
 فصل اول –رفتار سازمانی پیشرفته 

 کدامیک از ویژگیهای رفتار انسان می باشد: -1

 رفتار تابع تعامالت مداوم و هدفمند بین فرد و محیط است  (1

 فرد بعنوان یک عنصر فعال در فرایند رفتاری محسوب می گردد (2

 ذیرای تغییر استبعنوان یک عامل تغییر بوده و هم پفرد  (3

 هر سه مورد (4

 سازمانی :رفتار  -2

 به توصیف ، ادراک ، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در محیط سازمانی می پردازد. (1

 ریشه علمی آن به سالهای میانی قرن بیستم بر می گردد. (2

 بر طراحی و ساختار سازمان تمرکز دارد (3

 2و  1 (4

 مطالعه نظام مند رفتار انسان در چارچوب متغییرهای محیطی و سازمانی : -3

 ی رفتار سازمان (1

 تئوری سازمانی  (2

 علم سازمانی (3

 مطالعات سازمانی (4

 ابعاد فلسفی رفتار انسان را در سازمان مورد بررسی قرار می دهد: -4

 تئوری سازمانی (1

 مطالعات سازمانی (2

 علم سازمانی (3

 رفتار سازمانی (4

مباحث مربوط به یادگیری ، ادراکات ، شخصیت و انگیزش از کدام حوزه های مرتبط رفتاری بوده و در  -5

 کدام سطح از مطالعات رفتاری  است :

 گروهی  –جامعه شناسی  (1

 فردی –روانشناسی  (2

 گروهی –روانشناسی اجتماعی  (3

 فردی –انسان شناسی  (4

کدام حوزه به مطالعه رفتار افراد در محیط کاری با استفاده از اصول و نظریه ها و ابزارهای روانشناسی  -6

 می پردازد:

 روانشناسی (1

 روانشناسی صنعتی (2



 اسی صنعتی و سازمانیروانشن (3

 2و1 (4

 کدامیک از حوز های کاربرد روانشناسی در رفتار سازمانی می باشد: -7

 انتخاب و آموزش  (1

 انگیزش  (2

 آداب و رسوم (3

 2و  1 (4

 بررسی مکانیزم ها و پویایی های روابط میان افراد در اجتماع : -8

 روانشناسی (1

 روانشناسی اجتماعی (2

 انسان شناسی (3

 جامعه شناسی (4

اندازه گیری  ، درک و امکان تغییر و اصالح نگرش های افراد از کدام حوزه های مرتبط مباحث مربوط به  -9

 رفتاری می باشد:

 روانشناسی اجتماعی  (1

 روانشناسی فردی (2

 جامعه شناسی (3

 انسان شناسی (4

 کدام مورد بیشترین قرابت را با رشته رفتار سازمانی دارد : -10

 روانشناسی اجتماعی (1

 جامعه شناسی (2

 جامعه شناسی صنعتی (3

 انسان شناسی (4

و رفتار خود را تغییر می  در کدام تئوری افراد منافع ناشی از رفتار آتی خود را به خوبی پیش بینی کرده  -11

 دهند:

 تئوری سازمانی  (1

 تبادل اجتماعی (2

 روانشناسی اجتماعی (3

 2و  1 (4

ود می کدام حوزه به بررسی آداب و تشریفاتی که منجر به کارکرد بهتر فرهنگ ها و جوامع انسانی می ش -12

 پردازد:

 



 جامعه شناسی (1

 روانشناسی (2

 انسان شناسی (3

 هیچکدام (4

 دلیل موفقیت شرکتهای معروف و بزرگ دنیا نظیر تویوتا و.... کدام مورد است ؟ -13

 رضایت شغلی (1

 کارکنان آماده و توانمند (2

 روابط اجتماعی مثبت (3

 مهارت مدیران (4

 کدام مورد در تعریف مدیریت صحیح می باشد؟ -14

 سرپرستی و نظارت بر سایرین را به عهده داردفردی است وظیفه  (1

 به معنای تربیت اسب گرفته شده است maneggiareکلمه مدیر از لغت ایتالیایی  (2

 طراحی اهداف و بسیج نیروها جهت تحقق این اهداف از طریق استفاده از منابع است (3

 هر سه مورد (4

ه با استفاده از منابع اهداف یک واحد اجتماعی متشکل از افراد با هدف مشترک و وظایف مشخص ک -15

 تعیین شده را محقق می نمایند:

 جامعه (1

 سازمان (2

 مدیریت (3

 هر سه مورد (4

به دانش مربوط به فرایند ها و ساز و کارهای تولید محصوالت و خدمات گفته میشود که الزمه بقا سازمان  -16

 است.

