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نظريه   2(تئوري مديريت گزينه اي مربوط به درس  4مجموعه اي كه در اختيار دوستان گرامي قرار دارد سواالت  

  :قبل از مطالعه آن توجه به چند نكته حائز اهميت است. ميباشدسازمان 

اين كار هنوز در مرحله ويـرايش قـرار دارد ممكـن حـاوي غلطهـاي اماليـي يـا بعضـاً اشـكاالت          از آنجا كه  -1

  .ما را در بهبود اين مجموعه كمك خواهد كرد... دستوري باشد كه نظرات و پيشنهادات شما انشاا

 قبل از مطالعه سواالت توصيه مي گردد ابتدا مطالب هر فصل را به دقـت بخوانيـد و سـپس سـواالت چهـار      -2

 .گزينه اي مربوطه را پاسخ دهيد

پاسخنامه سواالت هر فصل در انتهاي هر فصل قرار گرفته است سعي شده است كه اين پاسخنامه با نهايت  -3

دقت تهيه شود لذا با توجه به اينكه اين كار همچون ساير كارهاي تاليفي نمي تواند خالي از اشكال باشد لـذا  

 .ه صحيح در داخل كتاب معطوف مي داردتوجه تمام دوستان را به بررسي گزين

پذيراي پيشنهادات و انتقادات سازنده شما هستيم لذا جهت ارسال هرگونه انتقاد يا پيشنهاد نظـرات خـود را    -4

 .ارسال نماييد amini.2554@yahoo.comبه ايميل 
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  چرا نظريه سازمان را مطالعه مي كنيد؟: فصل اول

  كدام گزينه در مورد نظريه و تئوريزه كردن صحيح است؟ - 1

تئوريزه كردن يعني خلق پيام و درك پيام ديگران، از طريق قرار دادن احساسات ، ايـده هـا، تجـارب و    )  الف

  درون خود در درون ايده ها يا مفاهيم، براي تبيين خود و دنياي خودارزشهاي 

شعور متعارف نوعي نظريه در باب فهم و مذاكراتي است كه انسانها در ابعاد مختلف در زندگي شخصـي  )ب

  .و گروهي خود انجام مي دهند

  رسي ،پيشنهاد شده استنظريه، مجموعه اي از مفاهيم و روابط بين آنهاست كه براي تبيين پديده مورد بر)ج

  .تمام موارد صحيح است)د

 .صحيح نمي باشد "مفاهيم"كدام گزينه در ارتباط  - 2

  از طريق فرايند انتزاعي سازي شكل گرفته و طبقه هاي ذهني براي ذخيره سازي تجربه اند)الف

  .در شكل دهي مفاهيم بر ويژگيهاي منحصر به فرد يك نمونه خاص متمركز مي شويم)ب

عالوه بر اعطاء قوه عظيم تفكر توانايي پردازش توده عظيمي از اطالعات در مورد يك ايده واحد را  مفاهيم)ج

  .نيز فراهم مي آورد

  .مفاهيم همان ايده هايي هستند كه بايد با تجربه پر شوند ودر ساخت نظريه نقش مهمي ايفا مي كنند)د

 .گزينه صحيح را انتخاب كنيد - 3

  .شكل دهي دانش و معيارهاي ارزشيابي آن داردهستي شناسي به چگونگي )الف

  .شناخت شناسي به تعريف چگونگي و پيش فرضهاي ما در مورد واقعيت اشاره دارد)ب

  مساله عامليت اشاره به اين نكته دارد كه انسانها فاقد اراده آزاد هستند و مسئول اعمال خود نيستند)ج

  .ذهني گرايان معتقدند پديده ها هنگامي وجود دارند كه تجربه شده و معنا بخشي شوند)د

 كدام گزينه صحيح نمي باشد؟ -4

  .ذهني گرايان معتقدند واقعيت مستقل از افرادي كه در آن زندگي مي كنند وجود دارد)الف

طريق طبقه بندي و رفتار علمي قابل كشف اثبات گراها معتقدند كه آنچه به طور حقيقي در سازمانها رخ مي دهد از )ب

  .و زبان را آيينه واقعيت مي دانند.است

  تدوين نظريه هاي عمومي توسط مدرنيستها ، حاصل شناخت شناسي ضد اثبات گراي آنهاست)ج

  ضد اثبات گرها توليد دانش را صرفا از طريق زندگي و كار افراد در يك فرهنگ يا سازمان خاص مي دانند) د

 تفسيري، پست مدرن صحيح است؟ -گزينه در ارتباط با سه ديدگاه مدرنيست، نمادينكدام  -5

مدرنيست دانش را چيزي مي داند كه عالوه بر توليد از طريق حواس پنج گانه از طريـق احسـاس و شـهود نيـز     ) الف

