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در قانون اداره ي كدام يك از اقوام از روابط بازرگاني به شرايط وام گرفتن، عقود مختلف ، پذيرش فرزند و وصيت سخن به .1

 ميان آمده است؟

  سومر. ب    مصر قديم. الف  

  چين.د    بابل.ج  

  جزء عقايد كدام انديشمند در خصوص ايجاد يك جامعه آرماني بود؟) همانندي بزرگ( بزرگ استيالي اصل .2

  ارسطو. ب    افالطون. الف  

  كنفوسيوس. د    سقراط. ج  

  مربوط به كدام قوميت است؟) همورابي( قانون نامه معروف .3

  مصريان.ب    سومريان. الف  

  بابليان. د    يهوديان. ج  

  سفه حكومت كردن چيزي جز تربيت كردن نيست؟از ديدگاه كدام يك از فال.4

  افالطون. ب    ارسطو. الف  

  كيودروس. د    كنفوسيوس. ج  

  كدام يك از عبارات زير در مورد تفاوت رفتار سازماني با روابط انساني صحيح تر است؟.5

  .رفتار سازماني جزئي از روابط انساني است. الف  

  .روابط انساني منشأ رفتار سازماني است. ب  

  .تاكيد روابط انساني بر رفتار مطلوب و رفتار سازماني بر تحليل رفتار بارز مي باشد. ج  

  .رفتار سازماني در واقع مكمل روابط انساني در سازمان است. د  

  كدام يك از موارد زير جزء اصول روابط انساني به شمار نمي رود؟.6

  فرديتوجه به نيازهاي .ب  توجه به قدر و مرتبه انسان.الف  

  توجه به انگيزش كاركنان.د  توجه به تفاوت هاي فردي.ج  

  كدام يك از انواع قدرت بيشتر به ويژگي هاي ذاتي دارنده آن مربوط مي شود؟. 7

  قدرت قانوني. ب    قدرت مرجعيت. الف  

  قدرت پاداشي. د    قدرت تخصصي. ج  

  مفهومي است؟نفوذ بر ديگران با اطاعت غير ارادي بيانگر چه ) وبر(به زعم .8

  اختيار. ب    قدرت. الف  

  ساختار بوروكراتيك .د    اختيار قانوني. ج  
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  كدام يك از صاحب نظران اعتقاد دارد كه اختيار ناشي از پذيرش زير دستان است؟.9

  ماكس وبر. ب    التماري ف. الف  

  هنري فايول.د    چستر بارنارد. ج  

  ختيار صحيح است؟كدام يك از اصول مطرح شده در مورد تفويض ا. 10

  .تفويض اختيارات قابل فسخ نيست. الف  

  انتقال اختيارات مسئوليت تفويض كننده را سلب نمي كند. ب  

  .تفويض اختيارات به صورت كامل امكان پذير است. ج  

  .اختيارات تفويض شده بايد كمتر از مسئوليت محوله باشد. د  

  ده چيست؟آخرين مرحله در اجراي فرآيند تفويض اختيار ش.11

  ثبات مسووليت. ب  تعيين نتايج مورد انتظار. الف  

  واگذاري وظايف به زير دستان. د    واگذاري اختيارات الزم. ج  

  در كدام يك از سبك هاي مديريت سعي مي شود يك گروه صميمي به عنوان يك خانواده در سازمان ايجاد شود؟. 12

    مديريت دموكراتيك. ب    مديريت بوروكراتيك. الف  

  مديريت مردم ساالر. د    مديريت خيرانديش. ج  

  كدام يك از عبارات مطرح شده  در ارتباط با رهبري و مديريت صحيح تر است؟.13

  .موفق است يهر رهبري موفق، مدير. ب  .هر مدير موفق، رهبري موفق است. الف  

  .متمركز استمديريت متمركز و رهبري نا . د  .مدير مي تواند رهبر باشد يا نباشد. ج  

  در كدام يك از گزينه ها به ديدگاه جديدي در مورد كنترل افراد در سازمان اشاره شده است؟. 14

