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كدام نوع هيجان موجب افزايش اثربخشي رهبري، رضايت شغلي، بهره وري، عملكرد و همبستگي تيمي مي شود؟ 

 تعجب   شادي      واگيردار   ترس   
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رفتار سازماني يك رشته علمي دانشگاهي است كه به:  

توصيف،ادراك، پيش بيني و كنترل رفتار انسان در محيط سازماني مي پردازد.    

  فرهنگ سازماني در اميخته است.

به مطالعات سازماني و علم سازماني مي پردازد.       

  ا نگيزش، نگرش، احساسات، قدرت و سياست، فرايند تغيير و تحول تضاد و مذاكره و طراحي شغل مربوط مي شود.

2

�

�

�

�

-

.

.

.

.

كدام يك از متغير هاي زير بر رفتار فردي از بعد محيط اثر مي گذارد؟    

 گروه كاري  مهارت و توانايي      نگرش      شخصيت    
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ODODODOD كدام است؟  حوزه هاي مرتبط با  

  همه موارد جامعه شناسي   روانشناسي    انسان شناسي    
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چنانچه مديران اطالعات را به ذينفعان در خارج از سازمان انتقال دهند كدام نفش مدير ايفا شده است؟

 بين فردي  تصميم گيري      متقابل شخصي     پاسخگويي
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توانايي درك وارتباط با ديگران، برانگيختن و حمايت از افراد به صورت فردي يا گروهي مربوط به چه مهارتي است؟   

 ادراكي  انساني       عملياتي     فني      
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در مدل رفتار سازماني ورودي ها شامل كدام متغير هاي زير است؟   

احساسات وحاالت ، انگيزش، ادراك  نگرش ها، رضايت، عملكرد وظيفه     

شخصيت، ساختار گروه و فرهنگ سازمانيارتباطات، رهبري،قدرت 
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 كدام عبارت در مورد نگرش درست است؟    

 ماهيت رواني و دروني نداشته و قابل رويت و لمس كردن است.

همچون شخصيت، ادراكات و انگيزش بر سطح عملكرد و بهره وري گروه هاي درون سازماني و كل سازمان تاثير ندارد.

 نمي توانند در اعماق وجود افراد ريشه داشته باشد، به ندرت تغيير مي كند و عامل مهمي در شكل دهي رفتار كاركنان محسوب نمي

شود.

بيانگر تعامل و رابطه متقابل و متعامل ميان ابعاد رفتاري، احساسي و شناختي انسان نسبت به ساير افراد، گروه ها، رويدادها ويا

پديده ها تلقي مي شود.
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 سه بعد اصلي نگرش كدامند؟    

   رفتار، نياز ، احساس  احساس، شناخت ،رفتار    

  شناخت، نياز،عاطفه  احساسي، عاطفي،دستوري    
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 احساس تعهد قانوني و رسمي به سازمان كه ناشي از عوامل و داليل اخالقي و قانوني است، نوعي تعهد ..... است.  

 احساسي دستوري       مداوم           شناختي      
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 از نظر هلريجل و اسلوكام  كدام عامل بر عملكرد شغلي ناشي ازنگرش موثر است؟    

  نگرش  رفتار        اميد        امنيت شغلي    
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   نيست؟ كدام يك از موارد زير جزو  مدل پنج عاملي شخصيت

 رفتار گراييثبات عاطفي      برونگرايي             روان رنجوري       
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 تئوري قدرت وضعيت پيشنهاد مي كند كه :   

 ويژگي هاي شخصيتي، در موقعيت هايي كه فشار شرايط كار ضعيف تراست ، بهتر پيش بيني مي شود.

 برخي از شرايط، رويدادها، و يا مداخالت، يك رفتار را بيشتر از بقيه فعال مي كند.

 برونگرايان حساسيت بيشتري نسبت به دريافت پاداش از خود نشان مي دهند.

 ويژگيهاي شخصيتي در رفتار سازماني بستگي به وضعيت و موقعيت ها دارد.
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 مجموعه اي از محرك ها، بدليل نزديكي به يكديگر، به صورت يكپارچه و مشابه ادراك شده و مورد تفسير قرار بگيرند ناظر

بر كدام اصل در ساماندهي اداراكي است؟  

  مشابهت   مجاورت     بستن       تداوم   
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كدام گزينه مربوط به خطاي اولين برخورد در تفسير خطاي ادراكي است؟  

كاركنان از روي عمد يا سهواً، بر روي نقاط ضعف همكاران يا مديران خود تمركز مي كنند و براساس اين اطالعات منفي، ارزيابي

نهايي خود را صورت مي دهند.    

تصوير اوليه اي كه از يك فرد در ذهن ديگران شكل مي گيرد بر ساير ويژگي ها و مشخصه هاي رفتاري او سايه انداخته و فرد با

همان تصوير اوليه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  

 ما تصور كنيم ديگران نيز بايد ويژگي هايي مشابه با ويژگي هاي ما داشته باشند و اينكه توانايي ها و قابليت هاي ديگران را با قابليت

هاي خود مقايسه كنيم.

