokratik insan
Sual: İnsan münasibәtlәri mәktәbinin Meyodan başqa tәrәfdarları kim idi (Çәki: 1)
Teylor vә Fayol
D.MakQreqor vә Maslou
qantt vә Emerson
M.Follet vә F.Roezlizberqer
L vә F.Cilbert
Sual: Folletә görә rәhbәr vә tabeçilikdә olanlar arasındakı ierarxiya bölgüsü nәyә
әsaslanmalıdır (Çәki: 1)
mәqsәdin qoyuluşuna
әmәk bölgüsünә
normalara
iqtisadi metodlara
insan biliklәrinin üstünlüyünә
Sual: Bu varinatlardan hansı Follett müddәalarına aid deyil (Çәki: 1)
işçilәrin idarәetmәdә iştirakı

münaqişәnin konstruktiv rolu
situasiyaya uyğun liderlik
proqnoz ssenaridәn sonra mәqsәdlәr «ağaca» qurulmalıdır
proseslәrin formalaşdırılması yaradıcı әsası mәhv edir
Sual: İnsan münasibәtlәri mәktәbinin әsas hәdәf obyekti nә idi (Çәki: 1)
tәşkilat
kollektiv
istehsal prosesi
idarәetmә qәrarları
idarәetmә strukturları
Sual: İnsan münasibәtlәri mәktәbi hansı konsepsiyanın formalaşması üçün zәmin
yaratdı (Çәki: 1)
elmi menecment
rasionalist
davranış konsepsiyası
klassik
inzibatçılıq
Sual: Follet münaqişәnin hәllinin hansı formalarını qeyd etmişdir (Çәki: 1)
v vә q variantlarının hәr biri
dominantlaşdırma
kompromis
inteqrasiya
b, v, q varinatlarının hәr biri
Sual: İlk dәfә kim müәssisәni sosial sistem kimi nәzәrdәn keçirmişdir (Çәki: 1)
Arkrayt
Ç.Barnard
E.Uitni
Ç.Bebbic
T.Qobbs
Sual: Şirkәtin sosial mәsuliyyәti konsepsiyası kimә aiddir (Çәki: 1)
T.Qobbs
F.Teylor
Ç.Bebbic
Ç.Barkard
E.Uitni
Sual: Parsona görә sosial sistemlәr hansı sәviyyәlәrdә müәyyәn edilmir (Çәki: 1)
proseslәrin formalaşdırılması sәviyyәsindә
psixoloji sәviyyәdә

idarәetmә sәviyyәsindә
institutsional sәviyyәdә
sosial sәviyyәdә
Sual: Parsona görә sosial sistemin normal vәziyyәtinin tәmin edilmәsinin imperativlәrinә
aid deyil (Çәki: 1)
mәqsәdin әldә edilmәsi
әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili
sistemin adaptasiyası
sistemin inteqrasiyası
gәrginliklәrin tәnzimlәnmәsi
Sual: Kollektivin xüsusi növü kimi komanda hansı mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdilә yaradılır
(Çәki: 1)
sistem çevikliyini tәmin etmәk mәqsәdilә
planın yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә;
münaqişәlәri hәll etmәk mәqsәdilә
yaradıcılığın inkişafı mәqsәdilә
resursların düzgün bölgüsü mәqsәdilә
Sual: Psixoloji iqlim nә ilә xarakterizә edilir (Çәki: 1)
işçilәrin motivlәri
daxili qarşılıqlı münasibәtlәr
mәnafelәr
әmәyin intensivliyi
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı
Sual: Psixoloji iqlimә tәsir etmir (Çәki: 1)
peşәixtisas bölgüsü
administrasiyanın tәlәblәri
rәhbәrlik metodları
insanların uyğunluq dәrәcәsi
әhvalruhiyyә
Sual: Kollektivdәki psixoloji vәziyyәt nә ilә müәyyәn olunur (Çәki: 1)
funksiyaların rasional bölgüsü ilә;
mәnәvi mövqelәrin sәviyyәsi ilә
insanların öz vәziyyәtlәrindәn mәmnunluğu ilә
informasiyanın filtrasiyası ilә
mәqsәdlәrin qoyuluşu ilә
Sual: Psixoloji vәziyyәtә tәsir etmir (Çәki: 1)
işin mәzmunu vә xarakteri
işә münasibәt
mükafatlandırma dәrәcәsi

öz problemlәrini hәll edә bilәn imkanları
proqram mәqsәdli strukturun mövcudluğu
Sual: Kollektivdәki psixoloji vәziyyәtin normallaşdırılmasına hansı amilin tәsiri yoxdur
(Çәki: 1)
insanların fәaliyyәtinin obyektiv şәraitinin dәyişdirilmәsi
insanlara kollektiv qanunları üzrә yaşamağa alışdırmaq
istehsal profilinin çox çeşidliliyi
müәyyәn olunmuş tәlәb vә qaydalar әmәletmә
sosial gәrginliyin yumşaldılması
Sual: Kollektivin mütәşәkkiliyi necә tәzahür edir (Çәki: 1)
sosialpsixoloji münasibәtlәr
psixoloji birlik
psixoloji iqlim
psixoloji vәziyyәt
kollektivin qanunları
Sual: Kollektivin mütәşәkkillik dәrәcәsi hansı amildәn asılı deyil (Çәki: 1)
reallıq hissinin mövcud olmaması
qrupun ölçülәri
insanların yaxınlığı
mәqsәd vә mәnafelәrin ümumiliyi
әmәkdaşlığın sәrfәli olması
Sual: Kollektivin mütәşәkkilliyi hansı psixoloji uyğunluqdan asılıdır (Çәki: 1)
tәfәkkürün uyğunluğu
münasibәtlәrin uyğunluğu
qavrayışın uyğunluğu
temperamentin uyğunluğu
idrakın uyğunluğu
Sual: Kollektivin mütәşәkkilliyi hansı sosialpsixoloji uyğunluqdan asılıdır (Çәki: 1)
fikir birliyinin uyğunluğu
sosial statusunun uyğunluğu
) peşә vә mәnәvi keyfiyyәtlәrinin uyğunluğu
әmәyin ödәnilmәsi sәviyyәsinin uyğunluğu
tәhsil sәviyyәsinin uyğunluğu
Sual: mütәşәkkil kollekt ivlәrin münaqişә yaranma haqqındakı әsas problemi nәdir (Çәki:
1)
reallıq hissinin itrilmәsi
informasiyanın filtrasiyası
tәlәbatların realizә olunan bilmәmәsi
rәhbәrlik әmrinә tabe olmada çәtinlik

xarici mühitә gәrginlik
Sual: Mütәşәkkil kollektivin yaranması şәrti deyil (Çәki: 1)
fәaliyyәt mәqsәdlәrinin aydın vә ümumi olması
fәrdi işlә müqayisәdә birgә işin sәrfәli olması
insanların tabe olmağa hazır olduqları güclü rәhbәr
tәşkilat strukturunda kollektivin özünü tam realizasiya etmәk üçün mövqeyinin
mövcudluğu
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi
Sual: Kollektivin formalaşdırılmasında әvvәlcәdәn daxili münasibәtlәrin tәyin edilmәsi
hansı metodun kömәyilә hәyata keçirilir (Çәki: 1)
xronometraj
sosioqrafik
stopkadr
mikroxronometr
statistik qiymәtlәndirmә
Sual: Konformizm nә demәkdir (Çәki: 1)
öz müstәqil fikrindәn imtina
özünә inam
sıx ünsiyyәt
asan adaptasiya
özünürealizasiya
Sual: Konformizmin sәbәbi deyildir (Çәki: 1)
özünüsenzura
loyallığa görә mükafatlandırmaya ümid
qrupp tәzyiqindәn qorxu
kadr axıcılığının mövcudluğu
kollektiv fikrә mәhdud tәsir
Sual: Konformizmin mәnfi cәhәti (Çәki: 1)
münaqişәli situasiyalarda kollektivә yaşama hüququ vardır
insanların davranışını standartlaşdırır
insanın özünürealizasiya qabiliyyәti itdiyindәn özünü daim «qurban» hiss edir
yeni fәrdlәrin kollektivә daxil olmasını asanlaşdırır
kollektiv öz simasını qazanmış olur
Sual: Hansı sәbәbdәn rәhbәr icraçının funksiyasını öz üzәrinә götürә bilәr (Çәki: 1)
işin spesifikasını öyrәnәrәk daha әsaslandırılmış qәrarlar qәbul etmәk üçün
idarәetmәnin bürokratiklәşdirilmәsinin azaldılması mәqsәdilә
kollektivin mütәşәkkilliyinin yüksәk sәviyyәyә qaldırılması üçün
adaptiv idarәetmә strukturu yaratmaq üçün
münaqişәlәrin yumşaldılmasında fәal iştirak üçün

Sual: Yeni eraya keçidlә әlaqәdar Maslounun tәlәbatlar ierarxiyasının hansı pillәsi daha
aktualdır (Çәki: 1)
tәhlükәsizlik
sosial
fizioloji
özünüifadә
özünә hörmәt
Sual: Maslounun ierarxiya prinsipi nә üçün hәm dә dominant prinsipi adlanır (Çәki: 1)
hәr yeni sәviyyәinin tәlәbatı yalnız ondan әvvәlki tәlәbat ödәnildikdәn sonra aktual
olur
ierarxiya skalyor prinisplә әlaqәdardır
rәhbәrin qәrarı tabe olana nisbәtәn ierarxiya prinsipi üzrә dominantdır
administrasiya aşağı tәlәbatları qismәn ödәsә dә, ali tәlәbatları blokirovka edir
insan yüksәk maddi hәyat sәviyyәsinә çatdıqda ali tәlәbatlar motiv kimi çıxış
etmәyә başlayır
Sual: İnsan kapitalının mahiyyәti nәdir (Çәki: 1)
xüsusi biliklәri vә bacarıqları mәcmuyu
intellektual yenilkilәrin qazanılması
insan amilinin inkişafının tәmin edilmәsi
müәsisәnin inkişafını tәmin etmәkdәn ibarәtdir
tәbii kapitaldır
Sual: Kollektivin inkişafı nәyi nәzәrdә tutur (Çәki: 1)
әmәkdaşların peşәkarlığı vә ixtisas sәviyyәsinin artırılması
ixtisas, bilik vә bacarığın artırılması
yeni ixtisasların mәnimsәnilmәsi
kollektiv fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
kollektiv üçün yeni peşәlәrә yiyәlәnmiş işçilәrin hazırlanması.
Sual: Peşә tәhsilinin әhәmiyyәti (Çәki: 1)
işçinin peşәkarlığı yüksәlir vә yeniliklәr әldә edir
işçilәr müәssisәnin konkret bölmәsindә mövcud olan problemi hәll edirlәr
tәhsil alanın ixtisas sәviyyәsi yüksәlir
әmәk mәhsuldarlığı artır
proseslәr yüksәk keyfiyyәtlә yerinә yetirilir
Sual: Qarşılıqlı münasibәtlәr psixologiyası әsasәn nәyi ifadә edir (Çәki: 1)
işçilәrin ümumi davranışını
әmәyin mәhsuldarlığını
әmәk kollektivlәrinin emosional әhvalruhiyyәsini
әmәk şәraiti vәiyyәtini
müәsisәdә әmәyin tәşkili vәziyyәtini

Sual: Әlaqә üsulu üzrә sosial münasibәtlәrin hansı növlәri var (Çәki: 1)
formal vә qeyriformal
müәssisәdaxili
sosialpsixoloji
şәxssiz, vasitәli, şәxslәrarası, bilvasitә
işçinin peşәixtisası
Sual: Kollektivdaxili münasibәtlәr nәyin әsasında formalaşır (Çәki: 1)
real qruplar vasitәsilә
ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn
şәxsi münasibәtlәr, ümumi dәyәrlәrә vә maraqlara malik olmaq
rәsmi qruplar әsasında
rәhbәrlik tәrәfindәn
Sual: Kollektivdaxili münasibәtlәrdә psixoloji metodlara aid deyil (Çәki: 1)
iqtisaditәşkilati metod
siyasitәrbiyә metodu
ideya tәrbiyә metodu
sosialpsixoloji metod
ictimaisiyasi metod
Sual: Pozitiv qarşılıqlı münasibәtlәrin yaranmasına tәsir forması nәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
birgә fәaliyyәtdә olmaq
әmәkdәn razı qalmaq
fәaliyyәt zamanı ünsiyyәtdә olmaq
dostluq münasibәtindә olmaq
şәxsi әlaqәlәr yaratmaq
Sual: Kollektiv nәdir (Çәki: 1)
ayrıayrı fәrdlәrin mexaniki birlәşmәsi
istәnilәn insan qrupunun birlәşmәsi
sosialpsixoloji xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunan, müәyyәn mәqsәd üçün birlәşәn
insanların birliyidir
ayrıayrı ixtisas vә peşәlәrdәn olan işçilәrin birliyidir
müxtәlif kateqoriyalardan olan işçilәrin birliyidir
Sual: Әmәk kollektivlәrinin birliyinә tәsir edәn makroiqtisadi amillәrә aid deyil (Çәki: 1)
mülkiyyәt formaları
tәsәrrüfat mexanizminin xarakteri
ictimai әmәyin tәşkili xarakteri
sosialmәdәni amillәr
sosialpsixoloji amillәr

Sual: İş yerlәrindә stresә tәsir edәn amillәr qrupuna aid deyil (Çәki: 1)
rәhbәrliyin strategiyası
tәşkilati struktur
tәşkilati proses
iş yerindәki әmәk şәraiti
dövlәtin sosialiqtisadi siyasәti
Sual: Kollektivin birliyi prosesinә tәsir edәn amillәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
istehsalın, әmәyin mütәşәkkil tәşkili, әmәk şәraiti
birgә fәaliyyәtdә tәşәbbüskar olmaq;
tәşkilati, sosialpsixoloji, iqtisadi
kadr seçimi, münaqişәlәr, ünsiyyәt
işgüzar әlaqәlәrin yaranması
Sual: Kollektivdә özözünә yaranan rәhbәrlik prosesi nәdir (Çәki: 1)
rәhbәrlik üslübünün formalaşması
rәhbәr işçinin davranışı
rәhbәrlikdә sәlahiyyәt bölgüsü
әmәk kollektivindә liderlik
özünüidarәetmәnin formalaşması
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Sual: şәxslәrarası münasibәti öyrәnmәk üsulu hansıdır (Çәki: 1)
anketlәşdirmә
sosiometriya
müşahidә
ekspert sorğu
analitik
Sual: Kollektivin sosialpsixoloji strukturu nәyin әsasında formalaşır (Çәki: 1)
әmrlәr, göstәrişlәr
hәmkarlar tәşkilatı tәrәfindәn
ümumi dәyәrlәrә meyllilik
yüksәk ixtisaslı qrupların yaranması әsasında
real vә şәrti sosial qruplar әsasında