  مديريت زمان. ب    مديريت مشاركتي. الف  

  مديريت دموكراتيك. د    مديريت بر مبناي هدف. ج  

  باطات است؟به عنوان يكي از اجزاي فرآيند ارت)  كشف كردن(كدام يك از موارد زير معناي .15

  تاييد پيام. ب    ارسال پيام. الف  

  تفسير پيام. د    تبديل پيام. ج  

دريافت اطالعات براي ايجاد انگيزش و رضايت در نيروي انساني مرتبط با دسترسي به كدام غايت ارتباطات در سازمان .16

  هاست؟

  ايجاد همبستگي بين اعضا و سازمان. ب    ايجاد تغيير سازماني. الف  

  افزايش كارايي و بهره وري. د    كاركنانيم وضعيت تحك. ج  

  مشخص كردن مسووليت ها، مهارت ها، تالش ها و شرايط كاري هر شغل چه نام دارد؟. 17

  ارزشيابي شغل. ب    طراحي شغل. الف  

  تحليل شغل. د    درجه بندي شغل. ج  
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  دو سيستم اصلي ارتباطات در سازمان ها كدامند؟. 18

  ارتباطات كالمي و غير كالمي. ب  و غير رسمي ارتباطات رسمي. الف  

  ارتباطات پايدار و غير پايدار. د    ارتباطات عمودي و افقي. ج  

  كدام يك از موارد اشاره شده جزء ويژگي هاي بوروكراسي است؟.19

  پيش بيني و ثبات. ب    تقسيم كار. الف  

  تخصص گرايي. د    رفتار عقالني. ج  

  مديريت به مطالعات زمان و حركت و ارتباط با روابط كار و كارگر پرداخته است؟ كدام يك از صاحب نظران علم.20

  هنري فايول.ب    ماكس وبر. الف  

  ايوالتون م. د    فردريك تيلور. ج  

  همخواني دارد؟)  y(كدام يك از گزينه هاي زير با مفروضات  تئوري .21

    .كاركنان ذاتاً  تنبل هستند. الف  

  .ارضاي نيازهاي سطح باال هستندكاركنان به دنبال . ب  

    .كاركنان فاقد صالحيت براي انجام كار هستند. ج  

  .كاركنان بايد تحت كنترل باشند. د  

  كدام گزينه جزء ويژگي هاي بلوغ در تئوري آرگريس است؟.22

  عدم آگاهي از خود. ب    مقام تابعي. الف  

  استقالل. د    انفعال. ج  

يابي انگيزش به عوامل دروني توجه نمي شود و رفتار در قالب نتايج حاصل از آن در گذشته طبق كدام ديدگاه براي ريشه . 23

  بررسي مي شود؟

  ديدگاه سيستمي. ب    ديدگاه تقويت. الف  

  ديدگاه انتظار. د    ديدگاه اقتضايي. ج  

  تئوري مسير هدف ايوانز و هاوس به استناد چه ديدگاهي پايه گذاري شده است؟.24

    اسناد. ب    برابري. الف  

  اقتضايي. د    انتظار . ج  

  كدام گزينه در مورد نظريه ملكه لند صحيح مي باشد؟. 25

  به تاثير فرهنگ هنجارها و تجارب فرد بر نيازهاي او اعتقادي ندارد. الف  

  به سلسله مراتب نيازها توجه دارد . ب  

  بر رفتار خودآگاه انسان توجه دارد. ج  

  ار در محيط كار توجه داردبه تاثير نيازها بر رفت. د  
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  در تئوري اقتضايي فيدلر مطلوب بودن موقعيت توسط  چه عواملي تعيين مي شود؟.26

  عضو، انجام وظيفه ، قدرت مقام رهبر –رابطه رهبر .الف  

  كارمند مداري  -وظيفه مداري.ب  

  ج شاخص هاي پرسش نامه ناخوشايند ترين همكار  

  محيطيويژگي هاي شخصي و عوامل . د  

كدام يك از صاحب نظران در ديدگاهش به دنبال يافتن بهترين فرد براي يك شغل و همچنين تاثير عوامل اجتماعي خارجي و .27

