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 كدام مهارت مربوط به شناخت پيچيدگي هاي كل سازمان و انجام دادن امور در جهت تحقق هدفهاي سازمان مي باشد؟. 1

 رفتاري  .د  فني        .ج  ادراكي      . ب  انساني      .الف 

؟كداميك از تئوري هاي . 2 زير در رابطه با ادراك شخصي و رفتار بين افراد است

 تئوري برابري  .د تئوري اسناد  .ج تئوري انتظار . ب  تئوري دو عاملي  .الف 

؟. 3 انگيزه هاي قدرت و پيشرفت جزو كدام دسته از انگيزه هاست

        موميع  انگيزه هاي . ب انگيزه هاي اوليه  .الف 

 انگيزه هاي ساختن و فعاليت  .د   ثانويه انگيزه هاي .ج 

؟باال ، كدام ويژگي زير را ) موفقيت طلبي ( افراد با انگيزه پيشرفت . 4 ندارند

. نياز به بازخور فوري دارند. ب  .     ريسك باال را مي پذيرند .الف 

  . شيفته كار هستند  .د ريسك متوسط را مي پذيرند  .ج 

؟ ) 9-9( مديريت به سبك. 5 در شبكه مديريت چه ناميده مي شود

مديريت تيمي  . ب مديريت باشگاهي  .الف 

  مديريت ميانه  .د مديريت بي ثمر         .ج 

؟. 6 تئوري دو عاملي متعلق به كدام گزينه است

مك گريكور  . ب    مك كللند  .الف 

  هرزبرگ  .د هرسي و بالنچارد  .ج 

؟. 7 كيفيت زندگي كاري بيشتر به كدام يك از گزينه هاي زير بستگي دارد

جو كاري . ب    محيط بيروني         .الف

عوامل انگيزشي  .د        مديريت   .ج

در كدام يك از گزينه هاي زير شخص خود را مي فهمد ولي درباره ديگران نمي داند؟. 8

خودنامكشوف   .د خودنهان .ج  خودكور        . ب  خود آشكار    .الف

؟. 9 در مدل خصوصيات شغل ، قلمرو يك شغل براي انجام شدن كامل از ابتدا تا انتها چه نام دارد

 هويت كار . ب  تتنوع مهار .الف 

 بازخور  .د     مفهوم كار     .ج 

؟ Aكدام يك از گزينه ها از ويژگي هاي افراد با تيپ . 10 است

    ميانه رو است  . ب . صبور است  .الف 

نگران وقت نيست   .د    رقابتي است   .ج 
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؟عصبانيت ، محبت و نفرت موجب ايجاد كدام . 11 يك از موانع ارتباطي زير مي شود

       عواطف  . ب  عدم اعتماد .الف 

ناسازگاري بين ارتباطات كالمي و غيركالمي  .د      صدا   .ج 

؟. 12 كدام يك از گزينه هاي زير جزو تئوري هاي فرايندي انگيزش محسوب مي شود

  ERG.ب   سلسله مراتب نيازها     .الف 

تئوري انتظار  .د       تئوري دو عاملي   .ج  

 داد؟ نميداد و در حقيقت وظيفه رهبري را انجام  در مدل رهبري  آيوا  كدام سبك رهبري آزادي كامل را به گروه مي. 13

دموكراتيك  .د  حمايتي      .ج  بي بندوبار        . ب  استبدادي          .الف 

؟. 14 كدام يك از موارد زير هرچه كامل تر باشد ، فرايند ارتباطات اثربخش تر است

پيام   .د رمزگشايي  .ج رمزگذاري  . ب بازخور  .الف 

؟. 15 كدام گزينه به عنوان نقطه عطف پيشرفت علمي و تاريخي در جنبش روابط انساني محسوب مي شود

مطالعات هاثورن  .د        ركود اقتصادي  .ج       نظريه تيلور . ب  كارگري   جنبش  .الف

؟. 16 در كدام مدل رهبري ، عامل تصميم گيري بيشتر مورد توجه است

مدل بليك و موتون  . ب          مدل هرسي و بالنچارد  .الف 

شميتمدل تانن بوم و ا  .د                  مدل وروم و ايتون  .ج  

هاي مطالعه رفتار در سازمان موقعيت مناسب و انجام كار خاصي را به عنوان بهترين كار توصيه مي كند؟  كداميك از مدل. 17

