
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

مدیریت رفتار سازمانیاستخدامی 

 مشخصات این بسته:

سواالت طراحی شده  شامل•

پاسخنامه تستی دارای •

 با قابلیت پرینت •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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 ( www.iranarze.ir) تقاد دارد؟عا  "بهترین راه برای انجام دادن هر کار"نظران زیر به  کدام یک از صاحب  -1

 ( آلدرفر 4   ( وبر   3  ( تبلور 2   ( مازلو 1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  معروف است؟ "جامعه شناسی گاوی "کدام یک از موارد زیر   -2

  ( مدیریت آزمایشگاه 4  ( مدیریت اداری  3                       ( مدیریت علمی2       ( جنبش روابط عمومی1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شود؟ها بررسی میدر سازمان "معلولی - روابط علت "های زیر  در کدام یک از مدل -3

 تجویزی   ل( مد2       توصیفی( مدل  1

 ( مدل اقتضایی4     بینی  ( مدل پیش3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  مکتب رفتار گرایی نوین با کار چه کسی آغاز گردید؟ -4

 ( فایول 4   ( تیلور3   ( اسکینر  2  ( تولمن  1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های رهبری است؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی -5

 ( مدیر چشم به افق دارد 2       ( رهبر آدم خودش است1

 دهد. ( مدیر کارهای درست انجام می4      پذیرد( رهبر وضع موجود را می 3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های زیر، رهبران با فرو دستان رفتار متفاوتی دارند؟در کدام یک از مدل -6

 ( تئوری اقتضایی رهبری Imx      2عضو    -( مبادله رهبر  1

 ( مدل بوروکراسی وبر 4      ( مدل پیوند زوجی افقی3

 1پاسخ صحیح: 

 نمونه سواالت استخدامی مدیریت رفتار سازمانی 
 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  باشد؟ترین متغیر در تعیین مطلوبیت وضعیت، کدام یک از موارد زیر میمهم  -7

 ( ساختار وظیفه 2    عضو    -( رابطه رهبر  1

 ( قدرت مقام رهبر 4          ( مدل اقتضایی  3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شود؟می  "ترین توجه به افرادترین توجه به تولید و کمکم"های زیر در کدام یک از سبک -8

 ( 2و    2( سبک )4                  ( سبک بی ثمر 3    (1و    2( سبک )2  ( تولید محور  1

 3پاسخ صحیح: 

   باشد؟های زیر، رابطه مداری در سطح پایین و وظیفه مداری هم در سطح پایین می کدام یک از سبک در -9

 ( مشارکتی4  ( توجیهی  3  ( تفویضی 2  ( دستوری 1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  مدل ناهنجاری توسط کدام یک از صاحب نظران زیر مطرح شده است؟ - 10

 ( هرسی و بالنچارد 2     ایتون    -( وروم  1

 ( تیلور4      ( مازلو  3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  رود؟کدام واژه جهت تخفیف نیازهاست و اغلب به جای انگیزه به کار می  -11

 ( خالقیت 4              ( هدف3            ئق  ( سا2  ( محرک  1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) فرق بین هدف و انگیزه چیست؟ -12

 ( هدف داخلی و انگیزه خارجی است.2     ( هدف خارجی و انگیزه درونی است1

 باشند. ( هر دو خارجی می4      باشند( هر دو داخلی می3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟نیازهای سطح پایین، میانی و باالی انسان در کدام یک از نیازهای زیر میاوج تمام   -13

 ( نیاز خود شکوفایی4   ( نیاز ایمنی3     ( نیاز فیزیولوژیکی2   ( نیاز عشق1

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

https://iranarze.ir/ES339
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 گردد چیست؟اعضای سازمان منجر میهای روانی شدید ترین رفتار از نظر آرجریس که به ناهنجاریناسالم  -14

 های مختلف ( پذیرش توام با بی تفاوتی و تطبیق با موفقیت2      ( فرار  1

 ( حمله پس از پذیرش موقعیت4      ( حمله3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟جزء کدام یک از عوامل زیر می "حقوق و دستمزد" -15