  فرهنگي بر عملكرد شغلي او بود؟

  لكارك هال. ب    هوگومانستربرگ. الف  

  بكي. د    هربرت سايمون. ج  

  ترتيب كدامند؟هدف به  -چهار سبك برخورد رهبر در تئوري مسير. 28

  حمايتي ، هدايتي ، مشاركت خواهي، موفقيت خواهي. الف  

  هدايتي ، حمايتي، مشاركتي، موفقيت خواهي. ب  

  هدايتي ، مشاركتي ، حمايتي ، موفقيت خواهي. ج  

  هدايتي ، تعاملي،حمايتي، موفقيت خواهي. د  

  است؟ zكدام يك از موارد زير جزء ويژگي هاي تئوري . 29

  استخدام بلند مدت. ب    هاي تخصصي مسير. الف  

  ارزشيابي پيوسته. د    ارتقاء سريع. ج  

  طبق ديدگاه سلسله مراتبي مزلو كدام سطح از نيازها قبل از نياز خود شكوفايي ارضا مي شود؟. 30

    ايمني. ب    خوديابي. الف  

  احترام. د    ياجتماع. ج  

  ازها در ديدگاه آلدرفر نزديك است؟سطح خودشكوفايي در نيازهاي مزلو به كدام سطح از ني.31

  زيستي . ب    احترام. الف  

  وابستگي. د    رشد. ج  

  طبق ديدگاه دو عاملي هرزبرگ كدام يك از گزينه هاي مطرح شده مي تواند براي فرد به عنوان عامل انگيزشي عمل كند؟. 32

  توسعه شغلي. ب    كسب درآمد. الف  

  شرايط كاري. د    سرپرستي. ج  

كدام ديدگاه مقايسه نتايج حاصل از كارمزد با آنچه در اين مسير هزينه شده ميزان انگيزش وي را براي ادامه  بر اساس. 33

  فعاليت در سازمان مشخص مي كند؟

  تئوري انتظار. ب    تئوري اسناد. الف  

  تئوري برابري. د    هدف - تئوري مسير. ج  
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كنند دارند و معموالً ارتباط دو طرفه اي را بين خود و پيروان  ايجاد مي طبق كدام ديدگاه رهبران با زير دستان رفتار متفاوتي.34

  كه بر رفتار يكديگر اثر مي گذارد؟

  عضو -ديدگاه مراوده رهبر. ب    ديدگاه مراوده اي. الف  

  هدف -ديدگاه مسير . د    مشاركت -ديدگاه رهبر. ج  

هاي مشابه كه هدفهاي مشترك را دنبال مي كنند به سوي هم بر اساس كدام نظريه شكل گيري گروه افراد بر اساس نگرش . 35

  جذب مي شوند؟

  نظريه تبادل. ب    نظريه تعادل. الف  

  نظريه نزديكي. د    نظريه كنش متقابل. ج  

  كدام بخش از سازمان كار اصلي توليد فرآورده و ارائه خدمات را به عهده دارد؟.36

  ميانيگروه هسته . ب    گروه  راس راهبردي. الف  

  گروه ستاد تخصصي. د    گروه خط مياني. ج  

  كدام دسته از تحليل گران در ستاد تخصصي بازده كار را استاندارد مي كنند؟. 37

  تحليل گران مطالعه كار. ب    تحليل گران راهبردي. الف  

  تحليل گران برنامه ريزي و نظارت. د  تحليل گران امور كاركنان. ج  

  زء عناصر تشكيل دهنده گروه هاي كارساز استكدام يك از گزينه ها ج. 38

  روشني نقش. ب    هم انديشي. الف  

  مسئوليت شخصي.د    تعارضات مثبت. ج  

  تشابه و جدايي، اصول كدام يك از وجوه مشترك سازمان هاي رسمي هستند؟.39

  وجود مراكز تصميم گيري. ب    وجود سلسله مراتب. الف  

  انسجام. د    تقسيم كار. ج  

  زينه در مورد تعارضات سازماني صحيح است؟كدام گ. 40

  .تعارض هميشه مخرب و ويرانگر است. الف  

  وجود تعارضات در سازمانها امري قابل اجتناب است.ب  

  .همه تعارضات در سازمانها بين فردي است. ج  

  تعارض ها مي تواند در جهت بروز پيامدهاي مثبت مديريت شود. د  
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