Sual: Şәxs bu vә ya digәr situasiyada öz davranışını әsaslandırır (Çәki: 1)
tәlәbatla
motivlәri ilә
mәqsәdlәri ilә
dәyәrlәri ilә
maraqları ilә
Sual: Әmәk kollektivlәrinin sosialpsixoloji amillәrinә daxil deyil (Çәki: 1)
kollektiv üzvlәrinin sosial cәhәtdәn mәlumatlandırılması
kollektidәki psixoloji iqlim
rәhbәrlik üslubu
rәhbәr – tabe olan münasibәtlәri
idarәetmә әmәyinin tәşkili
Sual: Münaqişәnin müsbәt funksiyalarına daxil deyildir (Çәki: 1)
emosional gәrginlik vә qarşıdurmaya sәbәb olmaq
kollektivdaxili münasibәtlәrin normallaşdırılması
sistem ünsürlәrinin әlaqәlәr diapozonunu vermә, sәhv qәrarları әvvәldәn hissetmә
zәruri keyfiyyәti işçilәri seçmәk
hәr bir işçinin funksiyasını sәmәrәli yönәltmә
Sual: Münaqişә hansı problemlәr sırasına aiddir (Çәki: 1)
iqtisadi
sosial
psixoloji
fizioloji
tәşkilati
Sual: Münaqişә nәdir (Çәki: 1)
kollektivdaxili münasibәtlәrin vәziyyәti
kollektiv üzvlәrinin xarakterilәrinin optimal әlaqәlәndirilmәmәsi
mövqelәrin, mәnafelәrin, tәlәbatların, davranış normalarının uyğun gәlmәmәsi
psixoloji uyğunsuzluğun nәticәsi
rәhbәrlik vә tabeçilikdә olanlar arasındakı münasibәtdir
Sual: Problemli situasiyaların aşkara çıxarılması metodlarına aid deyil (Çәki: 1)
amillәr üzrә tәhlil metodu
korrelyasiya vә reqressiya tәhlili metodu
rәhbәr işçi vә mütәxәssislәrin ekspert qaydada qiymәtlәndirilmәsi
idarәçilik funksiyalarının icrası üzәrindә nәzarәt
riyazistatistik metod
Sual: İdarәetmә münaqişәlәrinin növlәri (Çәki: 1)
konstruktiv vә destruktiv

azriskli vә çoxriskli
aşağı vә yüksәk sәviyyәli
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
üfüqi vә şaquli
Sual: Әmәyin tәşkilindәki nöqsanlar üzündәn baş verәn münaqişәlәr hansı münaqişәlәrә
aiddir (Çәki: 1)
destruktiv
konstruktiv
müәyyәn
qeyrimüәyyәn
çoxriskli
Sual: Destruktiv münaqişәlәr hansı münaqişәlәrlә oxşarlıq tәşkil edir (Çәki: 1)
obyektiv
müәyyәn
subyektiv
funksional
çoxriskli
Sual: Münaqişәlәr hansı xarakter daşıyır (Çәki: 1)
yaradıcı vә dağıdıcı
konkret vә mücәrrәd
açıq vә gizli
obyektiv vә subyektiv
ümumi vә xüsusi
Sual: Münaqişәlәri hәlletmә yolları (Çәki: 1)
sülhsavaş
barışmagüzәştәgetmә
danışıqsülh
obyektivsubyektiv
cәmiyyәtin diplomatiyası
Sual: Meydangәlmәsinә görә münaqişә növlәri (Çәki: 1)
iqtisadi, siyasi, psixoloji, şәxslәrarası
iqtisadi, açıq, gizli, potensial
sosial, mili, empik, emosional
sosial, şәxslәrarası, iqtisadi, potensial
destruktiv, konstruktiv, sosial, funksional
Sual: Tәzahüretmәsinә görә münaqişәlәr (Çәki: 1)
aşağı, orta, yüksәk sәviyyәli
şәxslәrarası, qruplararası, kollektivdaxili

müәyyәn, qeyrimüәyyәn, funksional
açıq, gizli, potensial
az, orta, yüksәk riskli
Sual: Sosialpsixoloji münaqişәlәr (Çәki: 1)
sosial gәrginlikdәn yaranır
iqtisadi gәrginlikdәn irәli gәlir
ümumi dünyagörüşündәn irәli gәlir
streslәrdәn yaranır
maddi çәtinlikdәn irәli gәlir
Sual: Münaqişәlәrin әhәmiyyәtini xarakterizә etmir (Çәki: 1)
münaqişә dialektik xarakter daşıyır
münaqişәlәr insanları problemin hәllinә yönәldir
münaqişәlәr inteqrativ funksiyanı icra edir
münaqişәlәr sosial vә iqtisadi funksiyaları yerinә yetirir
iqtisadi gәrginlikdәn irәli gәlir
Sual: Münaqişәnin әsas aspektlәrinә aiddir (Çәki: 1)
sosioloji, psixoloji, hüquqi, iqtisadi, fәlsәfi
siyasi, tәşkilati, elmi, etnik, mili
siyasi, sosioloji, psixoloji, tәşkilati, texnoloji
tәşkilati, psixoloji, texniki, texnoloji
hüquqi, etnik, estetik, fәlsәfi, milli
Sual: Stres nәdir (Çәki: 1)
hәyәcan
gәrginlik
sıxıntı
qorxu
әsәbilik
Sual: Fred Lyutens tәrәfindәn stresin makrosәviyyәli amillәri qrupuna daxil edilmәmişdir
(Çәki: 1)
rәhbәrlik strategiyası
tәşkilati struktur
tәşkilati proses
sosial struktur
әmәk şәraiti
Sual: Hakimiyyәt nәdir (Çәki: 1)
insani münasibәtlәr
sosial münasibәt
şәxslәrarası münasibәt

optimal münasibәt
sәlahiyyәtlәr daxilindә münasibәt
Sual: Tәşkilat daxilindә hansı subyekt daha çox hamiyyәtin böyük çәkisinә mane olur
(Çәki: 1)
әmәyi elmi tәşkil edәn subyekt
operativ idarәetmәni hәyata keçirәn subyekt
qeyrimüәyyәnliyin öhdәsindәn daha yaxşı gәlәn subyekt
istehlakçıların tәlәblәrini daha yaxşı ödәyәn subyekt
tәşkilatdaxili koordinasiya vә nәzarәti düzgün hәyata keçirәn subyekt
Sual: Hakimyyәt cәhd edir (Çәki: 1)
tәkmillәşmәyә
özünüidarәetmәyә
differensiasiyaya
daha mәsuliyyәtli işә
özünüqoruyub saxlamağa
Sual: Hakimiyyәt uğrunda mübarizәni müәyyәn edәn amillәrә aid deyil (Çәki: 1)
şәxsi motivlәr
strateji mәqsәdlәr
investisiya qoyuluşu
resursların qıtlığı
konyuktura
Sual: Hakimiyyәti mәhdudlaşdıran proseduralara aid deyil (Çәki: 1)
tәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
istefa
tabe olmamaq
hakimiyyәt daşıyıcılarının geri çağrılması
nәzarәt orqanlarından istifadә
Sual: Hakimiyyәtin xarakterik әlamәti deyil (Çәki: 1)
assimmetriklik
spesifik realizasiya mexanizminin olması
mövcud qüvvәlәr balansının dәyişdirilmәsinә daimi cәhd
mәqsәdyönlülük
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi
Sual: Praktikada hakimiyyәt hansı prosesdә reallaşdırılır (Çәki: 1)
tәkbaşına rәhbәrlik
kollegiallıq
demokratik hakimiyyәt
liberallaşma

rәhbәrlik
Sual: Rәhbәrlik prosesinә aid deyil (Çәki: 1)
insanların birgә әmәyinin idarәedilmәsi üzrә fәaliyyәt
insanların davranışının idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәt
kollektivin mәqsәdinin әldә edilmәsini tәmin edәn fәaliyyәt
mәqsәdin identifikasiyası üzrә fәaliyyәt
daxili proseslәrin dәrin ixtisaslaşdırılması
Sual: Rәhbәrlik prosesinin nәticәsi asılı deyil (Çәki: 1)
rәhbәrdәn
proseslәrin avtomatlaşdırılmasından
tabe olandan
situasiyanın dәyişkәnliyi
sosialpsixoloji iqlim
Sual: Klassik texnokratizmin әsas sәciyyәvi xarakteri (Çәki: 1)
iş vaxtının uzadılması
әl әmәyindәn istifadә
münaqişәlәrin hәlli
insanı maşina bәrabәr tutmaq
insana maşının әlavәsi kimi baxmaq
Sual: Humanistik texnokratizmin nәticәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
iş vaxtının uzadılması
әl әmәyindәn istifadә
münaqişәlәrin hәlli
insanı maşina bәrabәr tutmaq
insana maşının әlavәsi kimi baxmaq
Sual: XX әsrin sonralarında populyarlıq qazanan insanlara rәhbәrliyә humanistik
yanaşmanın nәticәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
insanlar istehsal prosesinә nәzarәt etmәyә başladılar
qәrarlara sәrbәst qәbul etmәk imkanları
şәxsi tәşәbbüskarlıq
kollektiv yaradıcılıq vә özünütәkmillәşdirmә
konformizm
Sual: Strukturlaşdırılmış mühit şәrti deyil (Çәki: 1)
ciddi әmәk bölgüsü
minimal tәşәbbüskarlıq
şәxsmiyyәtin inkişafına әngәl
yaradıcılığın olmaması
yüksәk sәviyyәsi özünürealizasiya.

Sual: Aşağıdakı variantlarda hakimiyyәtin әsas formasına uyğun olmayanı seçin (Çәki:
1)
mәcburetmәyә әsaslanan
ekspert
demokratik
qanuni
liberal
Sual: ................. icraçılar inanırlar ki, rәhbәr onların hәr hansı bir zәruri ehtiyacının
ödәnilmәsinә mane ola bilәr vә ya hәr hansı neqativ tәsir göstәrә bilәr. Cümlәni
tamamlayın (Çәki: 1)
mәcburetmәyә әsaslanan hakimiyyәt
demokratik
liberal
qanuni
ekpert
Sual: ............... icraçı inanır ki, onlara tәsir edәn әmr vermәk hüququna malikdir vә onun
borcu bu әmrlәrә tabe olmaqdır. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
ekspert hakimiyyәti
etalon hakimiyyәti
mükafatlandırmaya әsaslanan hakimiyyәt
qanuni hakimiyyәt
demokratik
Sual: ................ icraçılar inanırlar ki, onlara tәsir edә bilәnlәr onların tәlabatlarını
ödәmәk üçün xüsusi biliklәrә malikdir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
ekspert hakimiyyәti
etalon hakimiyyәti
mükafatlandırmaya әsaslanan hakimiyyәt
qanuni hakimiyyәt
hәr bir halda
Sual: Qorxuya әsaslanan tәsir metodunun bir sıra ciddi nöqsanları vardır. Aşağıdakı
variantlardan düzgün olmayanı seçin (Çәki: 1)
müasir tәşkilatlarda qorxudan istifadә edilә bilәr vә faktiki olaraq istifadә edilir
qorxu kimi tәsir alәtindәn istifadә etmәk üçün effektli nәzarәt sisteminә malik olmaq
lazımdır
hәtta әgәr qorxunun vasitәsilә normal xәrclәrlә yaxşılaşdırmaq mümkündürsә onu
әldә edәrkәn effektli nәzarәt sistemi yaratmaq imkanları nәzәrә alınsa belә qorxu
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә maksimum dәrәcәdә tәsir edәcәkdir
qorxudan daha çox istifadә edәn tәşkilatlar çox vaxtı xüsusi sahibkarlıq vә açıq
cәmiyyәt şәraitindә uzun vaxt fәaliyyәt göstәrә bilmirlәr
heç biri

Sual: Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә vә tәşkilati strukturun variantlarından düzgün
olmayanı seçin (Çәki: 1)
xarici mühitin mürәkkәbliyi
tәşkilatdakı iş
işçilәrin davranışı
rәhbәrliyin sistemli yanaşması
xarici mühitin tәhlili
Sual: Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә münasibәtdә aşağıdakı qәrarlardan düzgün
olmayan variantı seçin (Çәki: 1)
iş bölgüsünün dәrәcәsi
departamentlәşdirmә tipi
koordinasiya üsulları
idarә oluna bilmә miqyası
idarә etmә mәrhәlәsi
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Sual: Qeyristrukturlaşdırılmış mühit şәraitinin yaradılması hansı yanaşmanın mәqsәdidir
(Çәki: 1)
insanalar rәhbәrliyә humanistik yanaşma
erkәn texnokratizm
klassik texnokratizm
humanistik texnokratizm
davranış mәktәbi
Sual: İnsanların idarә edilmәsindә rәhbәrin düzgün davranışı hansıdır (Çәki: 1)
öz eqosunu nümayiş etdirmәk
yaradıcı atmosferin yaradılması
insanların mәnafelәrinin inkar edilmәsi
situasiyanın real qiymәtlәndirilmәmәsi
tәlәmtәlәsik qәrar qәbulu
Sual: İnsanlara aktiv tәsirin üsulu deyil (Çәki: 1)
iqtisadi
inzibati
işin yerinә yetirilmә qaydasının müәyyәn edilmәsi
tәşkilati

mәnәvi
Sual: İnsanlara sosialpsixoloji idarәetmә tәsiri forması deyil (Çәki: 1)
tәlәbetmә
inandırma
tәrif
ciddi reqlamentlәşdirm
tәnqid
Sual: rәhbәrlik üslübü hansı psixoloji amildәn asılıdır (Çәki: 1)
rәhbәrlik ierarxiya mәrbәsindәki yerindәn
kollektivdaxili münasibәtlәrdәn
rәhbәrin fәrdi keyfiyyәtlәrindәn
mövcud siyasi rejimdәn
situasiyanın xüsusiyyәtlәrindәn
Sual: Sosial partnyorluq ideyasının meydanaçıxma sәbәbi (Çәki: 1)
mәnafelәr
münaqişәlәr
tәlәbatlar
dәyәrlәr
mәramlar
Sual: «Ünsiyyәt» anlayışı hansı sözlә eyni mәna kәsb edir (Çәki: 1)
kommunikasiya
korporasiya
kooperasiya
kollektiv
koordinasiya
Sual: Ünsiyyәtin әsas funksiyalarına aid deyil (Çәki: 1)
idrak funksiyası
kommunikativ funksiya
koordinasiya funksiyası
requlyativ tәsir funksiyası
xidmәti funksiya
Sual: Sosial partnyorluqda әn başlıca metod hansıdır (Çәki: 1)
konsilium
konsesus
tәhlil
ümumilәşdirmә
induksiya