 ( عوامل برانگیزننده 2     ( عوامل بهداشتی  1

 ( بستگی به فرد دارد.4    ( بستگی به شرایط دارد. 3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) وروم از واالنس چیست؟ منظور  -16

 بینی فرد( ارزش مورد پیش1

 ( شدن رسیدن به هدف برانگیزاننده 2

 خصوص ( شدت ترجیح فرد برای رسیدن به یک نتیجه به  3

 ( طرز تلقی و ارزش مورد انتظار و مطلوبیت دیگران نسبت به کار فرد4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟کدام یک از موارد زیر از مفروضات تئوری اسناد می  -17

 کنیم( رفتار افراد را فقط به عوامل داخلی اسناد می1

 کنیم.( رفتار افراد را فقط به عوامل خارجی اسناد می2

 دهیمهای منطقی انجام میها را از راه  ( این اسناد3

 باشد. ( رفتار فرد تابعی از شخصیت او می4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کنند؟بر کدام یک از موارد زیر تکیه می  "هایشانکارکنان با تجربه احتماالً درباره توانایی"  -18

 اسناد داخلی پایدار (  2    ( اسناد داخلی ناپایدار 1

 ( اسناد خارجی ناپایدار 4    ( اسناد خارجی پایدار 3

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  چه نام دارد؟ "هاافزایش سطح مسئولیت و کنترل و پربار کردن عمودی شغل "-19

 ( طراحی مجدد شغل 4  ( توسعه شغلی3  ( طراحی شغل  2  ( غنی کردن شغل 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ؟"های دیگر است ای برای تئوریهدف گذاری در حقیقت توصیف زمینه"چه کسی معتقد است  - 20

 ( هرزبرگ 4   ( الک3   ( وروم 2   ( مازلو 1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام یک از موارد زیر، از فنون غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد است؟ -21

 ( غلبه بر اعتماد 2     ( غلبه بر عواطف 1

 ( غلبه بر ادراک 4    ( غلبه بر سازگاری ارتباطات 3

 1پاسخ صحیح: 

زنند تا احساس آرامش  چه افرادی هستند که دنیای روان شناختی خود را از احساسات درونی و بیرونی رنگ می  -22

 ( www.iranarze.ir)  بیشتری کنند؟

 ( افراد سالم 4  ( افراد تصویری 3                  ( افراد عاطفی2  کمّیای یا  ( افراد واژه 1

 2پاسخ صحیح: 

 در کدام یک از ارتباطات زیر است که ممکن است از هر طرف آغاز شود و رهبری معینی هم وجود ندارد؟  -23

 ای ی حلقه ( شبکه4  ( الگوی زنجیری 3  ( الگوی چرخی y    2( الگوی  1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟کنند چه گفته می زمانی که دو گروه یا بیشتر برای کسب اهداف متقابل با یکدیگر کار می  -24

 ( تعارض 4   ( رقابت 3  ( همکاری 2  ( هماهنگی1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) چه کسی پدر فشار عصبی نامیده شده است؟ -25

 ( تولمن 4  ( مینتزبرگ 3                ( هاکمن2  ( هانس سلیه  1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟تیپ کدام یک از افراد صبور و میانه رو می -26

1  )A    2  )B    3ناموقق 4    ( خونگرم ) 

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  های زیر همواره درگیر حداقل دو حالت من از طرف یک نفر است؟در کدام یک از مراوده -27

 ( مکمل 4   ( باز 3   ( متقاطع 2  ( ضمنی 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کند؟قبل از تعامل دو نفر چه عاملی آنها را به هم نزدیک می  -28

 ( معنویات4              ( مسائل عاطفی 3  ( باورهای مشترک 2  ( مادیات 1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  هاست؟سازمان موجب تداخل و چفت شدن نقشچه کسی معتقد است   -29