  توليد شود

  ريون نسبت به سازمانهاستسازمانها واقعياتي هستند كه بصورت اجتماعي ساخته ميشوند ديدگاه نمادين تفسي)ب

  .شناخت شناسي پست مدرنيستها از طريق تفاسير است)ج
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  .مدرنيستها معتقدند كه سازمانها مكاني براي وضع روابط قدرت، سركوبي و تخريب اطالعات هستند)د

 :كانون تمركز نظريه سازمان از - 6

يريتي، آشكار سازي ايده هاي بـه حاشـيه   ديدگاه پست مدرن بر شالوده شكني ،بي ثبات كردن ايدئولوژيهاي مد) الف

  .رانده شده، است

  از طريق اعمال تفسيري. ديدگاه نمادين تفسري بر توصيف معنا بخشي و نظم دهي افراد به تجره خود است)ب

  مدرنيست بر يافتن قوانين جهانشمول ، مطلوب بودن ساختارهاي عقالني و رويه هاي استاندارد شده است)ج

  .ح استهمه موارد صحي)د

 كدام گزينه صحيح نمي باشد؟ - 7

هستي شناسي ذهني گرا و شناخت شناسي تفسيري ديدگاه نمادين تفسيريون نسبت به نظريه سـازمان  )فال

  .است

ايجاد شكاكيت سالم نسبت به هر نظريه غالب و تئوريزه كردن از اقـدامات مدرنيسـتها نسـبت بـه تئـوري      )ب

  .سازمان است

  عاني از اقدامات نمادين تفسيري ها مي باشدموشكاف واقعيات و خلق م)ج

  هستي شناسي عيني گرا و شناخت شناسي اثبات گرا از اقدامات مدرنيستهاست)د

 اين جمله مربوط به كدام ديدگاه در ارتباط با نظريه سازمان است؟ - 8

  "دانش نوعي بازي قدرت است و واقعيت چيزي است كه از آن سخن گفته مي شود"

  تفسيريون -نمادين) كالسيكها                           د)پست مدرنها        ج)ب               مدرنيستها ) الف

 د ج  ب  الف  سواالت

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8           
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كدام گزينه جز تاثيرات نمادين تفسيريون بر نظريه سازمان نمي باشد؟-1  

بر فهم و تفاسير خود به موازات مطالعه سوژه هاي خود  غالباً و بر شعور متعارف و فهم هاي تجربي تاكيد دارند) الف

.باز انديشي مي كنند  

چند گانه و چگونگي خلق تعامالت از طريق  مطالعه چگونگي تفاسير افراد از خرده فرهنگها،چگونگي توليد معاني)ب

از تاثيرات آنهاستر سخنان داستانها يتفس  

.مل و مذاكره و تجربيات به صورت اجتماعي در نمي آيندامنطقشان بر اين باور است كه واقعيتهاي سازمان با تع)ج  

ن كه به بحران بازنمايي معروف به چالش كشاندن علم عيني مدرنيست و الهام گرفتن از بحران فراروي انسان شناسا)د

.است از تاثيرات آنهاست  

انعكاس گري از تاثيرات نمادين تفسيريون بر نظريه  و نهادينه سازي ،وضع واقعيت،نظريه هاي ساخت اجتماعي )ه

.سازمان است  

كدام گزينه در ارتباط با نظريه ساخت اجتماعي صحيح نمي باشد؟-2  

.ف ما اتفاق مي افتد سازماندهي و ساخته مي شودارهاي آنچه اطر، از طريق تفسيجهان اجتماعي )الف  

.نماد گرايي با تشكيل قلمرويي بين االذهاني واقعيت اجتماعي را شكل مي دهد)ب  

.ساختار با تشكيل قلمرويي بين االذهاني واقعيت اجتماعي را شكل مي دهد) ج  

.نه است يعني به طريقي عيني به نظر ي آيداين نظريه اگرچه عيني به نظر مي آيد اما نگاه آن شي گو)د  

:نظريه ساخت اجتماعي تاكيد دارد بر-3  

ي فهم ما از سازمان و تاكيد بر پتانسيل تغيير سازمانيتثبات و بي ثبا)الف  

.و از طريق تعامل با ديگران تغيير مي كند ثبات ساخت اجتماعي سازمانها با بازسازي مستمر خلق مي شود)ب  

.فردي و واقعيات اجتماعي از طريق تعامل انسانها و جهان اجتماعي ممكن مي شود توليد هويت)ج  