 مصاحبه كنندگان تمايل دارند كه توانايي هاي مصاحبه شوندگان را به جاي اينكه براساس معيار و استانداردهاي از پيش تعيين شده

ارزيابي كنند، آنها را با يكديگر مقايسه كنند.
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  اين خطاي ادراكي زماني رخ مي دهد كه انتظارات فرد، بر ادراك وي از حوادث، پديد ه ها و يا افراد تأثير بگذارد.    

  دفاع ادراكي    اثرات انتظاري      خطالي كليشه اي      خطاي هاله اي 
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در  معيار تصميم گيري اخالفي سودمندگرايي، تصميمات تنها براساس ......... افراد گرفته مي شود .   

  امتيازات و آزادي هاي       بازده     

  نوآوري    حقوق     
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 در سلسله مراتب نيازها كدام داللت بر نياز اجتماعي است؟  

   حمايت از آسيب هاي جسمي و عاطفي       گرسنگي، تشنگي       

  رشد و ترقي  نيازهاي وابستگي، محبت  
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  كدام تئوري اذعان مي كند كه اهداف افراد به فعاليت هايشان جهت مي دهد؟  

  عدالت سازماني  خود بهره وري       تقويت         برابري  
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از اصول  اوليه طراحي شغل به منظور افزايش تنوع كاري بايد:    

  واحدهاي كاري مستقل طراحي شوند و اهميت وظايف كاركنان، به طور مداوم به آنها گوشزد شود.

 وظايف در هم تركيب شوند و واحدهاي كاري توسعه يابند. 

  فرصت انجام چندين وظيفه و فعاليت براي كاركنان فراهم شود

  به افراد، جهت نظارت شخصي بر فعاليت هايشان اختيار كافي اعطا شود.
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در كدام تكنيك طراحي شغل، شغل از لحاظ دروني جذا بتر  شود؟ 

 گردش شفلي   توسعه شغلي       غني سازي شغل      ساده سازي شغل       
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  زماني كه به دليل تسلط يك يا برخي از اعضاي خاص گروه، تصميمات گروه به جهتي خاص در دو سمت طيف تصميم

گيري- تصميم پرخطر در مقابل تصميم محافظه كارانه- تغيير جهت بدهد ناظر بر چيست؟ 

 تفكر گروهي    تغيير گروهي          

  ناهنجاري گروهي طفره روي گروهي       
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در كدام تكنيك تصميم گيري گروهي كليه راهكارها و نظرات مختلف مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و با هدايت رئيس

جلسه، كليه ابعاد يك مساله بطور شفاف مورد مداقه قرار مي گيرد؟

  گروه اسمي طوفان فكري      گروه هاي متعامل      تغيير گروهي      
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در كدام يك از شبكه هاي ارتباطات هر فرد تنها مجاز است تا نظرات و ياپيشنهادات يا انتقادات خود را تنها به مقام

مستقيم مافوق خود گزارش دهد؟   

  همه جانبه  متداخل        چرخي   زنجيري    
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 بهترين سبك از نظر تئوري رهبري اقتضايي كدام است؟    

 زماني كه رهبر ويژگي ها و شايستگي افراد تمركز كند.

 زماني كه رفتاري بر آنچه كه يك رهبر در عمل انجام م يدهد و يا فعاليت هاي واقعي يك رهبر تمركز دارد.

 هنگامي كه رهبري نتيجه  تعامل سه عامل رهبر، پيرو و شرايط است.

 هنگامي كه رهبري از ميزان مراعات بااليي برخوردار است.
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سبك رهبري هدايتي از رفتار دستوري ..... و رفتار حمايتي ...... تشكيل مي شود.   

  پايين- پايين  باال- باال  پايين- باال       باال-پايين    
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هنگامي كه قدرت بر اساس ترس افراد ازپيامدهاي منفي است و اين قدرت بر تهديد، مجازات جسمي، ايجاد سرافكندگي از

طريق محدوديت جابه جايي، و يا كنترل نيازهاي اساسي فيزيولوژيكي و امنيت استوار است در حقيقت اين قدرت مبتني بر

....... است.  

 قانوني     تخصص          اجبار       پاداش        
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 ؟    نمي دادندطبق كدام دسته از نيازهاي مك كلند ، ديگران را مجبور به انجام كاري مي كند كه در غير اينصورت انجام

 نياز به قدرت  نياز به استقالل        نياز به وابستگي   نياز به موفقيت        
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 جمع گرايي نوع اول  به چه معناست؟   

  درجه اي كه فعاليت هاي سازماني و اجتماعي به توزيع جمعي منابع و فعاليت ها مي پردازند.

  ميزان پايبندي اعضاي يك گروه و سازمان به منافع گروهي و سازماني و مقدم داشتن منافع جمعي به منافع فردي اطالق مي شود.

  به درجه اي كه افراد يك سازمان يا جامعه براي آينده خود اقدام به برنامه ريزي و پيش بيني مي كنند .

  به سطحي كه سازمان به عملكرد يك فرد يا گروه پاداش مثبت ارائه مي دهد تا عملكرد افراد بهبود يابد.
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تاثيرفرهنگ سازمان بر كدام يك تاثير بيشتري دارد؟  

 الگوهاي ارتباطاتي افراد    شكل گيري هويت سازماني افراد      

 همه مواردالگوهاي ارتباطاتي سازمان ها      
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