مدل تشريحي  .د  مدل توصيفي       .ج  مدل پيش بين      . ب  مدل تجويزي      .الف 

؟. 18 نگرش رفتاري كه رفتار را واحد مناسبي براي تجزيه و تحليل مي داند ، چه ناميده مي شود

نگرش يادگيري اجتماعي  . ب نگرش رفتارگرايي    .الف 

نگرش شناختي  .د  نگرش رفتارسازماني .ج 

؟هدف اساسي كدام نوع از ارتباطات ، ايجاد يك كانال مستقيم براي ه. 19 ماهنگي سازماني و حل مشكالت است

        ارتباطات جانبي . ب  ارتباطات غيررسمي  .الف 

ارتباطات از باال به پايين  .د         ارتباطات رسمي .ج 

؟. 20 طراحي شغل با افزايش سطح مسئوليت و كنترل چه ناميده مي شود

افزايش كيفيت شغل  .د  غني سازي شغل    .ج  تكامل شغل     .ب  توسعه شغل    .الف  

در كدام يك از گزينه هاي زير اعتقاد بر اين است كه خالقيت از سازماندهي مجدد روابط ميان افكار به ظاهر غير مرتبط . 21

  سرچشمه مي گيرد؟

ميم گيري گروه خالقتص  .د       همتاسازي  .ج     فرايند گروهي فرضي   . ب     تحرك ذهني .الف   
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؟. 22 كدام يك از تغييرات زير مشكل ترين و وقت گيرترين نوع تغيير است

تغيير رفتار گروهي   .د تغيير رفتار فردي  .ج  تغيير دانش . ب تغيير نگرش  .الف 

؟. 23 طبق تئوري هرسي و بالنچارد ، زماني كه بلوغ كاركنان خيلي باال باشد ، مديران بايد از چه سبك رهبري استفاده كنند

سبك دستوري  .د سبك توجيهي  .ج سبك تفويضي  . ب سبك مشاركتي  .الف 

؟محرك تنش زاي خارجي ) عالئم سازگاري عمومي (  GASدر كدام مرحله از . 24 سيستم فشار داخلي بدن را حساس مي كند

اُفت  .د تحليل رفتن  .ج مقاومت  . ب اعالم خطر  .الف 

؟. 25 پيچيده ترين مراوده ها كدام نوع مراوده است

 مراوده دو سويه  .د مراوده ضمني  .ج مراوده متقاطع . ب     مراوده مكمل  .الف

هاي رهبري كدامند؟ خنثي كنندهجانشين ها يا . 26

سازمان  –وظيفه  –خصوصيات كاركنان . ب  سازمان -وظيفه  –امكانات فني .الف 

  وسعت  –وظيفه  –خصوصيات كاركنان  .د  سازمان  –امكانات فني  –عده كاركنان .ج  

. سر تسليم فرود آورند... ها و  خواهند كه درمقابل دستورها  سياست كنند و از آنها مي ها ، كاركنان بالغ را استخدام مي سازمان. 27

  مفهوم باال توسط كدام صاحبنظر بيان شدن است؟ 

 آلدرفر .د  مازلو .ج  آرجريس . ب  هرزبرگ .الف  

و بر اهداف واگذاري شده ترجيح دارند؟ آيند  كدام اهداف از طريق مشاركت به دست مي. 28

مبهم . ب    ويژه .الف 

  كلي  .د  مورد قبول و پذيرفته شدهض.ج  

زنند، تا احساس آرامش بيشتري بكند؟  شناختي خود را از احساسات دروني و بيروني رنگ مي اين افراد دنياي روان. 29

عاطفي  .د  كمي .ج  سامعي . ب  تصويري .الف 

موارد زير از عوامل فشار عصبي گروهي است؟  كداميك از. 30

 تعارض نقش . ب    عدم حمايت اجتماعي .الف 

تضادهاي صف و ستاد  .د    گرايي زياد  تخصص.ج 