Sual: Sosial partynorluğun tәmin edilmәsindә mühüm rol oynayan razılaşma hansıdır
(Çәki: 1)
әmәk müqavilәsi
kollektiv müqavilәlәr
әmәyin tәhlükәsizliyi qaydaları
sәrәncamlar
idarәetmә aktı
Sual: Ünsiyyәt problemi nә ilә bağlı deyil (Çәki: 1)
idarәçilik mәdәniyyәti
idarәçilik meyarları
әmәk ödәnilmәsinin qaydası
idarәçiliyin sosialpsixoloji tәrәflәri
insanlarla aparılan dialoq
Sual: İdarәetmә qәrarlarının realizasiyasına psixoloji bir proses kimi baxdıqda hansı amil
daxil deyil (Çәki: 1)
mәntiq
intuisiya
әldә edilәcәk sәmәrә
subyektiv dәyişikliklәr
emosiyalar
Sual: Sosial proqnozlaşdırma nәyә dәlalәt edir (Çәki: 1)
yüksәk әmәk fәallığına
yüksәk intuisiyaya
tәfәkkürün yüksәk fәallığına
temperamentә
planlaşdırmaya
Sual: «Sosial davranış» nәzәriyyәsinin әsasını kim qoymuşdur (Çәki: 1)
Teylor
D.MakQreqor
Maslou
Parsons
Karneqi
Sual: Parsons nәzәriyyәsindә başlıca yer tutur (Çәki: 1)
qrupp mәnafelәri
insan tәlәbatları
sosial stratifikasiya
işçilәrin sosial yerdәyişmәsi
sosial proseslәr
Sual: Sosiometrik meyarlara aiddir (Çәki: 1)

kommunikativ meyarlar
ölçü meyarları
xarakterli meyarları
davranış meyarları
mәnәviyyat meyarları
Sual: İş üslubuna aid deyil (Çәki: 1)
rәhbәr işçinin idarәetmә fәaliyyәtindәki metodları
rәhbәr işçinin hәrәkәtlәri
rәhbәr işçinin davranış tәrzi
rәhbәr işçinin tәhsil sәviyyәsi
tәşәbbüskarlığı
Sual: Müәssisәlәrin bir sıra iqtisadihüquqi atributları vardır. Aşağıdakı variantlardan
hansı bura daxil deyil (Çәki: 1)
müәssiә haqqında әsasnamә vә nizamnamә
tabeçiliyi
hüquqi şәxs sәlahiyyәti
müstәqil balansa malik olma
istehsaltexniki hәlqәsi
Sual: Rәqabәtin idarә olunması zamanı birinci növbәdә aşağıdakıları nәzәrә almaq
lazımdır. Bunlardan hansı variant düzgün deyildir (Çәki: 1)
rәqabәt bütün hallarda stimullaşdırıcı xassәyә malik olmur
rәqabәtdә mübarizә şәrtlәri müәyyәn risqlәr, hәyәcanlar, qeyrimüәyyәnliklәr vә
digәr tәhlükәli hallar ilә bağlıdır
bәzi fәaliyyәt sferalarında rәqabәt heç dә sosial –iqtisadi baxımdan sәmәrәli olmur
sosial münaqiçәlәrә çevrilmir
rәqabәt maddi resursların mәhdudluğu konsepsiyası ilә әksistiqamәtlidir
Sual: Hәr hansı sosial fәaliyyәt özünә aşağıdakıları daxil edir. Bunları ardıcıllıqla düzün:
1. Fәaliyyәtdә olan şәxsin özü;2.fәal davranışa olan tәlәbat vә stimul;3.fәaliyyәt
mәqsәdlәri;4.fәaliyyәt metodları;5.hәmin fәaliyyәtin sosialiqtisadi , kriminal nәticәlәri
(Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,4,3,5
1,3,2,4,5
1,3,4,2,5
1,5,2,3,4
Sual: Sosial situasiyaları aşağıdakı kimi tәsnifata ayırmaq olar. Bunları ardıcıllıqla düzün:
1.fәaliyyәtin mәqsәdi; 2. Situasiyanın subyekti; 3. Tәzahüretmә dәrәcәsi; 4.istiqamәt
üzrә mәzmunu vә tәsiretmә dәrәcәsi;5.situasiyann dinamikası (Çәki: 1)
1,2,4,3,5
1,3,2,4,5
1,2,4,5,3

1,2,3,4,5
1,5,4,2,3
Sual: Әmәk kollektivlәri birbirindәn bir sıra әlamәtlәrә görә fәrqlәnirlәr. Aşağıdakı
variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәt formasına görә
cәmiyyәtin,dövlәtin ictimai әmәk bölgüsündә tutduğu mövqeyә görә
işçilәrin sayı vә onların sosial tәrkibinә görә
sosilojipsixolji birliyin sәviyyәsinә görә
ümumi tәşkilati mәqsәdlәr ümumiliyi
Sual: Sistemli tәhlil adәtәn aşağıdakı hallarda tәdqiq olunur. Variantlardan hansı düzgün
deyil hәr hansı bir iqtisadi prosesdә böyük bir qeyrimüәyyәnlik olduğu şәraitdә
problemin aşkara çıxarılması vә dәqiq ifadә edilmәsi (Çәki: 1)
müәyyәnlik olduğu şәraitdә problemin aşkara çıxarılması
tәdqiqat strategiyasının seçilmәsi zәruri olduğu halda
sistemin özünün, ona daxil olan vә ondan xaric olan komponentlәrin
dәqiqlәşdirilmәsi lazım gәldikdә
inkişaf mәqsәdlәrinin vә iqtisadiyyatın optimallığını müәyyәn etmәk mәsәlәlәri irәli
sürüldükdә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Kollektivin psixologiyasına aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
kollektiv şüuru
psixoloji münasibәtlәr
hәyat şәraiti
ictimaipsixoloji proseslәr
mexanizmlәr
Sual: Әmәk kollektivlәrinin peşә ixtisas strukturunu müәyyәn etmәk üçün fәhlәlәr
aşağıdakı ixtisas qruplarına ayrılırlar. Variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
Yarımixtisaslı әmәk
Azixtisaslı әmәk
Ixtisassız әmәk
Ixtisaslı әmәk
Yüksәk ixtisaslı әmәk
Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın aşağıdakı növlәri mövcuddur. Bunlardan hansı düzgün
deyil (Çәki: 1)
Peşә uyğunlaşması
Psixofizioloji uyğunlaşması
Sosial uyğunlaşması
Iqtisadi uyğunlaşması
Ictimai –siyası uyğunlaşması

Sual: Amerika sosioloqu F.Merill sosial normaların funksiyalarını tәsnifata ayırmışdır.
Bunları ardıcıllıqla düzün: 1. Sosial davranış determinasiyası; 2. Nәzakәt vasitәsi ; 3.
Sosial meyl ;4. Davranış formalarının müәyyәn edilmәsi;5.davranışın unifikasiya vasitәsi
(Çәki: 1)
1,2,3,5,4
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı sosial nәzarәtin növlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
inzibatisosial nәzarәt
iqtisadi nәzarәt
ictimai tәşkilatların nәzarәti
qrup sosial nәzarәti
özünә nәzarәt
Sual: Sosial normativlәri ardıcıllıqla düzün: 1.sosialәmәk normativlәri; 2.qiymәtlә bağlı
normativlәr; 3. Bölgü normativlәri; 4.istehlak normativlәri4 5. Demoqrafik siyasәtlә bağlı
normativlәr; 6. Ekoloji normativlәr (Çәki: 1)
1,3,2,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,4,3,5,6
1,5,6,2,3,4
1,6,2,3,4,5
Sual: Sosial normativlәrin hazırlanmasına qarşı bir sıra tәlәblәr irәli sürülür. Aşağıdakı
tәlәblәrdәn hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
sistemlilik prinsipi
komplekslilik prinsipi vәyaxud tәlәbi
mütәrәqqilik prinsipi
situasiyalılıq prinsipi
sosial normaların differensiyası
Sual: Mәnәvi normalar insan davranışlarını tәnzimlәmә baxımından aşağıdakı
әlamәtlәrә malikdirlәr. Variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
qadağan edici
mәcbur edici
inkar edici
icazә verici
şirnәklәndirici
Sual: 67. Işçinin әmәk davranışı müәyyәn şәraitdәn, mәqsәdlәrdәn asılı olaraq
aşağıdakı kimi olur. Bunları ardıcıllıqla düzün: 1.predmet mәqsәdli istiqamәt;2. Mәkan
zaman perspektivli mәqsәdә nail olmaq istiqamәtindә ; 3.konkret nәticәyә nail olmağın
metodları vә vasitәlәri; 4. Subyektin nәzәrdә tutulmuş mәqsәd vә fәaliyyәtә nail olma

intensivliyi; 5. Konkret davranış taktikası vә strategiyasının әsaslandırılması ; 6. әmәk
davranışı xәttinin reallaşdırılması konteksti (Çәki: 1)
1,2,6,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,3,2,4,5,6
1,6,5,2,3,4
1,5,2,3,4,6
Sual: Әmәk davranışının formaları içәrisindә aşağıdakıları xüsusilә qeyd etmәk lazımdır.
Göstәrilәnlәrdәn hansı variant düzgün deyildir (Çәki: 1)
mәqsәdli,funksional davranış
qeyriuyğunlaşdırıcı davranış
innovasiya davranışı dәyişilmiş vә dәyişilmәkdә olan sosial münasibәtlәr sistemindә
qeyristandart qәaraların qәbul edilmәsi ilә әlaqәdardır
adaptasiyalıuyğunlaşdırıcı davranışişçilәrin yeni peşә statusu zamanı baş verәn
davranışdır
destruktiv davranış forması
Sual: 69. Sosial sanksiyalar qoyulan zaman aşağıdakı bir sıra zәruri prinsiplәrә әmәl
etmәk lazımdır. Bunları ardıcıllıqla düzün: 1. Sanksiyalarda ayrıseçkiliyin olmaması
prinsipi; 2. Şirniklәndirmә vә tәnbehetmәnin mütınasibliyi prinsipi; 3.tәtbiq olunan
Şirniklәndirmә vә tәnbehetmәnin yol verilmiş hәrәkәtlәrә uyğunluğu,onların qarşılıqlı
ölçülmәsi prinsipi; 4.sanksiyaların aşkarlıq prinsipi;5. Sanksiyalar tәtbiq edilәrkәn işçilәrә
xeyirxahlıqla yanaşmaq prinsipi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4
1,3,2,4,5
1,2,3,5,4
Sual: Istehsal vә istehlak әksliklәrin vәhdәtliyidir. Vәhdәtlik özünü aşağıdakı
istiqamәtlәrdә göstәrir. Variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
istehsal özünün bütün anlarında istehlakdır
x mәhsulun bilavasitә istehlak funksiyası vә onun tәkrar istehsalın yenilәşmәsinә
tәsiri
istehlak istehsalı amilinin işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalına tәsiri
tәkrar istehsalın olmaması
istehsalın istehlak,istehlakın istehsal xassәsi
Sual: Motivlәr bütövlükdә vә onları әmәlә gәtirәn komponentlәr baxımından bir sıra
funksiyaları yerinә yetirirlәr. Bunları ardıcıllıqla düzün: 1.meyledici,istiqamәtlәndirici
funksiya ; 2.sәfәrbәredici funksiya; 3.әmәk fәaliyyәtinin mәna yaradan funksiyası;
4.vasitәçilik funksiyası; 5.әsaslandırma ,bәraәtqazandırıcı funksiya (Çәki: 1)
1,3,4,2,5
1,2,3,4,5
1,2,4,5,3
1,2,3,5,4

1,5,2,3,4
Sual: Aşağıdakılardan hansı variant peşә seçimindә әsas götürülәnlәrә daxil deyildir
(Çәki: 1)
fәaliyyәt növünün yaradıcı xarakteri
seçilmiş peşınin qazanc gәtirmә dәrәcәsi
qabiliyyәtin vә peşә meyllәrinin uyğunluğu
qabiliyyәtin vә peşә meyllәrini uyğunsuzluğu
seçilmiş peşәlәr üzrә mütәxәsisilәrә tәlәbatın olması
Sual: Әmәk subyektinin xassәlәri aşağıdakılarla bağlıdır. Bunlardan hansı düzgün
deyildir (Çәki: 1)
tәlәbatın dәrk edilmәsi
dәrk edimiş mәnafelәrin qiymәtlәndirilmәsi,seçilmisi vә ranjirovka edilmәsi
sosial normaların gözlәnilmәmәsi
mәnafelәrin dәrk edilmәsi
әmәk fәliyyәtini mәnasının müәyyәnlәşmәsi
Sual: Stimullaşdırmada bir sıra tәlәb vә yaxud prinsiplәrә әmәl olunmalıdır. Bu prinsiplәri
ardıcıllıqla düzün:1. Stimullaşdırmada iqtisadi,sosial vә psixoloji amillәrin vәhdәtliyinin
nәzәrә alınması;2.tәtbiq olunan Stimullaşdırma formalarının әmәk kollektivlәrindә pozitiv
mәnәvipsixoloji şәraiti tәmin etmәsi;3. Maddi vә mәnәvi maraqlandırmanın
әlaqәlәndirilmәsi vә differensiya edilmәsi; 4. Istehsalın son nәticәlәrindә kollektiv vә
şәxsi töhfәnin tam nәzәrә alınması; 5.әmәk fәaliyyәtinin daxili vәxarici tәnzimlәyici
stimullaşdırıcılarının optimal әlaqәlәndirilmәsi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,2,5,3,4
1,5,2,3,4
1,2,3,5,4
Sual: Mexanistik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı variantlardan hansı xarakterik deyildir
(Çәki: 1)
formal qayda vә proseduralardan ekstensiv istifadә
formal qayda vә proseduralardan intensiv istifadә
qәrarların mәrkәzlәşdirilmiş qaydada qәbulu
işdә mәsuliyyәtin dar şәkildә müәyyәn edilmәsi
heç biri
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Sual: Әmәyin stimullaşdırılmasında şirkәtlәrin әsas götürdüklәrinә aşağıdakılardan hansı
variant aid deyil (Çәki: 1)
bilik
peşә tәcrübәsi
xarici mühit
mühakimә qabiyyәti
fiziki әmәk
Sual: Stimullaşdırma müasir dövrdә onun yüksәk sәviyyәdә, elmi әsaslar üzrә tәşkilini
tәlәb edir. Bu tәlәblәri ardıcıllıqla düzün:1. Stimullaşdırmanın kompleksliliyi; 2.
Stimullaşdırmanın differensiyalanması; 3. Stimullaşdırmanın tәşkilindә
işçilәrin,әmәkçilәrin özünün iştirakı;4. Stimullaşdırmanın aşkarlığı;5. Stimullaşdırmanın
çevikliyi vә operativliyi (Çәki: 1)
1,2,4,5,3
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,5,2,3,4
1,2,5,3,4
Sual: Lokal amillәr müxtәlif vә çoxcәhәtli olur. Bununla belә onlar beş әlamәt üzrә
qruplaşdırılır. Bunları ardıcıllıqla düzün:1.iqtisadi;2. Ictimaitәşkilati; 3.tәşkilatitexniki;
4.sosialpsixoloji; 5.psixoloji (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,3,2,4,5
1,2,5,3,4
1,5,2,3,4
1,2,4,3,5
Sual: Sosial partniyorluq idelogiyasının әsasını aşağıdakılar tәşkil edir. Variantlardan
hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
münaqişәlәrin üstün olaraq danışıq you ilә hәll edilmәsi
sosialiqtisadi siyasәtin,birinci növbәdә gәlirlәr vә әmәk haqqı problemlәrinin
razılaşdırılması
sosial әdalәt meyaralrı vәgöstәricilәrin razılaşdırıması vә sosial partnyorluq
subyektlәrinin mәnafelәrinin tәminatlı müdafiәsi
muzdlu işçilәrin istehsalın idarә edilnmәsindә iştirak etmәmәsi
әmәk,istehsal sferasında ümüumbәşәri dәyәrlәrin tәsdiq edilmәsi
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı ünsiyyәtin strukturuna daxil deyildir (Çәki: 1)
ünsiyyәtin mәqsәdi vәpredmeti
ünsiyyәtә tәlәbat
kommunikativ motivlәr
ünsiyyәt hәrәkәtlәri
requlyativ tәsir