همه موارد فوق)د  

كدام گزينه در مورد سه عنصر پردازش ساخت اجتماعي صحيح است؟-4  

بروني سازي هنگامي رخ مي دهد  افراد با يكديگر تعامل كنند و در حين اين تعامل معاني خود را برون سازي )الف

،برون سازي باعث شي گونه سازي شده كه اين امر مشاركت كننذگان در گروه را جامعه پذير مي كند يعني آنها را كنند

.وادار به دروني سازي ساخت اجتماعي مي كند  

دروني  سازي هنگامي رخ مي دهد  افراد با يكديگر تعامل كنند و در حين اين تعامل معاني خود را برون سازي ) ب

گان در گروه را جامعه پذير مي كند يعني آنها را سازي شده كه اين امر مشاركت كنند زي باعث شي گونهكنند،درون سا

.وادار به دروني سازي ساخت اجتماعي مي كند  

بروني سازي هنگامي رخ مي دهد  افراد با يكديگر تعامل كنند و در حين اين تعامل معاني خود را درون سازي ) ج

ي گونه سازي شده كه اين امر مشاركت كننذگان در گروه را جامعه پذير مي كند يعني آنها را كنند،برون سازي باعث ش
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.وادار به برون سازي ساخت اجتماعي مي كند  

.همه موارد)د  

 

كدام گزينه در ارتباط با نظريه معنا بخشي و وضع واقعيت صحيح نيست؟-5  

ها آنها را به صورت عيني در آورديم يعني تجسم بخشي  وقتي كه با ترسيم نقشه ها و تصاوير بر اساس تجربه)الف

.كرديم كه همان مفهوم شي گونه سازي است  

اعضاء سازمان راه و مسير خود در جهان اجتماعي را بر اساس نقشه هايي كه از طريق تجربه خلف و معنا بخشي ) ب

.مي شود پيدا مي كنند  

هاي شناختي و تصاوير ذهني در ذهن اعضاء سازمان وجود بر اساس نظريه معنا بخشي سازمانها بصورت نقشه )ج

.دارند كه شكل دهي به اين نقشه ها و تصاوير در جهت نظم دادن به تجربه هاست  

.معنا بخشي بر كشف حقيقت سازمان و نظم دهي بر تجاربمان استوار است(د  

 

:بر اساس تئوري وايك -6  

ء سازمان و در راستاي معنا بخشي آنچه رخ داده است ساخته واقعيات سازماني بصورت اجتماعي توسط اعضا)الف

.مي شوند  

.اي عيني پيرامون خود را مي سازند بازآرايي انتخاب و خراب مي كنندهمديران ويژگي)ب  

ساختارهاي خود گردان شبكه هاي سازماني و جمعيتهاي سازماني افسانه هايي هستند كه بوسيله اعضاء سازماني )ج

.نندهستي پيدا مي ك  

محيط سازمان مستقل از سازمان نيست بلكه بصورت اجتماعي ساخته و بازسازي شده و در راستاي تحليل اطالعات )د

.اعضا ساخته مي شود  

.همه موارد صحيح است)ه  

:تئوري نهادي فليپ سلزنيك -7  

زمان دره تنسي را به جهت انتقاد به اعضاء سازمان دره تنسي به كار گرفته شد كه از طريق آرماني سازي سا)الف

.عنوان عاملي مناسب براي هويت بخشي به اعضا ش تبديل ساخت  

.ي تبيين براي اهميت نماد گرايي در مطالعه سازمان استفاده كردنددين تفسيريون از آن به عنوان نوعنما)ب  

.سازماني به عنوان مفهوم محوري كمك كرد گبيشتر به تثبيت فرهن)ج  

همه موارد)د  

كدام گزينه در مورد اثرات پست مدرن بر نظريه سازمان صحيح نمي باشد؟-8  

معتقدند هيچگونه واقعيت قابل تعريف به طور عيني وجود ندارد) الف  
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.چگونه شرح دقيقي از جهان وجود ندارداطالعات در مورد آنچه مي بينيم نسبي است و هي)ب  

.ن به صورت عيني تعريف كردواقعيتها را ميتوا)ج  

در مورد تئوري سازمان به چالش بكشندتمايل دارندافكار مدرنيستها را )د  

كدام گزينه در ارتباط با پست مدرن صحيح است؟ -9  

.از ديدگاه عقالنيت مدرنيستها حمايت كردند)الف  

.شكل گرفت بر پايه دو نظريه انتقادي و فراساختارگرا)ب  

دند كه زير بناي همه سيستمها الگوهاي قابل تشخيص است كه رفتار ساختار گراها موافق با اين باور مدرنيستها بو )ج