 دانش اجتماعی (1

 مهارتهای فردی (2

 دانش سازمانی (3

 روانشناسی اجتماعی (4

 ( چیست ؟ 2015یکپارچه مدیریت ) موقان اجزای مدل  -17

 فعالیت ، رفتارها ، مهارتها (1

 رفتارها ، فعالیت ها ، عوامل اقتضایی  (2

 رفتارها ، فعالیت ها ، زمینه محیطی (3

 فعالیت ، رفتارها ، استراتژی (4

 پدر مدیریت نوین کیست ؟ -18



 بوهلر (1

 فایول (2

 گریفین (3

 براتون (4

 است ؟از نظر هنری فایول مدیریت شامل چه فعالیتهایی  -19

 برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل (1

 برنامه ریزی ، مدیریت ، هدایت و کنترل (2

 برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و هماهنگی (3

 برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و ارزیابی  (4

ه متعادل به انتظاراتی که مافوق ، زیردست ، همکاران و مشتریان و.. از یک فرد دارند و فرد باید به گون -20

 این انتظارات را مدیریت کند چه می گویند؟

 وظیفه سازمانی (1

 نقش سازمانی (2

 نقش مدیریتی (3

 نقش عملیاتی (4

 سه عنوان اصلی نقش مدیر از دیدگاه مینتزبرگ : -21

 متقابل شخصی ، اطالعاتی و تصمیم گیری (1

 مهارت شخصی ، اطالعاتی و تصمیم گیری (2

 فردی  ، اجتماعی و تصمیم گیری (3

 هیچکدام (4

 های متقابل شخصی شامل کدام موارد هستند ؟نقش  -22

 رئیس تشریفات ، رهبر، رابط (1

 رئیس تشریفات ، گیرنده اطالعات ، نشر دهنده  (2

 رهبر ، رابط ، نشر دهنده (3

 رهبر ، رابط ، گیرنده اطالعات (4

 مدیران وظایف استخدام ، آموزش ، انگیزش و انضباط کارکنان را برعهده دارند. -23

 نقش رهبری (1

 یفات رئیس تشرنقش  (2

 نقش رابط (3

 هر سه مورد (4

 مدیران در مقابل مشکالت غیر منتظره اقدامات اصالحی انجام می دهند ، بیانگر کدام نقش است ؟ -24

 



 کار افرین (1

 رهبر  (2

 آشوب زدایی (3

 تخصیص دهنده منابع (4

 مهار تهای مدیران شامل : -25

 فنی ، اجتماعی ، انسانی  (1

 فنی ، ادراکی ، انسانی (2

 اجتماعی ، ادراکی ، انسانی (3

 اجتماعی ، ادراکی ،روانشناسی (4

توانایی یک مدیر در ارسال و دریافت اطالعات اثربخش و درک صحیح احساسات، نگرشها و افکار  -26

 کارکنان ، کدام مهارت است ؟

 انسانی (1

 اجتماعی  (2

 ادراکی  (3

 فنی (4

 مدل رفتار سازمانی : -27

 ورودی ، فرایند و خروجی  (1

 فردی ، گروهی و سازمانی  (2

 انسانیاجتماعی ، ادراکی و  (3

 اجتماعی ، ادراکی و مهارتی (4

 در مدل رفتار سازمانی ، فرایند ها در سطح فردی شامل کدام موارد هستند؟ -28

 احساسات و حاالت  (1

 ادارک و تصمیم گیری (2

 قدرت و سیاست (3

 2و1 (4

 پیوستگی و عملکرد به کدام از سطوح مدل رفتار سازمانی اشاره دارد؟ -29

 فردی (1

 سازمانی (2

 گروهی (3

 هر سه مورد (4

 شهروندی و رفتار واپس زنی در کدام سطح مدل رفتار سازمانی هستند؟رفتار  -30

 



 خروجی ها –فردی  (1

 خروجی ها –گروهی  (2

 خروجی ها -سازمانی (3

 فرایندها –فردی  (4

در کدام رویکرد رفتارسازمانی رفتار افراد در سازمان ثابت نبوده و تابع اصول و قواعد قابل درک نمی  -31