Sual: Idarәetmә münasibәtlәrinin subyektlәri arasında әlaqәlәrin düzgün qurulmaması
bir sıra mәnfiliklәrә gәtirib çıxara bilәr. Bu özünü aşağıdakı istiqamәtlәrdә tәzahür etdirir.
Variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
qarşılıqlı mәsuliyyәtsizlik
obyektiv informasiyalara әsaslanma
qeyriobyektiv informasiyalara әsalanma
sәlahiyyәtlәrin vә funksiyaların qeyrinormal prinsiplәr üzrә bölüşdürülmәsi
qeyrimütәşәkkillik şәraitinin yaranması
Sual: Rәhbәr işçinin iş üslubu aşağıdakı komponentlәrlә müәyyәn olunur. Bunları
ardıcıllıqla düzün:1.sәlahiyyәtlәrin rәhbәr işçilәr vә tabeçilikdә olan adamlar arasında
bölüşdürülmәsilә;2.rәhbәr işçilәr tәrәfindәn ünsiyyәt әlaqәlәrinin müәyyәn
edilmәsilә;3.rәhbәr işçilәrin tabeçilikdә olan adamların mәslәhәt vә tәnqidinә
münasibәtilә;4.sosial nızarıtin xüsusiyyәtlәrilә;5.rәhbәr işçi tәrәfindәn qәbul olunmuş
tәsiretmә metodları vә әnәnәvi ünsiyyәt formaları ilә (Çәki: 1)
1,3,2,5,4
1,2,3,4,5
1,2,5,3,4
1,5,2,3,4
1,2,4,3,5
Sual: Әmәk fәaliyyәtinin dәyişilmәsi qanununun vә yaxud sadәcә olaraq әmәyin
dәyişilmәsi aşağıdakı universal xarakter daşıyan tәzahür formaları vardır. Düzgün
olmayan variantı göstәrin (Çәki: 1)
köhnә peşә vә ixtisasların yenilәrilә әvәz olunması ilә әlaqәdar olan әmәk
fәaliyyәtinin dәyişmәsi
tәlәbatın dәyişmәsi,işçi qüvvәsinin hәrәkәti vә yerlәşmәsi ilә әlaqәdar әmәk
fәaliyyәtinin dәyişmәsi
әl әmәyinin mexaniklәşmәsi,peşәlәrin qovuşması vә inteqrasiyası ilә әlaqәdar olan
dәyişikliklәr
xüsusi bilik sahәlәrinin tәkmillәşmәsi ilә әlaqәdar olmayan dәyişikliklәr
әmәk vәrdişlәri vә xüsusi bilik sahәlәrinin daima tәkmillәşmәsi ilә әlaqәdar olan
dәyişikliklәr
Sual: İşçi qüvvәsinin hәrәkәtinә müxtәlif nöqteyinәzәrdәn yanaşılır ki, bu da
aşağıdakılarla bağlıdır. Variantlardan hansı düzgün deyil (Çәki: 1)
işçilәrin әrazi üzrә yerlәşmәsi
şәhәrlә kәnd arasındakı işçi qüvvәsi hәrәkәti
işlәdiyi müәssisәni dәyiçmık,tәjsil müәssisәlәrinә getmә,vәzifә statusunu dәyişmә
vә s.
işçi qüvvәsinin stabilliyi
peşәni dәyişmә
Sual: F.Xertsberq gigiyenik amillәrә aşağıdakıları aid etmişdir. Bunları ardıcıllıqla
düzün:1.şirkәtin siyasәti;2.idarәetmә iş üslubu;3.әmәk haqqının sәviyyәsi; 4.işçinin
kollektivdә statusu; 5.hetәt üzәrindә nәzarәt üsulları ; 6.әmәk şәraiti vә әmәyin

tәhlükәsizliyi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5,6
1,5,2,3,6,4
1,2,5,3,4,6
1,5,2,3,4,6
1,3,2,4,5,6
Sual: D.Makqreqorun “Y” nәzәriyyәsinin mahiyyәti aşağıdakılardan ibarәtdir. Bunlardan
düzgün olmayan variantı göstәrin (Çәki: 1)
mәqsәdә çatanda fәrd özünәnәzarәtә maraqlıdır
ümumi işә töhfәlәr mükafatla bağlıdır
әlverişli şәraitdә insan mәsuliyyәti hiss edir
insan mәsuliyyәti hiss etmir
yaradıcı qabiyyәtdәn tam istifadә etmәk bütün işçilәrә xas olan haldır
Sual: F.Xertsberq işçidә motiv әmәlә gәtirәn amillәrә aşağıdakıları aid edir. Bunları
ardıcıllıqla düzün:1.uğurlar әldә etmә;2. Işә maraq;3.mәsuliyyәt ;4.uğurlaı etiraf etmә;5.
Peşәdaxili tәkmillәşmә,vәzifә irәlilәyişi (Çәki: 1)
1,4,2,3,5
1,3,2,4,5
1,2,3,4,5
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4
Sual: Informasiya situasiyalardan vә ona olan tәlәbatlardan xeyli dәrәcәdә asılıdır.
Informasiyalardan istifadә zamanı aşağıdakı cәhәtlәrә diqqәt yetirmәk lazımdır.
Bunlardan düzgün olmayan variantı göstәrin (Çәki: 1)
sosial informasiyalardan sәmәrәli istifadә olunması
sosial informasiyalardan istifadәnin intensivliyi
sosial informasiyalardan ardıcıl vә uzun müddәtli istifadә etmә meyli
informasiyalardan istifadә fәallığı vә onlaradn sosial qrupların fәaliyyәti üçün istifadә
olunması
sosial informasiyalardan qeyri sәmәrәli istifadә olunması
Sual: Proqnostik modellәşdirmә özünә әsasәn aşağıdakıları daxil edir. Bunları
ardıcıllıqla düzün:1. Modelin tәrtib edilmәsi üçün ilkin mәlumatların müәyyәnlәşdirilmәsi;
2. Vәzifәlәrin, onun miqyasının vә zaman baxımından müddәtdә
minimum,maksimum,ümumiyyәtlә ehtimalı olan dәyişikliklәrin müәyyәn edilmәsi;
3.sosial modelin proqnozlaşdırılmasının etibarlılığı ilә,proqramlaşdırma,sosial proseslәrin
idarә edilmәsi ilә uzlaşdırılması; 5.proqnostik modelin fәaliyyәt mexanizminin
dәqiqlәşdirilmәsi (Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,3,5,4
1,3,2,4,5
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4

Sual: Sosialoji tәdqiqatlar digәr tәdqiqatlar kimi müәyyәn ardıcıllığı, mәrhәlәni tәlәb edir.
Bu ardıcıllığı düzün:1.sosioloji tәdqiqatlara hazırlıq;2.ilkin sosiolji mәlumatların
toplanması;3. Sosioloji tәdqiqatların yekunu vә bu sahәdә tövsiyәlәrin hazırlanması;
4.işlәnmiş mәlumatların tәhlili;5.toplanmış mәlumatalrın işlәnmә üçün hazırlanması
(Çәki: 1)
1,2,3,4,5
1,2,4,3,5
1,3,2,4,5
1,5,2,3,4
1,2,5,4,3
Sual: Sosioloji tәdqiqatın hazırlıq mәrhәlәsinә aşağıdakı variantlardan hansı daxil
deyildir (Çәki: 1)
sosioloji proqramın hazıralnması
müşahidә obyektinin seçilmәsi,müәyyәn edilmәsi
mәlumatların toplanması metodunun müәyyәn edilmәsi
sәnәd materiallarının öyrәnilmәsi
sınaq materillarının öyrәnilmәsi
Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda sosiometrik sorğunun aparılması mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir. Burada sosioloji meyarların seçilmәsi әn vacib mәsәlәdir. Sosiometrik meyarların
әsas tiplәri vardır. Düzgün olmayan variantı göstәrin (Çәki: 1)
istehsal vә qeyriistehsal tipli meyar
müsbәt vә mәnfi meyar
müstәqim vә qeyrimüstәqim meyarlar
kommunukativ meyarlar
motivlәşdirici meyarlar
Sual: Sosioloji xidmәtә, ümumiyyәtlә sosiol mәsәlәlәrә münasibәt әmәk kollektivlәrindә
günün tәlәblәrindәn aşağı sәviyyәdәdir. Bunun sәbәlәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir.
Variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
insan amilinin әhәmiyyәtinin lazımı dәrәcәdә dәrk edilmәmәsi
bir çox problemlәrin sosial mәsәlәlәri nәzәrә almadan da hәll etmәyin mümkün
olması
sosioloji tәdqiqatların yüksәk statusa malik olması
sosioloji birliyin kifayәt qәdәr olmaması,konkret sosioloji tәdqiqatların aparılması
işlәri,bu işlәrin mәzmununun tam dәrk edilmәmәsi
tәdqiq olunan obyektin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrini bilmәmәk üzündәn yüksәk
keyfiyyәtli elmipraktiki tövsiyәlәrin verilmәmәsi
Sual: Sosioloji işlәrin әsas istiqamәtlәri vardır vә onlar aşağıdakılardan ibarәtdir. Bunları
ardıcıllıqla düzün: 1.tәdqiq olunan hәr hansı bir obyektdә sosial proseslәrin qaydaya
salınması üçün zәruri olan kifayәt qәdәr ilkin mәlumatların toplanmasının tәşkil edilmәsi;
2.tәtbiq edilmiş elmitexniki tәdbirlәrin vә aoarılmış tәşkilati işlәrin sosial –iqtisadi
nәticәlәrinin nәzәrә alınmaı ; 3.әmәyin tәşkili,әmәk haqqı üzrә sosial mәsәlәlәrә aid
işlәrin görülmәsi; 4.sosialpsixoloji mühitin ,münaqişәlәrin öyrәnilmәsi; 5.müәssisә vә
tәşkilatdaxili kiçik qrupların fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi (Çәki: 1)

1,2,3,5,4
1,2,3,4,5
1,2,4,3,5
1,5,2,3,4
1,3,2,4,5
Sual: Sosioloji xidmәtlәrin özünәmәxsus funksiyaları vardır. Bunları ardıcıllıqla düzün:
1.planproqnozlaşdırma funksiyası 2.nәzarәtedici funksiya 3.idrak,dәrketmә funksiyası
4.sosialmühәndislik funksiyası 5.informasiya –tәdqiqat funksiyası 6.pedaqojitәrbiyә
funksiyası 7.mәslәhәttәbliğat funksiyası (Çәki: 1)
1,3,2,4,5,6,7
1,2,4,5,6,7,3
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,5,4,7,6
1,5,2,3,4,6,7
Sual: Ayrıayrı müәlliflәr tәrәfindәn ailәnin hәyat fәaliyyәtinin tipologiyası müxtәlif
variantda irәli sürülür. E.Vasilyeva aşağıdakı tipologiyanı tәklif etmişdir. Variantlardan
hansı bu tipologiyaya aid deyildir (Çәki: 1)
ailәdaxili tәnzimlәmә vasitәlәri vә üsulları vә yaxud bu prosesin idarә edilmәsi
hәr bir fәrdi ailәdә hәmin proseslәrin labüdlüyü dәrәcәsi
hәmin proseslәrin labüdlüyünün bir sosial institutu kimi hәr bir ailәdә bu prosesin
müddәti vә onun ailәnin hәyat tsikli ilә әlaqәsi
ayrıayrı ailәlәrәd bu proseslәrin yeknәsәqlik vә zaman etibarilә onun sabitlik
dәrәcәsi
proseslәrin qeyrisabitlik dәrәcәsi
Sual: Gәnclәrin peşә seçmәlәri vә onların әmәk bazarının formalaşması aşağıdakı
әnәnәvi vә müasir amillәr sistemilә şәrtlәşir. Variantlardan hansı bu sistemә daxil deyil
(Çәki: 1)
gәnclәrin peşә seçmә qәrarına gәlmәsinin uşaqlıq dövrü ilә bağlı olması vә ona
görә dә onlarda peşә seçmә tәsәvvürünün zәif olması
peşә seçmә aktının ailә münasibәtlәrilә,ailәnin sosil statusu ilә bağlılığı
peşәlәrin seçilmәsinә gәnclәrin özünün psixoloji vә fiziki hazırlığı vәziyyәti
peşәlәrdәn narazı qalma amillәri
ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf tәlәbi,meyli vә sәviyyәsi
Sual: Mәşğulluğun, әmәk bazarının sosioliji tәdqiqi aşağıdakı istiqamәtlәrdә
aparılmalıdır. Bunları ardıcıllıqla düzün 1.şәhәr әmәk bazarı; 2.lokal mәşğuliyyәt; 3.kәnd
әmәk bazarı; 4.yerli bazar; 5.sosial qrular üzrә әmәk bazarı vә mәşğuliyyәt; 6.peşәlәr
üzrә әmәk bazarı; 7.sahәlәr üzrә vә sahә mәnsubiyyәtli peşәlәr üzrә mәşğuliyyәt vә
әmәk bazarı (Çәki: 1)
1,3,2,4,5,7,6
1,2,3,4,5,6.7
1,2,4,3,5,6,7
1,5,2,3,4,6,7
1,7,2,3,4,5,6

Sual: ABŞın әmәk bazarı konsepsiyasına aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir
(Çәki: 1)
Klassik burjua nәzәriyyәsi konsepsiyası
Әmәk bazarının ,mәşğuluyyәtin Keyns nәzәriyyәsi
Әmәk bazarının monetarist mәktәbi
Institualist mәktәb
Emprik mәktәb
Sual: Sorğu bir sosioloji üsul kimi bәzәn öz müsbәt,pozitik nәticәlәrini verә bilmir. Bunun
әsas sәbәblәri aşağıdakılarla bağlıdır. Düzgün olmayan variantı göstәrin (Çәki: 1)
sorğusualların adamlar,işçilәr arasında lazimi dәrәcәdә izah olunmaması
sualların ardıcıl vә dәqiq olmaması
suallara cavabalrın әvvәlcәdәn nәzәrdә tutlmuş standartlara uyğun qaydada
hazırlanması
sualların ardıcıllığı
sorğu mәqsәdlәrinin dәqiq müәyyәn edilmәsi
Sual: Sosioloji әdәbiyyatlarda, ümumiyyәtlә statistika elmindә ilkin mәlumatların
toplanmasının aşağıdakı üsulları göstәrilir. Variantlardan hansı düzgün deyildir (Çәki: 1)
sәnәd materiallarının öyrәnilmәsi
müşahidә
mülahizә
sorğu
eksperiment
Sual: Yunan sözü olan «metod»un hәrfi mәnası nә demәkdir (Çәki: 1)
tәdqiqat sistemi
tәdqiqatın mәqsәdi
tәdqiqat üsulu
tәdqiqatın tәşkili
tәtqiqatın planı
Sual: İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır (Çәki: 1)
İdarәetә mteodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateci vә taktiki
mәqsәdlәrinin praktik hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәqsәdi,
tәminediji, idarә olunan vә idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә
yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә
mәqsәdyönlü tәsir edilmәsi vasitәsidir
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, yerinә yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın
rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
Sual: İdarәetmә metodlarının … idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır.