 ( تولمن 4   ( کن3   ( رافت2  ( سلی  1

 3پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  کند؟در کدام یک از موارد زیر خالقیت در یک جو پویا و متحمل رشد می - 30

 ( ابداع و ابتکار 2      ( نوآوری 1

 یر کارکردی ( تعارض غ4     ( تعارض کارکردی 3

 3پاسخ صحیح: 

کنند و برای تحقق اهداف ویژه  های تطبیق پذیری به اقتضای شرایط، تغییر میهای زیر با ویژگیکدام یک از سازمان -31

 ( www.iranarze.ir)  شود؟تشکیل می

 ( مکانیک 4   ( بوروکراتیک 3  ( ادهوکراسی 2  ( دموکراتیک1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های گروهی چه نام دارد؟تجریه و تحلیل در پویاییترین واحد  کوچک -32

 ( مدیران 4    ( اعضا 3     ( وظایف2  ها و هنجارها ( نقش1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های زیر، نقش معرفی کارمند در همه سطوح اهمیت دارد؟در کدام یک از نقش -33

 ( مأمور رسمی دولت 4  سخنگو (  3  ( رفع بحران 2  ( رهبری 1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   دهند؟های زیر میهای سلسله مراتی جای خود را به کدام یک از سازمانسازمان -34

 ( سازمان استاتیک4    های انعطاف پذیر( شبکه3    ( سازمان مکانیک2   ( سازمان یوروکراتیک1

 3پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

https://iranarze.ir/ES339


 

 
 

 www.iranarze.ir رفتار سازمانی نمونه سواالت استخدامی مدیریت  6

 ( www.iranarze.ir)  چیست؟ ODمراحل آموزش شبکه در دومین مرحله از  -35

 ( تثبیت 4  ( هدف گذاری 3  ( بهبود بین گروه 2  ( بهبود گروه 1

 1پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  دومین مکتب یاری دهنده در رسیدن به نظریه رفتار سازمانی کدام است؟ -36

 ( جنبش کارگری 2     ( مدیریت علمی 1

 ( مطالعات هاثورن 4         انسانی ( جنبش روابط  3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  بخش خرد رشته رفتار سازمانی ریشه در کدام مورد دارد؟ باری استاو،از دیدگاه   -37

 ( جامعه شناسی 4  ( اقتصاد 3  ( علوم سیاسی 2  ( روان شناسی1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  داند؟واحد مناسبی برای تجزیه و تحلیل میکدام مورد زیر نگرش رفتاری است که رفتار را   -38

 ( چارچوب شناختی 2      ( چارچوب رفتارگرایی1

 نگرش یادگیری اجتماعی   (4      ( چارچوب تحلیلی3

 4پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  های زیر از روان شناسی اجتماعی نشأت گرفته است؟کدام یک از تئوری  -39

 ( اقتصاد رهبری 4  ( اجتماعی 3                     ( گروه رهبری2            هدف رهبری  -( مسیر  1

 2پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) باشد؟به تعبیر هاوس این سبک تنبیه رهبری مستبدانه لی پیت و وایت می -40

 ( رهبری مشارکتی 4  ( رهبری آمرانه   3            ( رهبری حمایتی2 ( رهبری پیشرفت مدار 1

 3پاسخ صحیح: 

  ترین نوع رفتار رهبری است. بلیک و موتون معتقدند که سبک مدیریت .............................. اثربخش   -41

 (1و    1( )4  (1و    9( )3  (9و    1( )2  (  9و    9( )1

 1پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  مداری در سطح پایین، رابطه مداری سطح باالست؟در این شیوه، وظیفه   -42

 ( سبک توجیهی 4  ( سبک مشارکتی3                 ( سبک تفویصی2  ( سبک دستوری 1

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت رفتار سازمانیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

https://iranarze.ir/ES339


 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

   ستخدامیا   التخرید بسته کامل سوا برای 

کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  سازمانی مدیریت رفتار  

 :سایر محصوالت استخدامی

شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

 با قابلیت پرینت •

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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