 باشد؟

 تطبیق (1

 اقتضایی (2

 توسعه (3

 تنوع (4

 کدام از مزایای تنوع در سازمان نمی باشد؟ -32

 افزایش تعدد دیدگاهها و گزینه های تصمیم (1

 افزایش نو آوری (2

 وجود مهارتهای فردی و ساده (3

 افزایش احتمال تقسیم کار بین نیروهای زیده (4

 متغییرهای دموگرافیک منعکس کننده کدام تنوع هستند؟ -33

 تنوع عمقی (1

 تنوع سطحی  (2

 تنوع محیط (3

 هر سه مورد (4

جلب رضایت  شتری در جهتید نسبت به نیازها و تفاوتهای یکدیگر آگاهی حاصل نموده و تالش بافرا -34

 دیگران به خرج می دهند:

 مدیریت سازمانی (1

 مدیریت تنوع (2

 مدیریت اقتضایی (3

 مدیریت شناختی (4

 استراتژی و سیاستهای مدیریت تنوع از کدام طریق می تواند در افزایش بهره وری سازمان موثر باشد؟ -35

 و حفظ کارکنان جذب (1

 محصوالت و خدمات با کیقیت (2

 افزایش شهرت سازمان (3

 هر سه مورد (4

 کدام مورد از عوامل موثر بر مدیریت تنوع نمی باشد ؟ -36



 مذهب (1

 سطح سواد  (2

 درآمد (3

 کار تیمی (4

کدام واژه بیانگر میزان حمایت اکثریت کارکنان یا سازمان از عقاید و نظرات اقلیت موجود درسازمان  -37

 است ؟

 تماعیفرهنگ اج (1

 دیدگاه فردی (2

 فرهنگ پذیرش (3

 فرهنگ سازمانی (4

 

 

 

 

 

 

 

 د 36 ج 29 الف 22 ب 15 ب 8 د 1

 ج 37 الف 30 الف 23 ج 16 الف 9 د 2

   ب 31 ج 24 ب 17 ج 10 ج 3

   ج 32 ب 25 ب 18 ب 11 ب 4

   ب 33 الف 26 الف 19 ج 12 ب 5

   ب 34 الف 27 ب 20 ب 13 ج 6

   د 35 د 28 الف 21 ج 14 د 7

 

 

 

 



 محمدرضا جلیلیان         رفتار سازمانی   فصل دوم    :  نگرش                                                                                           

 تمایل فرد به تعامل و مشارکت با دیگران یا سازمان تاحد زیادی بستگی به .....................وی دارد-1

 احساس -4نگرش            -3ادراک             -2انگیرش         -1

 ایگلی و چایکن بر بعد ........................ نگرش تاکید دارند -2

 ادراکی -4شناختی        -3احساسی        -2رفتاری      -1

 کدام جمله صحیح است؟3

 د.نگرش ، شخصیت و انگیزش قابل روئیت و مشاهده هستن-1

 نگرش و شخصیت قابل مشاهده هستند و انگیزش قابل روئیت و مشاهده نیست-2

 با بررسی نتایج و نشانه های نگرش باید به مطالعه این مفهوم پرداخت و قابل روئیت نیست -3

 فقط نگرش افراد قابل مشاهده است -4

 سه جز اصلی نگرش:-4

 رفتار –ادراک  –شناخت  -1

 رفتار –شناخت  –احساس   -2

 رفتار –احساس  –شخصیت  -3

 شناخت –احساس  -ادراک -4

 مولفه .................. در نگرش توصیف یا اعتقاد در مورد چیزی را بیان می کند-5

 ادراکی-4شناختی           -3احساسی        -2رفتاری              -1

 ................................بخش هیجانی نگرش است-6

 هر سه مورد -4شناخت             -3رفتار            -2   احساس       -1

 من به دنبال شغلی هستم که حقوق بیشتری به من بپردازد  بیانگر مولفه ........................نگرش است -7

 ادراکی -4احساسی           -3رفتاری           -2شناختی           -1

 کدام جمله صحیح نیست؟ -8

 . احساس و رفتار به یکدیگر وابسته هستندشناخت -1

 نگرش ها حتما منجر به رفتار می شوند -2

 عدم وجود حق انتخاب و کاهش تعداد مشاغل باعث شده افراد مجبور شوند نگرش خود را تغییر دهند یا با آن کنار بیایند -3

 نگرش ها به رفتار ما وابسته هستند-4



 

 ار به چه عاملی بستگی دارد؟تمایل به کاهش ناهماهنگی در رفت-9

 اهمیت عوامل ایجاد ناهماهنگی -1

 میزان تاثیر گذاری ما بر عوامل -2

 پاداش ناهماهنگی -3

 هرسه مورد-4

 کدام جمله صحیح است؟ -10

هم پدیده عدم تجانس شناختی زمانی است که اداراکات فرد در مورد یک موضوع یا حداقل دو ادراک فرد در مورد یک موضوع با -1