Bu cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
tәşkili prinsiplәrini
mәzmunu
sistemini
mәqsәdini
vәzifәsi
Sual: İdarәetmә metodlarının әsas … istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә
kamandalarının dürüst vә vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq yaratmaq vә onu inkişaf
etdirmәkdir. Bu jümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
mәqsәdi
yeri vә rolu
vәzifәsi
mexanizmi
mәzmunu
Sual: Birbaşa tәsir metodlarından aşağıdakı tәsniflәşdirmәlәrin hansı düz deyil (Çәki: 1)
mәnәvi
maddi
hüquqi
sosial
psixoloji
Sual: Dolayı tәsir metodlarından aşağıdakı tәsniflәşdirmәlәrin hansı düz deyil (Çәki: 1)
elmitexniki
optimal idarәetmә qәrarları
iqtisadi vә tәşkilati tәhlil
modernlәşdirmәnin qrafik metodları
operativ idarәetmә qәrarları
Sual: İdarәetmә … idarәetmәnin ümumi prinsiplәri vә qanunları, idarәetmә mәqsәdlәri,
idarәetmә funksiyaları vә metodları ilә bağlıdır. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
mexanizmi
mahiyyәti
mәzmunu
sistemi
mәqsәdi
Sual: İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir
(Çәki: 1)
planlaşdırma
yoxlama sistemi
tәsәrrüfat hesabı
rentabellik
tәşkiletmә

Sual: İnzibati metodun tәşkilatisәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar
daxil deyildir (Çәki: 1)
әmr
sәrәncam
tәlimat
tәcrübә mübadilәsi
mәlumat mübadilәsi
Sual: Sosial tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
qabaqjıl tәjrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
sosial hәvәslәndirmә
әmәyin humanizmlәşdirmәsi
әmәk kollektivinin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar
mәnәvi hәvәslәndirmә
Sual: Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
psixoloji tәhrik
sosial psixologiya
tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası
qaydaqanun psixologiyası
ixtisasın artıqılması psixologiyası
Sual: İctimai istehsalın hüquqi metodlarına aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir (Çәki:
1)
alihüquq
inzibatihüquq
mülkihüquq
әmәkhüququ
göstәrilәn variantların hamısı daxildir
Sual: İndividiumun fәrdi idarәetmә obyekti kimi aşağıdakı sәrbәstlik dәrәcәlәrindәn hansı
daxil deyildir (Çәki: 1)
mәhdud sәrbәstlik
orta dәrәcәli sәrbәstlik
motivlәşdirilmiş sәrbәstlik
yüksәk dәrәjәli sәrbәstlik
heçbiri daxil deyil
Sual: İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İdarәetmә metodlarına aşağıdakı qruplardan aşağıdakı qruplardan hansılar daxil
deyildir (Çәki: 1)
idaretmә
tәsiretmә
tәhriketmә
inandırma
sosialpsixoloji
Sual: İdarәetmә metodlarının әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir (Çәki:
1)
metodların substansiyası
tәsiretmә forması
әsaslandırma
idarәetmә strukturu
heçbiri
Sual: İdarәetmә metodlarının neçә әlamәti vardır (Çәki: 1)
16
17
18
19
20
Sual: İdarәetmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir (Çәki: 1)
dövlәt
bütün tәlәbatlar
xüsusi
fәrdi
heç biri
Sual: Tәhriketmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir
(Çәki: 1)
iqtisadi
fizioloji
әsaslandırma
bütün tәlәbatlar
iqtisadifizioloji
Sual: İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir
(Çәki: 1)
psixologiya
sosiaologiya
fizioloji
xüsusi
variantların hәr biri

Sual: İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı istiqamәt, sahә vә problemlәr üzrә
hәyata keçirilmәsi mәntiqә uyğun deyildir (Çәki: 1)
sosial siyasәt
sәhiyyә
system
ehtiyatlara qәnaәt
hәr biri
Sual: İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәşkilat sәviyyәsindә aşağıdakı metod vә
vasitәlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir (Çәki: 1)
qiymәtin әmәlә gәlmәsinin tәnzimlәnmәsinә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması
mәhsul istehsalı üçün dövlәt sifarişlәri sisteminin formalaşdırılması
bütün növdәn olan ehtiyatlara qәnaәt
malların vә xidmәtlәrin sertifikasiyası
mәhsul istehsalı üçün ehtiyatlara qәnaәt
Sual: Standartlaşdırma normalar, qaydalar vә xarakteristikaların qoyulması üzrә fәaliyyәt
kimi aşağıdakıları tәmin etmәk mәqsәdilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir
(Çәki: 1)
әtraf mühit, hәyat, sağlamlıq vә әmlak üçün mәhsulun, işin vә xidmәtlәrin
tәhlükәsizliyi
tәdarükçü tәrәfindәn tәqdim olunan mәhsul keyfiyyәti göstәricilәrinin tәsdiq
olunması
mәhsulun texniki vә informasiya uyğunluğu vә qarşılıqlı dәyişmәsi
ölkәnin müdafiә qabiliyyәti vә sәfәrbәrlik hazırlığı
işin vә xidmәtlәrin tәhlükәsizliyi
Sual: Halhazırda Azәrbayjan Respublikası әrazisindә qüvvәdә olan standartlaşma üzrә
neçә kateqoriyalı normativ sәnәd hazırlanıb vә tәsdiq olunmuşdur (Çәki: 1)
6
7
8
9
10

BÖLMӘ: 0106
Ad

0106

Suallardan

75

Maksimal faiz

75

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

5%

Sual: Sertifikasiya mәhsul, xidmәt vә digәr obyektlәrin müvafiqliyinin tәsdiqi üzrә
fәaliyyәt kimi aşağıdakı mәqsәdlәrlә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir (Çәki: 1)
istehlakçıya mәhsulun sәlahiyyәtli seçimindә kömәk etmәk
istehlakçının vicdansız tәdarükçüdәn müdafiәsi
әtraf mühit, hәyat, sağlamlıq vә әmlak üçün mәhsulun tәhlükәsizliyinә nәzarәt
ölçülәrin vahidliyi
istehlakçının hüquqlarının qorunmasına kömәk etmәk
Sual: İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı daxil deyildir
(Çәki: 1)
tәşkilati normalaşdırma
sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati planlaşdırma
inzibatisәrәnjamveriji tәsir
sosialpsixoloji tәsir
Sual: Operativistehsal planlaşdırılması özündә aşağıdakı әsas elementlәri birlәşdirmir
(Çәki: 1)
işin müәyyәn edәn tapşırıqları
keyfiyyәt göstәrijilәrini
resursların limitsizliyini
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı
resursların bölüşdürülmәsi
Sual: Operativistehsal planlaşdırmanın nәzәrdәn keçirilәn hәr hansı bir sistemi üçün
hesablama tәmәli tәqvim normativlәridir. Seriyalı vә fәrdi istehsalda hәmin normativlәrin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir (Çәki: 1)
detallar dәstinin hәcmi
detallar dәstinin istehsalı tsiklinin müddәtsizliyi
detalların istehsala verilmәsi vә istehsaldan buraxılmasının dövriliyi
detalların quraşdırılmaq üçün vә ya әlaqәdar sexә ötürülmәsiburaxılmasının
qabaqlanması müddәtlәri
detalların quraşdırılmaq
Sual: Tәsәrrüfatçılığın mәrkәzlәşdirilmiş plan sisteminin devizi nәdir (Çәki: 1)
plansistemdir
planqaydadır
planqanundur
planstrategiyadır
plannәzarәtdir
Sual: Aşağıda qeyd olunan planlaşdırmanın özünә mәxsus prinsiplәrdәn hansı daxil
deyildir (Çәki: 1)
әsaslandırma
ümumlәşdirmә
operativlik

rasionallıq
әlqәlәndirmә
Sual: Şәxsiyyәtin psixoloji portreti aşağıdakı komponentlәrdәn hansını özündә
birlәşdirmir (Çәki: 1)
temperatment
xasiyyәt
intellektuallıq
qeyriiradә keyfiyyәtlәri
xarizmanı
Sual: A.Maslon aşağıdakılardan hansının yaradıcısıdır (Çәki: 1)
Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin
Әdalәt nәzәriyyәsinin
Gözlәmә nәzәriyyәsinin
Tәlәbatlar ierarxiyasinin
Prosesual nәzәrәriyyәnin
Sual: Adları çәkilәn alimlәrdәn hansı Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin müәllifidir
(Çәki: 1)
A.Maslou
D.Makkleland
F.Hersberq
S.Adams
F. Teylor
Sual: İşçiyә “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müәllifi kimdir (Çәki: 1)
F.Teylor
A.Masluo
A.Fayol
E.Meyo
M.P. Follet
Sual: Prosesyal motivasiya nәzәriyyәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir (Çәki: 1)
Qazanılmış motivasiya nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi
Heç biri
Sual: Motivasiyanın mәzmun nәzәriyyәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir (Çәki: 1)
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Әdalәt nәzәriyyәsi
PorterLouler nәzәriyyәsi
İki amil nәzәriyyәsi

Hәr biri
Sual: Yәginlik amillәrin nәzәrә alındığı motivasiya nәzәriyyәsi hansıdır (Çәki: 1)
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iәrarxiyasi
İki amil nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Sual: Müvәffәqiyyәt tәlәbatın әsasını hansı nәzәriyyә qoymuşdur (Çәki: 1)
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Әdalәt nәzәriyyәsi
PorterLouler modeli
Heç biri
Sual: F. Herlsberqin iki amil nәzәriyyәsinin yәginlik amillәrinә aid deyildir (Çәki: 1)
Әmәk şәraiti
Әmәk haqqı
Kompaniyanın şәraiti
Özünüifadә
Özünümüdafiә
Sual: Motivlәşdirici tәlәbatların hansı tipi tәlәbatlar iәrarxiyasi nәzәriyyәsinә aid deyildir
(Çәki: 1)
Fizioloji
Tәhlükәsizlik
Mәnsubiyyәt
Müvәffәqiyyәt
Uğur
Sual: Tәlәbatın hәr bir insan üçün fәrdi xaraktәr daşıdığını hansı motivasiya nәzәriyyәsi
tәsdiq edir (Çәki: 1)
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Әdalәt nәzәriyyәsi
PortәrLoulәr modәli
Heç biri
Sual: Aşağıdakı möhkәmlәndirmә növlәrindәn hansı motivasiyanın möhkәmlәndirmә
nәzәriyyәsinә aid deyildir (Çәki: 1)
Pozitiv möhkәmlәndirmә
Әxlaq dәrsi keçmәkdәn imtina etmә
Cәzalandırma
Mürәkkәb mәqsәdlәr qoyuluşu nәzәriyyәsi

Heç biri
Sual: Hansı yanaşma binanın işçi dizaynına aid deyil (Çәki: 1)
Muxtariyyәt
Sadәlәşdirmә
Rotasiya
Genişlәndirmә
Heç biri
Sual: Menecmentin hansı fәlsәfәsindә işçilәr şәxsi gәlirlәrini kompaniyanın gәlirlәrindәn
asılı hesab edirlәr (Çәki: 1)
İngilis fәlsәfәsindә
Amerikan fәlsәfәsindә
Yapon fәlsәfәsindә
Azәrbaycan fәlsәfәsindә
Alman fәlsәfәsindә
Sual: Yapon idarәetmә fәlsәfәsinә nә xasdır (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә demokratiyanın yüksәk sәviyyәsi
heyәt әmәyinin ödәnilmәsinin yüksәk sәviyyәsi
ömürlük işlә tәmin olunma
düzgün cavab yoxdur
hamısı düzdür
Sual: İnsani münasibәtlәr vә ya psixologiya idarәetmә konsepsiyasının müәlliflәri
tәdqiqatlarını әsasәn nәyә hәsr etmişlәr (Çәki: 1)
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi problemlәrinә vә yeni texnologiyaların
tәtbiqinә
kadr resurslarının ehtiyaclarının ödәnilmәsi problemlәrinә
firmanın bazardakı mövqeyinin öyrәnilmәsinә
idarәetmә prosesini bir neçә ardıcıl mәrhәlәlәrә bölünmәsinә
tәşkilatın strateji uzaqgörәnliyi
Sual: İnsani münasibәtlәr vә psixologiya idarәetmә konsepsiyası neçәnci illәrdә yayılıb
(Çәki: 1)
18851920
19001920
19151940
19201940
19301950
Sual: Vәziyyәti yanaşmaya daxildir (Çәki: 1)
tәşkilatın qarşılıqlı asılılıq elementlәrinin mәcmusu
qәrarların qәbul edilmә prosesindә daxili vә xarici mühitin tәsiri
tәşkilatın mәqsәdinә nail olmaq üçün, arası kәsilmәyәn qarşılıqlı әlaqәli hәrәkәtlәrin

seriyası
düzgün cavab yoxdur
tәşkilatın xarici mühitә adaptasiyası
Sual: İdarәetmәdә sistem kimi yanaşma nәzәrdә tutur (Çәki: 1)
birbiri ilә әlaqәdә olan arası kәsilmәz hәrәkәt silsilәsini vә sıx әlaqәdә olan
funksiyaları
insanlar, quruluş, texnologiyalar kimi qarşılıqlı asılılıq elementlәrin mәcmusunu
yaranmış vәziyyәtә görә müxtәlif idarәetmә metodlarının yararlığını
düzgün cavab yoxdur
hamısı düzdür
Sual: Kompleks yanaşmaya aiddir (Çәki: 1)
insanlar, quruluş, qoyulan mәsәlә vә texnologiya kimi elementlәrin qarşılıqlı
әlaqәlәri
texniki, ekoloji, iqtisaditәşkilati, sosialpsixoloji, siyasi vә demoqrafik aspektlәrin
qarşılıqlı әlaqәlәri
müәssisәnin funksiyalarının birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәlәri
müәssisәnin ayrıayrı yarımsistemlәri vә elementlәri arasında әlaqәlәr
siyasi vә demoqrafik aspektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri
Sual: İşçi heyәtinin idarә edilmәsinә daxildir (Çәki: 1)
kadrların seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
işçilәrin әmәyinin motivasiyası vә yaradıcılıq tәşәbbüsü
elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәrinin aparılması
heyәtin vә onun fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
hәmkarlar ittifaqları ilә qarşılıqlı münasibәtlәrin olması
Sual: Hansı idarәetmә konsepsiyasında işçilәrin müxtәlif tәlәbatlarının ödәnilmәsinә
diqqәt göstәrilir (Çәki: 1)
elmi idarәetmә konsepsiyasında
inzibati idarәetmә
davranış haqqında elmi konsepsiyasında
insani münasibәtlәr konsepsiyasında
hәr bir halda
Sual: İnsan ehtiyatlarının sәmәrәliliyinin artırılması hesabına tәşkilatın sәmәrәliliyinin
yüksәldilmәsi hansı idarәetmә konsepsiyasına xasdır (Çәki: 1)
elmi idarәetmә konsepsiyasına
inzibati idarәetmә konsepsiyasına
davranış haqqında elmi konsepsiyaya
insani münasibәtlәr konsepsiyasına
hәr biri
Sual: İdarәetmәnin sosioloji metodları neyә yönәldilir (Çәki: 1)