.آنها را تعيين مي كند  

تمام موارد)د  

از ديدگاه مدرنيستها كدام گزينه صحيح نمي باشد؟-10  

نظريه پردازان اين ديدگاه معتقدند شرايط مختلف محيطي است كه چرايي و چگونگي نحوه عملكرد سازمانها را )الف

.ندتعيين مي ك  

قادرند فشارهاي داخلي و خارجي را متوازن سازند ي اثر بخشند كهسازمانهايي)ب  

.عقالنيت و فرار از اوهام مبناي اين نظريه است و كامل ترين نماد عقالنيت دايره المعارفها هستند)ج  

.روابط انساني بر اساس اين ديدگاه خود تعيين گري است)د  

ي باشد؟ست مدرن و نمادين تفسيريون صحيح مسه گانه مدرنسيت پ ياههاكدام گزينه در ارتباط با ديدگ -11  

ن شده ،دانش ويژه، و از طريق بر مال سازي و تجربه توسعه مي يواقعيت از ديدگاه مدرنيست واحدي از قبل تعي)الف

.يابد  

ق تقارب به رسميت هدف فراگير پست مدرنيستها آزادي،مدل روابط انسانيشان خود تعيين گري، و دانش را از طري)ب

.مي شناسند  

نمادين تفسيريون دانش را ويژه مدل روابط انساني را محفلي و توسعه يافتن دانش را از طريق معنا و تفسير مي )ج

.دانند  

.يت پيوسته در حال تغيير بر مالسازي شيوه توسعه دانش و دانش جهانشمول استعاز ديدگاه پست مدرنيست واق)د  

رتباط با نظريه اقتضايي صحيح است؟كدام گزينه در ا-12  

.ويژگيهاي وضعيتي مناسبترين گزينه براي طراحي و مديريت سازمان است -1  

.موضع ذهني گرا داشته و بر اساس معيار عقالنيت و كارايي فني ارزشيابي مي شود-2  

نترل اعمال مي كنندبر اساس اين نظريه اعضاي سازمان با تشكيل گروههاي خود گردان بر تخصيص وظايف خود ك-3  

.اين نظريه به بررسي تاثير فن آوري بر بهرو وري و انگيزش مي پردازد-4  

كدام گزينه در ارتباط با ديدگاه چستر بارنارد صحيح است؟-13  



سير تاريخي - سواالت چهار گزينه اي فصل دوم  

مرضيه حميدرضا و فاطمه اميني: گرد آورندگان   

 

 4

  د ج  ب  الف  سواالت
1          
2          
3          
4          
5          
6           
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          

گزينه ب صحيح است 9سوال   

افزايش كارايي در سازمان ميتواند با تقسيم كار، واگذاري كار به افراد متخصص، و هماهنگي كار از طريق -1

.تعريف نمودن وظيفه ، آموزش انجام شود سرپرستي و واضح  

.بارنارد خبرگي فني را هسته اصلي كاركرد اثر بخش دولت  و يكي از ضروريات دولت خوب را كارايي مي دانست-2  

.ايده سازمان غير رسمي و مطالعه بر اساس مشاهده مشاركتي را توسعه داد-3  

كارگماري، جهت دهي، هماهنگي، گزارش دهي و بودجه بندي او كار مدير اجرايي را طرح ريزي، سازماندهي، به  -4

 تعريف كرد

كدام گزينه در ارتباط با ديدگاه فايول صحيح است؟ -14  

اد در گروه از طريق  تعامل مستقيم با يكديگر در جهت اهداف مشترك تحقق مي راو معتقد بود كه پتانسيل فردي اف -1

.يابد  

.طرح كرد كه مي توانست رشد افراد و گروهها را تسهيل كندنظريه مديريتي خود حكومتي را م -2  

.ايجاد سازمانهاي موفق با اصول مورد استفاده در محافل اجتماعي قوي امكان پذير است-3  

.بر اصول اداري ، اهميت روح جمعي و وحدت عاطفه و همنوايي ميان اعضاي سازمان تاكيد مي كرد-4  

ه تيلور صحيح نمي باشد؟كدام گزينه در ارتباط با نظري -15  

.صرفه جويي هاي هزينه و سيستمهاي كنترلي كه امروزه مشاهده مي كنيم از تاثيرات تيلوريسم است-1  

با دوام ترين وجهه آن به خاطر ارتقا دهنده عقالنيت در سازمان بود-2  

.اعتبار اين نظره به خاطر افراط گري در كنترل شيوه هاي كار است-3  

هاي علمي در كار مي تواند مزاياي كارخانه را براي جامعه به حداكثر برساندكاربرد شيوه  -4  
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