 سازگار نباشند

 بیشتر تحقیقات صورت گرفته در رفتار سازمانی بر رضایت شغلی . تعهد سازمانی و درگیری شغلی تاکید دارند-2

 رفتار سازمانی بر نگرشهایی که با شغل در ارتباطند تمرکز دارد-3 

 هر سه مورد-4

 ........................... می گویند.ارزیابی و احساس مثبت کارمند نسبت به شغل و سازمان را -11

 تعهد شغلی -4تعد سازمانی        -3حمایت سازمانی ادراک شده       -2رضایت شغلی                 -1

 چند درصد از رضایت شغلی به عوامل ژنتیک مربوط است؟-12

 ارتباطی ندارد -4درصد         30 -3درصد            70 – 2درصد           50 -1

 طبق تئوری رضایت شغلی چه حاالت روانی موجب افزایش رضایت شغلی می شود؟ -13

 هر سه مورد -4بازخورد و نتایح شغلی        -3میزان مسئولیت در قبال وظیفه     -2اهمیت نسبی شغل      -1

 یندبه میزان ارتباط عاطفی و روانی  با شغل، سازمان مدیران و همکاران .................. گو -14

 هیچکدام -4تعهد سازمانی       -3در گیری شغلی            -2رضایت شغلی          -1

 کدام مورد تعهد، جزء تعهد سازمانی است؟-15

 هر سه مورد -4مداوم      -3دستوری       -2احساسی          -1

 .......گویند ؟احساس تعلق مثبت به سازمان و وابستگی شدید به اهداف و ارزشها را .........-16

 تعهد رفتاری -4تعهد مداوم      -3تعهد احساسی       -2تعهد دستوری           -1

 تعهدی که ناشی از هزینه های اقتصادی و اجتماعی باالست که ممکن است فرد در صورت ترک سازمان متقبل شود؟-17

 رفتاری -4احساسی      -3مداوم       -2دستوری         -1

 تعهد یک تعهد قانونی و رسمی است که ناشی از اخالق و قانون است ؟کدام -18

 هر سه مورد -4مداوم      -3دستوری       -2احساسی          -1

 تعهد .............. نقش بسیاری در کاهش رفتار انحرافی دارد در حالیکه تعهد     ................تاثیر چندانی ندار -19

 دستوری / احساسی -4دستوری / مداوم         -3احساسی / مداوم        -2        مداوم/احساسی     -1

 



 

 عوامل موثر بر عملکرد شغلی که منبعث از نگرش است ؟-20

 هر سه مورد -4تعهد سازمانی     -3رضایت شغلی        -2امید          -1

ی آید را ................. گویند.احساس مثبتی که با ارزیابی از مشخصه های شغلی به دست م-21 -  

 تعهد سازمانی      -4رضایت شغلی         -3تعهد شغلی             -2امید           -1

 عوامل موثر بر رضایت شغلی:-22

 سطح پرداخت. امنیت شغلی ، عوامل اجتماعی           -1

 محیط حاکم بر سازمان ، رفتار سرپرستان ، فرصت رشد-2

 های جذاب ، تنوع شغلی ،   استقاللشغل -3

 همه موارد-4

 ......................    افراد در تعیین رضایت شغلی نقش مهمی را ایفا می کند    -23

 ادراک افراد -4شناخت افراد             -3شخصیت افراد                 -2نگرش افراد              -1

 

 کدام جمله صحیح نیست؟-24

 اری عملکرد به این نکته اشاره دارد که میان اندازه و میزان پاداش با سطح عملکرد ارتباطی قوی وجود داردسازگ-1

 ماهیت شغل ، نظارت و زمان پرداخت حقوق، موقعیت ترفیع، و روابط میان کارکنان از عناصر کلیدی شغل هستند-2

 سطح زندگی یا طبقه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیری ندارند-3

 امید عبارتست از قدرت تمرکز ذهنی و تصویر پردازی فرد جهت کسب اهداف-4

 

 پاسخ نامه:

 ب-17د                                                     -9ج                                                         -1

 ب-18د                                                   -10   ب                                                      -2

 ب-19الف                                               -11ج                                                         -3

 د-20                                       ج          -12ب                                                          -4

 ج-21د                                                  -13ج                                                          -5

 د-22                    ج                             -14الف                                                      -6

 ب-23د                                                   -15ب                                                          -7

 ج-24     ب                                            -16ب                                                           -8

 

 

















 

 

 







 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 













 