insanın daxili alәminә, şәxsiyyәtinә, obraz vә davranışına
insanlar qrupuna vә. onların. әmәk prosesi zamanı qarşılıqlı fәaliyyәtinә
hakimiyyәtә әsaslanan idarәçilik tәdbirlәrinә
nizamintizama vә töhmәtlәrә әsaslanan idarәçilik tәsir vasitәlәrinә
nizamintizam, mәsuliyyәtә vә tәlәbkarlığa
Sual: İdarәetmәnin psixoloji metodları neyә yönәldilir (Çәki: 1)
insanın daxili alәminә, şәxsiyyәtinә, obraz vә davranışına
insanlar qrupuna vә onların әmәk prosesi zamanı qarşılıqlı fәaliyyәtinә
hakimiyyәtә әsaslanan idarәçilik tәdbirlәrinә
nizamintizama vә töhmәtlәrә әsaslanan idarәçilik tәsir vasitәlәrinә
nizamintizam, mәsuliyyәtә vә tәlәbkarlığa
Sual: Heyәtin seçimi, qiymәtlәndirilmәsi vә tәlimi üçün lazım olan mәlumatlar hansı
metodların vasitәsi ilә tәqdim edilir (Çәki: 1)
iqtisadi
inzibati
tәşkilati
sosioloji
siyasi
Sual: Hakimiyyәtin hansı növü rәhbәrlәrin seçilmәsini nәzәrdә tutmur (Çәki: 1)
demokratik
liberal
qarışıq
avtoritar
hәr bir növ
Sual: Demokratik idarәetmә stili әsaslanır (Çәki: 1)
rәhbәrin onun tabeçiliyindә olanların idarәedilmәsindәn faktiki kәnarlaşdırıl¬masına
vahid rәhbәrlik vә ictimai özünüidarәetmә prinsiplәrinin әlaqәlәndirilmәsinә
idarәetmәnin bütün funksiyaları üzrә mәsәlәlәrinin rәhbәr tәrәfindәn tәkbaşına hәll
edilmәsinә
düzgün cavab yoxdur
hәr biri düzdür
Sual: Avtoritar rәhbәrin kadrların seçilmәsinә olan münasibәti (Çәki: 1)
peşәkar kadrlardan qorxur vә onlardan azad olmağa çalışır
kadrların seçilmәsi ilә mәşğul olmur
bilikli vә peşәkar kadrları seçir
düzgün cavab yoxdur
işçilәrә nәzarәt edir
Sual: Demokratik rәhbәrin kadrların seçilmәsinә olan münasibәti (Çәki: 1)
peşәkar kadrlardan qorxur vә onlardan azad olmağa çalışır

kadrların seçilmәsi ilә mәşğul olmur
bilikli vә peşәkar kadrları seçir
düzgün cavab yoxdur
hәr variant düzdür
Sual: Avtoritar rәhbәrlik stilindә tabeçilikdә olanlara hansı mәnәvi tәsirdәn istifadә olunur
(Çәki: 1)
cәzalandırma stimullaşdırmanın әsas üsulu hesab edilir
vәziyyәtdәn vә tabeçilikdә olanların sәviyyәsindәn asılı olaraq, müxtәlif üsullar
tәtbiq edilir
daha çox mükafatlandırmadan istifadә edilir
düzgün cavab yoxdur
variantlardan hamısı düzdür
Sual: Liberal idarәetmә stili әsaslanır (Çәki: 1)
rәhbәrin onun tabeçiliyindә olanların idarәedilmәsindәn taktiki kәnarlaş¬dırılmasına
vahid rәhbәrlik vә ictimai özünüidarәetmә prinsiplәrinin әlaqәlәndirilmәsinә
idarәetmәnin bütün funksiyaları üzrә mәsәlәlәrinin rәhbәr tәrәfindәn tәkbaşına hәll
edilmәsinә
düzgün cavab yoxdur
variantlardan hamısı düzdür
Sual: Avtoritar idarәetmә stili әsaslanır (Çәki: 1)
rәhbәrin onun tabeçiliyindә olanların idarәedilmәsindәn taktiki kәnarlaşdırılmasına
vahid rәhbәrlik vә ictimai özünüidarәetmә prinsiplәrinin әlaqәlәndirilmәsinә
idarәetmәnin bütün funksiyaları üzrә mәsәlәlәrinin rәhbәr tәrәfindәn tәkbaşına hәll
edilmәsinә
düzgün cavab yoxdur
vahid rәhbәrlik
Sual: Liberal idarәetmә stilindә qәrarın qәbul edilmә metodu (Çәki: 1)
qәrar, vәziyyәtdәn asılı olaraq, tәkbaşına vә ya kollektiv şәkildә qәbul edilir
bütün mәsәlәlәr tәkbaşına rәhbәr tәrәfindәn hәll edilir
rәhbәr tәrәfindәn göstәrişlәrin vә ya müşavirlәr tәrәfindәn qәrarların verilmәsini
gözlәmәk
qәrar qәbul etmәmişdәn әvvәl, tabeçiliyindә olan işçilәrlә mәslәhәtlәşmәk
düzgün variant yoxdur
Sual: Demokratik idarәetmә stilindә qәrarın qәbul edilmә metodu (Çәki: 1)
qәrar, vәziyyәtdәn asılı olaraq, tәkbaşına vә ya kolektiv şәkildә qәbul edilir
bütün mәsәlәlәr tәkbaşına rәhbәr tәrәfindәn hәli edilir
rәhbәr tәrәfindәn göstәrişlәrin vә ya müşavirlәr tәrәfindәn qәrarların verilmәsin
gözlәmәk
qәrar qәbul etmәmişdәn әvvәl, tabeçiliyindә olan işçilәrlә mәslәhәtlәşmәk
müşavirlәr tәrәfindәn qәrarların verilmәsin gözlәmәk

Sual: Avtoritar liderlik nәyә әsaslanır (Çәki: 1)
liderin müxtәlif yollarla mütlәq hakimiyyәtinin әldә saxlanılmasına
normativ sәnәdlәr әsasında hakimiyyәtin saxlanılmasına
davamçılardan hakimiyyәtin könüllü alınmasına
düzgün cavab yoxdur
hәr bir hal düzdür
Sual: Qeyrisәmәrәli liderlik aşağıdakı tipli әnәnәvi münasibәtlәrә әsaslanır (Çәki: 1)
liderin müxtәlif yollarla mütlәq hakimiyyәtinin әldә saxlanılmasına
normativ sәnәdlәr әsasında hakimiyyәtin saxlanılmasına
davamçılardan hakimiyyәtin könüllü alınmasına
düzgün cavab yoxdur
hәr bir hal düzdür
Sual: Qeyrisәmәrәli liderlik aşağıdakı tipli әnәnәvi münasibәtlәrә әsaslanır (Çәki: 1)
"seçilmiş rәhbәr  tabә olan"
"liderardıcıllar”
"müdir  işçi"
"sahibqul"
variantlardan hәr biri düzdür
Sual: Effektli liderlik aşağıdakı tipli әnәnәvi münasibәtlәrә әsaslanır (Çәki: 1)
"seçilmiş rәhbәr  tabә olan"
"liderardıcıllar”
"müdir  işçi"
"sahibqul"
variantlardan hәr biri düzdür
Sual: Demokratik liderlik aşağıdakı tipli әnәnәvi münasibәtlәrә әsaslanır (Çәki: 1)
"seçilmiş rәhbәr  tabә olan"
"liderardıcıllar”
"müdir  işçi"
"sahibqul"
variantlardan hәr biri düzdür
Sual: Liderlik hüdudları nәzәriyyәsinin әsasını tәşkil edir (Çәki: 1)
intellektual qabiliyyәt
işi bilmә
özünә әmin olma
reallıq vә enerjilik
variantlardan hәr biri düzdür
Sual: Vәzifә liderliyi konsepsiyası aşağıdakılardan birini nәzәrdә tutur (Çәki: 1)
müәyyәn davranış vә rәhbәrlik üsulunu

rәhbәrdә müәyyәn keyfiyyәtlәrin mövcudluğunu
rәhbәrin tәşkilatdakı rәsmi mövqeyini
düzgün cavab yoxdur
rәhbәrin qabiliyyәtliliyi
Sual: Xarizma dedikdә aşağıdakı nәzәrdә tutulur (Çәki: 1)
mәntiq әsasında qurulmuş hakimiyyәt
әnәnәlәr әsasında qurulmuş hakimiyyәt
tutduğu vәzifә әsasında qurulmuş hakimiyyәt
bilik әsasında qurulmuş hakimiyyәt
rәhbәrin şәxsi keyfiyyәti vә istedadı әsasında qurulmuş hakimiyyәt
Sual: Hakimiyyәtin utilitar forması hәyata keçirilir (Çәki: 1)
güclü motivlәrin tәsiri vasitәsi ilә
qanuni hakimiyyәtin vasitәsi ilә
müәyyәn qrupun hökmü ilә tәyin edilәn normalar vasitәsi
ayrıayrı işçilәr tәrәfindәn tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
Sual: Hakimiyyәtin normativ forması hәyata keçirilir (Çәki: 1)
güclü motivlәrin tәsiri vasitәsi ilә
qanuni hakimiyyәtin vasitәsi ilә
müәyyәn qrupun hökmü ilә tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
ayrıayrı işçilәr tәrәfindәn tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
Sual: Hakimiyyәtin birlәşmiş forması hәyata keçirilir (Çәki: 1)
güclü motivlәrin tәsiri vasitәsi ilә
qanuni hakimiyyәtin vasitәsi ilә
müәyyәn qrupun hökmü ilә tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
ayrıayrı işçilәr tәrәfindәn tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
tәyin edilәn normalar vasitәsi ilә
Sual: Motivlәşdirmә nәzәriyyәlәri hansı kateqoriyalara ayrılır (Çәki: 1)
mәzmunlu
prosesual
ilkin
daxili
xarici
Sual: Kateqoriyalardan hansı motivlәşdirmә nәzәriyyәlәrinә daxil deyil (Çәki: 1)
mәzmunlu
prosesual
ilkin

tәrkib
ümumi
Sual: Motivasiya prosesinin ardıcıl mәrhәlәlәrinә aiddir (Çәki: 1)
tәlәbatın yaranması
tәlәbatın tәmin olunması yollarının araşdırılması
fәaliyyәt taktikasının müәyyәn edilmәsi vә tәdbirlәrin mәrhәlәlәrlә hәyata keçirilmәsi
tәlәbatın tәmin edilmәsi vә maddi vә ya mәnәvi mükafatın әldә edilmәsi
tәlәbatın idarә edilmәsi
Sual: Motivlәşdirmә prosesinә daxildir (Çәki: 1)
tәmin olunmamış tәlәbatların müәyyәn edilmәsi
tәmin olunmamış tәlәbatların qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatların ödәnilmәsinә yönәldilәn mәqsәdlәrin ifadәsi
tәlәbatları ödәmәk üçün zәruri tәdbirlәrin müәyyәn edilmәsi
tәlәbatları ödәmәk üçün üsulların axtarılması
Sual: Motivasiyanın mәzmunlu nәzәriyyәsinә әsasәn (Çәki: 1)
müxtәlif işçilәr vә müvafiq müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
insan tәlәbatlarının iyerarxik tәsnifatı mövcuddur
insanı әmәyә hәvәslәndirәn sadә stimullar mövcuddur
düzgün cavab yoxdur
müvafiq müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
Sual: İlkin nәzәriyyә motivasiyasına әsasәn (Çәki: 1)
müxtәlif işçilәr vә müvafiq müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
insan tәlәbatlarının iyerarxik tәsnifatı mövcuddur
insanı әmәyә hәvәslәndirәn sadә stimullar mövcuddur
düzgün cavab yoxdur
müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
Sual: Prosesual nәzәriyyә motivasiyasına әsasәn (Çәki: 1)
müxtәlif işçilәr vә müvafiq müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
insan tәlәbatlarının iyerarxik tәsnifatı mövcuddur
insanı әmәyә hәvәslәndirәn sadә stimullar mövcuddur
düzgün cavab yoxdur
müxtәlif әmәk stimulları mövcuddur
Sual: Vrumun nәzәriyyәsinә görә (Çәki: 1)
insanlar inanırlar ki, göstәrdiklәri sәylәr onları arzuladığı nәticәlәrә vә mükafatlara
çatdıracaqdır
insanlar tәşkilatın işindә iştirak etmәkdәn zövq alırlar
insanlar göstәrdiklәri sәylәrә müvafiq olaraq mükafatlandırmaq istәyirlәr
insanlar öz mükafatlarını, analoji işi görәn digәr işçilәrin mükafatları ilә müqaisә
edirlәr

analoji işi görәn digәr işçilәrin mükafatları ilә müqaisә edirlәr
Sual: Lokun nәzәriyyәsinә görә (Çәki: 1)
insanlar inanırlar ki, göstәrdiklәri sәylәr onları arzuladığı nәticәlәrә vә mükafatlara
çatdıracaqdır
insanlar tәşkilatın işindә iştirak etmәkdәn zövq alırlar
insanlar göstәrdiklәri sәylәrә müvafiq olaraq mükafatlandırmaq istәyirlәr
insanlar öz mükafatlarını, analoji işi görәn digәr işçilәrin mükafatları ilә müqayisә
edirlәr
analoji işi görәn digәr işçilәrin mükafatları ilә müqayisә edirlәr
Sual: Adamsın nәzәriyyәsinә görә (Çәki: 1)
insanlar inanırlar ki, göstәrdiklәri sәylәr onları arzuladığı nәticәlәrә vә mükafatlara
çatdıracaqdır
insanlar tәşkilatın işindә iştirak etmәkdәn zövq alırlar
insanlar göstәrdiklәri sәylәrә müvafiq olaraq mükafatlandırmaq istәyirlәr
insanlar öz mükafatlarını, analoji işi görәn digәr işçilәrin mükafatları ilә müqayisә
edirlәr
insanlar inanırlar ki, әmәyә görә mükafatlandırılacaqlar
Sual: "Gozlәmәlәr" nәzәriyyәsinin banisi kim sayılır (Çәki: 1)
Lok
Xersberq
MakKleland
Adams
Vrum
Sual: İki amillik nәzәriyyәsini n banisi kim sayılır (Çәki: 1)
Maslou
Xersberq
MakKleland
Adams
Vrum
Sual: Maslounun nәzәriyyәsinә görә hansı tәlәbat insan üçün daha yüksәk sәviyyәli
sayılır (Çәki: 1)
sosial qrupa aid olma tәlәbatı
özünü ifadә etmәk tәlәbatı
fizioloji tәlәbatlar
tәhlükәsizliyә olan tәlәbat
hörmәtә vә nüfuza olan tәlәbat
Sual: Maslounun nәzәriyyәsinә görә tәlәbatlardan hansı insan üçün aşağı sәviyyәli
sayılır (Çәki: 1)
qidaya olan tәlәbat

nüfuza, hörmәtә olan tәlәbat
özünü reallaşdırma tәlәbatı
tәhlükәsizliyә olan tәlәbat
ictimai qruplara aid olma tәlәbatı
Sual: Ardelferin "Mövcud olma, әlaqә, yüksәliş" nәzәriyyәsindәki yüksәliş tәlәbatı nәyi
tәsdiq edir (Çәki: 1)
insanın sosial tәbiәtini
işçinin inkişafını
insanın ailә üzvü olmağını
insanın ictimai münasibәtlәrini
işçinin iş şәraitinin olmasını
Sual: Stumullaşdırılmanın növünә aid deyil (Çәki: 1)
mәcbur etmә
maddi hәvәslәndirmә
könüllü tabe olma
mәnәvi hәvәslәndirmә
özünütәsdiqlәmә
Sual: Stumullaşdırılmanın növünә aiddir (Çәki: 1)
mәcbur etmә
maddi hәvәslәndirmә
mәnәvi hәvәslәndirmә
özünütәsdiqlәmә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Motivlәşdirmәnin "X" nәzәriyyәsinә әsasәn (Çәki: 1)
işçi işdәn boyun qaçırmaya
yayınmağa çalışır
işçidә yaxşı işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir
işçidә qrupda işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir
düzgün cavab yoxdur
Sual: Motivlәşdirmәnin "Y" nәzәriyyәsinә әsasәn (Çәki: 1)
işçi işdәn boyun qaçırmaya, yayınmağa çalışır
işçidә yaxşı işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir
işçidә qrupda işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir
düzgün cavab yoxdur
hәr bir hal düzdür
Sual: Motivlәşdirmәnin "Z" nәzәriyyәsinә әsasәn (Çәki: 1)
işçi işdәn boyun qaçırmaya, yayınmağa çalışır
işçidә yaxşı işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir

işçidә qrupda işlәmәk istәyi üstünlük tәşkil edir
düzgün cavab yoxdur
hәr bir hal düzdür
Sual: Kommunikasiya dedikdә aşağıdakı başa düşülür (Çәki: 1)
insanların ünsiyyәt vasitәsi
insanların birbirinә rәhbәrlik etmә üsulu
rabitә vasitәsi
iki vә daha çox insanlar arasında informasiya mübadilәsi
sәrnişin vә yüklәrin çatdırma vasitәsi
Sual: Münaqişәlәr aşağıdakı tipli ola bilәr (Çәki: 1)
şәxsdaxili münaqişә
şәxs vә qrup arasında münaqişә
şәxslәrarası münaqişә
qruplararası münaqişә
qrupdaxili münaqişә
Sual: Münaqişәnin idarә edilmәsi aşağıdakı istiqamәtlәrdә aparılır (Çәki: 1)
sәbәblәrin araşdırılması istiqamәtindә
münaqişәnin yumşaldılması istiqamәtindә
münaqişәnin tәnzimlәnmәsi istiqamәtindә
münaqişәnin hәlli istiqamәtindә
münaqişәnin axtarılması istiqamәtindә
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Sual: Sosiologiya termininin mәnşәyi hansı birlәşmәdir? (Çәki: 1)
mәqsәd vә insan qrupu
cәmiyyәt vә tәlim
tәlәbat vә cәmiyyәt
münasibәtlәr vә elm
anlayışlar vә cәmiyyәt
Sual: «Sosiologiya»nın bir elm kimi әsası elm tәrәfindәn qoyulmuşdur? (Çәki: 1)
Rutkebur
Teylor

Fayol
Kont
Meyo
Sual: Sosiologiyanın tәdqiqat obyekti nәdir? (Çәki: 1)
insan münasibәtlәri;
iqtisadi münasibәtlәr
idarәetmә münasibәtlәri
qruplararası münasibәtlәr
sosial gözlәmәlәr
Sual: Sosial obyektin bütövlüyü amilinә aşağıdakı sosioloqlardan hansı ilk dәfә işarәt
etmişdir? (Çәki: 1)
P.Merton
Т.Парсонс
E.Dyurkgeyn
M.Veber
A.Smoll
Sual: T.Parsona görә sosiologiyanın әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
sosial sistemlәrin inteqrasiyası
ictimai elmlәrin inteqrasiyası
differensiasiya vә inteqrasiya
qlobal inteqrasiya
psixologiya elmi ilә inteqrasiya
Sual: Tәfәkkürdә elmi bir metodu kimi dialektikanın әsasını kim qoymuşdur? (Çәki: 1)
Zimmel
Kuli
Kont
Kant
Hegel
Sual: Dyurkgeynә görә bir elm kimi sosiologiyanın predmeti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
qarşılıqlı tәsir
sosial mühit
obyektiv reallıq
tәzahür formaları
sosial fakt
Sual: Veberә görә sosiologiyanın predmeti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
kollektiv şüur
sosial tәsir
sosial mühit

qarşılıqlı tәsir
sosial inteqrasiya
Sual: Sosial münasibәtlәrә aiddir: (Çәki: 1)
münaqişәlәrin hәlli
sosial tәfәkkür formaları
sosial layihәlәr mәcmuyu
ictimai tәrәqqi problemlәri
insanların birgә vә şüurlu hәyat fәaliyyәti
Sual: Tarixәn sosiologiya ilkin olaraq hansı elmlә vәhdәtdә formalaşmışdır? (Çәki: 1)
idarәetmә
fәlsәfә
tarix
hüquq
kibernetika
Sual: Sosiologiyanın formalaşmasının sonrakı mәrhәlәsi hansıdır? (Çәki: 1)
sosiologiyanın ictimai elm kimi inkişafı ilә
sosiologiyanın nәticәlәrinin elmi hipotez xarakteri ilә
sosiologiyanın fәlsәfә ilә inteqrasiyası
sosiologiyanın sosial mühәndis kimi inkişafı ilә
adekvat dünyagörüşü kimi
Sual: Sosiologiyanın formalaşması mәrhәlәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
nәzәri sosiologiya
makrososiologiya
empirik sosiologiya
tәtbiqi sosiologiya
sosial struktur
Sual: Sosial mühәndislik әlaqәdardır: (Çәki: 1)
әmәyin elmi tәşkili ilә
sosial fәlsәfә ilә
elmi praktiki fәaliyyәt ilә
sosial layihәlәşdirmә ilә
mәqsәdin identifikasiyası ilә
Sual: Konkret sosioloji tәdqiqatlar sosiologiyanın strukturunda hansı sәviyyәyә aiddir?
(Çәki: 1)
ali
orta
ümumi
aşağı

dövrü
Sual: Sosiologiyanın elmi praktiki fәaliyyәt sәviyyәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәtbiqi tәdqiqatlar
sosial proqramların hәyata keçirilmәsi
nәzәri sosiologiya
tәdqiqat nәticәlәrinin realizasiyası
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә tәdqiqatзının iştirakı
Sual: Aşağıdakılardan hansı varinat sosiologiyanın funksiyası deyil? (Çәki: 1)
differensiasiyası
qnoseoloji
tәfәkkür
praktiki
ideoloji
Sual: Sosiologiyanın nәzәritәfәkkür funksiyası nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
ictimai ideallarla
ictimai dәyәrlәrin formalaşdırılması ilә
şüur vә davranışın mahiyyәtinin araşdırılması ilә
sosial tәrәqqi ilә
insanların mәnafeyi ilә
Sual: İnsanların, sosial qrupların qarşılıqlı tәsirinin forma vә nәticәsi necә adlanır? (Çәki:
1)
sosial icma
sosial fakt
sosial sinif
kollektiv
sosial mühit
Sual: Sosial faktın empirik ifadәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәsvir
ölçmәk
toplamaq
aprobasiya
mәnәviyyat
Sual: Fәlsәfә şәxsiyyәtә hansı nöqteyinәzәrdәn baxır? (Çәki: 1)
temperament
xarakter
qabiliyyәtlәr
psixi proseslәr
tәfәkkür subyekti
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Sual: Psixologiya şәxsiyyәtә hansı nöqteyinәzәrdәn baxır? (Çәki: 1)
davranış
qabiliyyәtlәr
tәfәkkür
alaptasiya
mühit
Sual: Şәxsiyyәtә sosioloji yanaşmaya aid deyil: (Çәki: 1)
temperament
şәxsiyyәtcәmiyyәt münasibәtlәri
şәxsiyyәtqrup münasibәtlәri
fәaliyyәtә qoşulmaq
sosial davranışın özünütәnzimlәmәsi
Sual: Şәxsiyyәtin tәyin olunmasında formalmәntiqi yanaşmaya görә hansı insanlar
şәxsiyyәt hesab edilir? (Çәki: 1)
bütün insanlar
feral insanlar
qruplara daxil olan insanlar
müәyyәn müsbәt keyfiyyәtәlәr malik insanlar
peşәkar insanlar
Sual: Struktur funksional istiqamәtә әsasәn sosial tәhlilin vahidi nәdir? (Çәki: 1)
fәrd
qrup
rol
tәfәkkür
vәzifә
Sual: Strukturfunksionalizm istiqamәtinin banisi kimdir? (Çәki: 1)
Dyurkgeyn
Teylor
parsons
Maslou
Engels

Sual: Şәxsiyyәtin marksist nәzәriyyәsindә әsas aksent hansı tәrәfdәdir? (Çәki: 1)
şәxslәrarası münasibәtlәr
şәxsiyyәt vә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı tәsir
sosial münasibәtlәr
iqtisadi münasibәtlәr
sinislәrarası münasibәtlәr
Sual: Şәxsiyyәtin sosial strukturuna aşağıdakı element daxil deyil: (Çәki: 1)
mәdәni element
mәnәvi yığım
rol yığımı
status
qabiliyyәtlәr
Sual: Sosializasiya nәdir? (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin şüurundakı dәyişikliklәr
şәxsiyyәtin davranışındakı dәyişikliklәr
fәrdin yaşadığı cәmiyyәtin sosial rollarının mәnimsәnilmәsi
insanın inkişaf prosesidir
obyektiv vә subyektiv şәrtlәrin vәhdәtidir
Sual: Sosial tәşkilatın xarakterik cәhәti deyil: (Çәki: 1)
üzvlәrin statusvә rola görә bölgüsü
sistem bütövlüyü
xarici mühitlә әlaqә
әmәk bölgüsü
proqnozlaşdırma
Sual: Qrup dinamikası nәdir? (Çәki: 1)
sosial qrup üzvlәrinin öz aralarındakı müxtәlif növlü qarşılıqlı tәsiri
peşәkar tәcrübәnin vertalizasiyası
sosial tәdqiqatların hәyata keçirilmәsi
qrupdaxili münaqişәlәrin hәlli
sosial rolların müәyyәnlәşdirilmәsi
Sual: Qrup dinamikası prosesinә aid deyil: (Çәki: 1)
rәhbәrlik vә liderlik
qrup nöqteyinәzәrinin formalaşması
әsaslandırılmış mükafatlandırma
qrup tәzyiqi
qrup üzvlәrinin davranışının tәnzimlәnmәsi

Sual: Qrupun xarakteristikasına aiddir: (Çәki: 1)
sosial rollar sistemi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
idarәetmә sisteminin miqyasının genişlәnmәsi
әmәk fәaliyyәtindә motivlәrin formalaşdırılması
hipotezlәrin işlәnib hazırlanması
Sual: Fәrdin bir sosial mövqedәn digәrinә keçidi necә adlanır? (Çәki: 1)
qrup dinamikası
sosial stratifikasiya
sosial mobillik
sosial ierarxiya
idarәetmә ierarxiyası
Sual: Şәxsdaxili münaqişәyә aid deyil: (Çәki: 1)
fәrdi şüur sәviyyәsindә boş verәn münaqişә
qruplararası münaqişә
psixoloji münaqişә
şәxsin әtrafdan hәddәn artıq asılılığı nәticәsindә baş verәn münaqişә
rol gәrginliyi ilә әlaqәdar münaqişә
Sual: Qruplararası münaqişәyә aiddir: (Çәki: 1)
korporativ münaqişә
psixoloji münaqişә
rol gәrginliyi ilә bağlı münaqişә
fәrdi şüur sәviyyәsindә baş verәn münaqişә
şәxslәrarası münaqişә
Sual: Münaqişәlәr funksiyalarına görә bölünür: (Çәki: 1)
koordinasiyasubordinasiya
tәşkiletmәkoordinasiya
differensiasiyainteqrasiya
sәbәbnәticә
inteqrativ vә dezinteqrativ
Sual: Daxili mәzmununa görә münaqişәlәr bölünür: (Çәki: 1)
rasional vә emosional
mәntiqi vә intuitiv
intensiv vә ekstensiv
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
tәbii vә süni
Sual: Rasional münaqişәyә aid deyil: (Çәki: 1)
işgüzar rәqabәt

resursların yenidәn bölgüsü
qarşı tәrәfә nifrәt
idarәetmә strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
sosial strukturun tәkmillәşdirilmәsi
Sual: Sosial gәrginliyin әlamәtidir: (Çәki: 1)
kütlәvi psixi narahatlıq atmosferinin yaranması
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi
mәhsul keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi
resurs qıtlığı
zәif pul axını
Sual: Gәrginlik nöqteyi nәzәrindәn münaqişә mәrhәlәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
yaranma
qiyam
formalaşma
çiçәklәnmә
yenidәn qurulma
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Sual: Münaqişәli qrupların şәxsiyyәt potensialına aiddir: (Çәki: 1)
tәrkibin xarakteristikası
status
intellektual resurslar
vaxt resursları
stimullaşdırma sistemi
Sual: Münaqişәli qrupların sosial potensialına aiddir: (Çәki: 1)
psixoloji
fiziki
iqtisadi
liderlәrin mövcudluğu
mәdәni
Sual: Müәssisә aşağıdakı mәcmudan ibarәtdir: (Çәki: 1)
texniki vә tәşkilati bazanın mәcmuu

texniki, iqtisadi vә sosial altsistemlәrinin mәcmuu
iqtisadi sistemin vahidliyi
sosial altsistemlәri mәcmuu
texniki baza vә iqtisadi altsisteminin vahidliyi
Sual: Sosial qrupların növlәri: (Çәki: 1)
istehsal
texniki
real vә şәrti
sosialdemoqrafik
psixoloji
Sual: Sosial qruplar ola bilәr: (Çәki: 1)
Sosial qruplar ola bilәr:
real vә şәrti
istehsal vә texniki
real vә daimi
variasiya edәn vә şәrti
Sual: Kollektivin sosial strukturu elementidir: (Çәki: 1)
sosial qrup
sosial әlamәt
sosial amil
sosial tәşkilat
sosial münasibәtlәr
Sual: Sosial tәşkilat hansı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir? (Çәki: 1)
xidmәt göstәrilmәsi,әmәk kollektivinin mövcudluğu
idarәetmә, xidmәt göstәrilmәsi
ümumi mәqsәd, idarәetmә, funksiyaların bölgüsü
funksiyaların bölgüsü әmәk kollektivinin mövcudluğu
ümumi mәqsәd, xidmәt göstәrilmәsi
Sual: Tәşkilat – budur: (Çәki: 1)
fәaliyyәti ümumi mәqsәdә çatmaq üçün şüurlu koordinasiya edilәn insan qrupudur
davranış prosesindә tәlәbat xüsusiyyәtidir
işinin istehsal prosesi ilә әlaqә vasitәsidir
fәaliyyәtә cәlb etmәk vasitәsidir
davranışın әsaslandırılması vasitәsidir
Sual: Şәrti qruplara aid edilir: (Çәki: 1)
mәqsәdli, sosialpsixoloji, sosialdemoqrafik
peşәkarixtisas, sosialdemoqrafik
ictimaitәşkilati, sosialpsixoloji

sosialdemoqrafik, ictimaitәşkilati
mәqsәdli, sosialtәşkilati
Sual: Sosial tәşkilat qarşısında hansı vәzifәlәr qoyulur? (Çәki: 1)
beynәlxalq tәşkilati münasibәtlәr
insanın cәmiyyәtdә davranışı
insanın hәyat tәrzi
istehsaldaxili münasibәtlәr
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin artırılması vә kollektivin sosial inkişafı
Sual: Müәssisәnin sosial strukturudur: (Çәki: 1)
onun elementlәrinin mәcmuyu vә bk elementlәr arasında münasibәtlәr
şәxsiyyәtin yeni sferaya daxil edilmәsi
işçinin davranışına tәsir
işçinin istehsal prosesi ilә әlaqә vasitәsi
davranışın әsaslandırılması vasitәsi
Sual: Sosial strukturun hansı növlәri var? (Çәki: 1)
funksionalistehsal, ictimaitәşkilati
milli, demoqrafik,funksionalistehsal
demoqrafik,mәqsәdli, ictimaitәşkilati
ictimaitәşkilati, milli, istehsalfunksional
sosialdemoqrafik, mәqsәdli,milli
Sual: Sosialpisxoloji qruplar necә formalaşdırılır? (Çәki: 1)
müxtәlif peşә qrupları işçilәri ilә
mәnafelәrin,dәyәr meyllәrinin vә mәşğuliyyәtinin uyğunluğu ilә
işçilәrin funksional qruplardakı funksiyalarına görә
onun tәrkibi, yaş hәddi ilә
ixtisas sәviyyәsinә görә
Sual: Sosial tәşkilatda hansı struktur növlәri var? (Çәki: 1)
istehsal vә qeyriistehsal
ictimai vә qeyriistehsal
istehsal vә ictimai
sosial vә demoqrafik
mәdәni vә sosial
Sual: Real qruplara aiddir: (Çәki: 1)
peşәixtisas, sosialdemoqrafik, ictimaitәşkilati
sosialdemoqrafik, istehsalfunksional, sosialpsixoloji
sosialpsixoloji, ictimaitәşkilati, istehsalfunksional
sosialpsixoloji, ictimaitәşkilati, sosialdemoqrafik
peşәixtisas, istehsalfunksional

Sual: Sosial tәşkilatın spesifik forması nәdir? (Çәki: 1)
sosial qrup
әmәk kollektivi
bütövlükdә müәssisә
işçi
rәhbәr
Sual: Әmәk kollektivi üçün hansı funksiya daha әsasdır? (Çәki: 1)
sosial tәlәbatların ödәnilmәsi
realizasiyası mәqsәdilә kollektivin yaradıldığı mәqsәdli funksiya
sosialinteqrativ funksiya
bölgü funksiyası
stimullaşdırma funksiyası
Sual: Müәssisәnin sosial strukturu nәdir? (Çәki: 1)
ümumi peşәyә malik insanların mәcmuyu
istehsal fәaliyyәtinin sahәlәr üzrә bölgüsü
maddi vә mәnәvi nemәtlәrin yaradılması üzrә mәqsәdi birgә realizasiya edәn işçilәr
birliyi
texniki vә tәşkilati bazanın mәcmuyu
maddi vә mәnәvi nemәtlәrin yaradılması üzrә mәqsәdi ayrıayrı realizasiya edәn
işçilәr birliyi
Sual: Motiv nәdir? (Çәki: 1)
fәaliyyәtә cәlb etmәk vasitәsi
insanı istiqamәtlәndirmәk vasitәsi
insanın öz tәlәbatların vә onların ödәnilmәsini dәrk etmәsi
insanın daxili vәziyyәti
siyasi fәaliyyәt
Sual: Mәnafe nәdir? (Çәki: 1)
subyektin bu vәya digәr dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә vasitәsi
әmәk davranışı prosesindә ideal hәyat tәrzi etalonu üzrә öz tәlәbat
xüsusiyyәtlәrindә dәyişmәyә cәhd
işçinin istehsal prosesi ilә әlaqә vasitәsi
fәaliyyәtә cәlbetmә vasitәsi
davranışın әsaslandırılması vasitәsi
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Sual: Motivasiya nәdir? (Çәki: 1)
işçinin istehsal prosesi ilә әlaqә vasitәsi
subyektin bu vә ya digәr dәyәrlәrә istiqamәtlәnmәsi vasitәsi
özünü vә digәrlәrini şәxsi vә tәşkilati mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi üçün işlәmәyә
maraqlandırmaq prosesi
özünü aktuallaşdırma
digәr insanların fәaliyyәtinin koordinasiyası
Sual: Xottari sınaqlarının nәticәlәrinә görә әmәk mәhsuldarlığına hansı amillәr daha çox
tәsir edir? (Çәki: 1)
rәhbәrlik üslubu
әmәk şәraiti vә tәşkili
işıqlandırma
sosial qarşılıqlı tәsir vә qrup davranışı
әmәk haqqı vә mükafatlandırma
Sual: Motivasiyanın mәzmun nәzәriyyәlәri nәyә әsaslanır: (Çәki: 1)
daxili amillәrin i identifikasiyası
mәqsәdin identifikasiyası
idrak
tәfәkkür
davranışın tәnzimlәnmәsi
Sual: Motivasiyanın mәzmun nәzәriyyәsinin yaradıcılarındandır: (Çәki: 1)
F.Teylor
PorterLouller
E.Meyo
F.Hersberq
C.Xonkins
Sual: Kollektivin sosialpsixoloji strukturu әlaqәdardır: (Çәki: 1)
istehsal tapşırıqları ilә
tәhsilinә görә
simpotiya vә antipatiyaya uyğun olaraq
insanların aktivliyi üzrә
davranış amillәri üzrә
Sual: İlkin tәlәbatların meydana çıxma xüsusiyyәti (Çәki: 1)
tәcrübә ilә
sınaq ilә
genetikdir
müqayisә yolu ilә

stimullaşdırma zamanı
Sual: İkinci dәrәcәli tәlәbatların meydana çıxma xüsusiyyәtlәri (Çәki: 1)
müqayisә yolu ilә
genetikdir
stimullaşdırma zamanı
motivasiya prosesindә
tәcrübә ilә
Sual: Fәrdin tәlәbatlar strukturu müәyyәn edilir: (Çәki: 1)
şüur sәviyyәsi ilә
genetik amillәrlә
sosializasiya sәviyyәsi ilә
davranışı ilә
mәnafelәr sistemi ilә
Sual: Daxili mükafatlandırmadır: (Çәki: 1)
әmәk haqqının artırılması
nәticәnin әldә edilmәsindәn mәmnunluq
xidmәti pillәkanda yüksәlmә
xidmәti status simvolları
әlavә imtiyazlar
Sual: Xarici mükafatlandırmadır (Çәki: 1)
xidmәti status simvolları
özünәhörmәt hissi
nәticәnin әldә edilәmsindәn mәmnunluq
işin әhәmiyyәtliliyindәn mәmnunluq
daxili mәmnunluq
Sual: Maslounun tәlәbatlar ierarxiyası daha sonradan kim tәrәfindәn inkişaf etdirilmişdir?
(Çәki: 1)
F.Hersberq
D.MakKlelmend
X.Marri
C.Xonkins
P.Druker
Sual: Sosial tәlәbatlara aid deyil: (Çәki: 1)
işçilәrin birbiri ilә ünsiyyәti
kollektivizm ruhu
ümumi yığıncaqlar
tabeçilikdә olanlarda yaradıcılıq qabiliyyәtlәrinin inkişafı
sosial aktivliyin artırılması

Sual: özünürealizasiya tәlәbata әlaqәdardır: (Çәki: 1)
ünsiyyәtlә
yaradıcılıqla
davranışla
әmәk haqqı ilә
әmәk şәraiti vә tәşkili ilә
Sual: Tabeçilikdә olanların mәqsәdlәrin formalaşdırılması vә qәrar qәbuluna cәlb
edimәsi tәlәbatı Maslounun tәlәbatlar ierarxiyasında hansı tәlәbata aiddir? (Çәki: 1)
fizioloji
tәhlükәsizlik
sosial
özünәhörmәt
özünürealizasiya
Sual: Hersberq nәzәriyyәsindәki gigiyeknik amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk şәraiti
nailiyyәtlәr
әmәk haqqı
nәzarәt dәrәcәsi
şәxslәrarası münasibәtlәr
Sual: Hesrbarq nәzәriyyәsindәki motivatorlara aid deyil: (Çәki: 1)
şirkәtin administrativ siyasәti
xidmәti pillәkanla yüksәliş
xidmәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
cavabdehlik
yüksәliş üçün imkanlar
Sual: Hersberq nәzәriyyәsindәki gigiyenik amillәr әlaqәdardır: (Çәki: 1)
maddi stimullaşdırma ilә
әmәyin intensivliyi ilә
tapşırığın xarakteri ilә
sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi ilә
işin yerinә yetirildiyi mühit ilә
Sual: Hersberq nәzәriyyәsindәki motivatorlar әlaqәdardır: (Çәki: 1)
mәqsәd qoyuluşu ilә
işin xarakteri vә mahiyyәti ilә
rәhbәrlik üslubu ilә
әmәk şәraiti ilә
әmәyin tәşkili ilә
Sual: Motivasiyanın prosessual nәzәriyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)

Hersberqin ikiamilli nәzәriyyәsi
Maslounun tәlәbatlar ierarxiyası
Alderfer nәzәriyyәsi
MakKlellandın qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsi
gözlәmәlәr nәzәriyyәsi
Sual: Әmәk davranışının daxili tәnzimlәyicisi deyil: (Çәki: 1)
tәlәbatlar
mәnafelәr
dәyәr istiqamәtlәri
xidmәtlәr
stimullar
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Sual: Xotari sınaqlarının nәticәlәrinә әsasәn әmәk mәhsuldarlığının yüksәldil
mәsinә әn
çox hansı amil tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
әmәk haqqı
rәhbәrlik üslübü
sosial münasibәtlәrin restrukturizasiyası
işıqlandırma
әmәk şәraiti vә tәşkili
Sual: Formal tәşkilatların struktur vә modeli müәyyәn edilir: (Çәki: 1)
insanların sosial qarşılıqlı tәsiri zamanı
idarәetmә planlaşdırılması prosesindә
kollektivizm şәraitindә
sosial aktivlik prosesindә
ünsiyyәt zamanı
Sual: Qeyriformal tәşkilatların struktur vә modeli müәyyәn edilir: (Çәki: 1)
planlışdırma prosesindә
tәşkiletmә prosesindә
insanların sosial qarşılıqlı tәsiri zamanı
tәşkilati struktura uyğun
tәşkilati formaya görә

Sual: İlk hәmkarlar ittifaqları yaradılmışdır: (Çәki: 1)
insanların sosial qrupları bazasında
formal qruplar bazasında
komitetlәr bazasında
işçi qrupları bazasında
rәhbәr qrupların bazasında
Sual: İnsanların qeyriformal qruplarda birlәşmәsinin sәbәblәri: (Çәki: 1)
әmәk haqqının artırılması
әmәyin rasionallaşdırılması
әmәyin intensivlәşdirilmәsi
qәrar qәbulunda iştirak
aidiyyәt hissi
Sual: Xotari sınaqlarının nәticәlәrinә görә formal tәşkilatların hәyata keçirdiyi sosial
nәzarәtin mexanizmi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
qrup standartları
әks әlaqә
ikitәrәfli kommunikasiya
informasiya hәcmi
faktiki nәticәlәr
Sual: Qeyriformal qrupun dağılmasının sәbәbi deyil: (Çәki: 1)
yeni texnologiyanın tәtbiqi
tәşkihati strukturda dәyişiklik
yeni işçilәrin cәlb edilmәsi
sosial aktivlәrin artması
kadr axıcılığı
Sual: Qeyriformal tәşkilatların dәyişikliklәrә müqavimәtini azaltmaqda menecment
etmәlidir: (Çәki: 1)
sәlahiyyәtlәri ötürmәlidir
tәşkilati strukturu stabillәşdirmәlidir
insanları qәrәr qәbulu prosesinә cәlb etmәlidir
kadr axıcılığının qarşısını almalıdır
әtraf mühiti tәhlil etmәlidir
Sual: Komitetlәrin yaradılması sәbәbi deyil: (Çәki: 1)
xәrclәrin azaldılması
ümumi mәqsәdlәrin realizasiyası
texnoloji proseslәrin modernizasiyası
sosial problemlәrin hәlli
konkret mәqsәdlәrin realizasiyası
Sual: Qeyriformal tәşkilatların sәmәrәliliyi hansı şәrt daxilindә özünü doğruldur? (Çәki:

1)
ETT_nin son nailiyyәtlәrindәn istifadә edildikdә
kadrların düzgün yerlәşdirilmәsi halında
qrup normaları formal standartlarda üstün olarsa
tәşkilat mәqsәdlәrinә çatdıqda
sosial adaptasiya zamanı
Sual: Qeyriformal qrupların xarakteristikası deyil: (Çәki: 1)
sosial nәzarәt
menecerlәr tәrәfindәn yaradılır
dәyişikliklәrә müqavimәt
qeyriformalliderlәrin meydana çıxması
qeyriformal kommunikasiya kanalları
Sual: Qeyriformal tәşkilatların formal tәşkilatlarla dinamik qarşılıqlı tәsiri hansı modeldә
әks olunur? (Çәki: 1)
Xomans modeli
oyunlar nәzәriyyәsi
xәtti proqramlaşdırma modeli
imitasiya modeli
iqtsiadi tәhlil
Sual: Böyük olmayan formal qrupların sәmәrәliliyi amillәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qrupun tәrkibi
qrup normaları
mütәşәkkillik dәrәcәsi
qrup üzvlәrinin statusu
üfüqi әmәk bölgüsü
Sual: Әmәk adaptasiyasının başlıca aspekti hansıdır? (Çәki: 1)
psixofizioloji
sosial
ictimaisiyasi
sosialpsixoloji
sosialsiyasi
Sual: Sosial adaptasiya nәdir? (Çәki: 1)
özünüqoruma qanunu
inkişaf
fәrdin özünürealizasiya qabiliyyәti
fәrdin sosial mühitә uyğunlaşması
fәrdin sosial aktivliyinin artması
Sual: Әmәk kollektivi hansı sosial mühitә aid edilir? (Çәki: 1)
mikromühit

makromühit
qlobal
beynәlxalq
fәrdi
Sual: İstehsal adaptasiyasına aid deyil: (Çәki: 1)
peşәkar adaptasiya
sosialtәşkilati adaptasiya
sosialpsixoloji adaptasiya
sosial adaptasiya
inzibati normalara adaptasiya
Sual: Adaptasiyaya davranışın tәnzimlәnmәsinin hansı sistemlәri daxildir? (Çәki: 1)
mürәkkәb
motivasiya
dinamik
açıq
qapalı
Sual: Peşәkar adaptasiyaya aid deyil: (Çәki: 1)
iş yerinә adaptasiya
әmәk vasitәlәrinә adaptasiya
әmәk alәtlәrinә adaptasiya
texnoloji proseslәrә adaptasiya
liderin xaratkerinә adaptasiya
Sual: Peşәkar adaptasiyaya tәsir göstәrmir: (Çәki: 1)
mühit amillәri
adaptasiya prsoesinin idarә edilmәsi amillәri
inzibatihüquqi adaptasiya amillәri
fәrdişәxsi amillәr
texnoloji proses amillәri

