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 نظریه کدامیک از تعاریف زیر را شامل نمی شود؟(1

  دیدگاهی نظری(الف

 نظریه موسیقی( ب

  سیستمی از ایده ها که متکی است بر اصول خاص که باید تبیین شوند(ج

 جموعه ای از قضایام( د

 

 (شرح اصول یک علم)تعریف زیر شامل کدامیک از نظریه های زیر می شود؟(2

 نظریه احتمال(ب نظریه دانش تجریدی(الف

 نظریه  تکامل( د نظریه موسیقی(ج

 

 تعریف زیر شامل کدامیک از نظریه های زیر می شود؟(3

بر اصول کلی و مستقل از چیزهای خاصی که  سیستمی از ایده ها که چیزی را تبیین می کند و متکی است)

 (باید تبیین شود
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 نظریه تکامل(ب نظریه دانش تجریدی(الف

 نظریه معادالت( د تفکر نظری(ج

 

 کدام گزینه در مورد نظریه سازمان صحیح نمی باشد؟(4

 مبتنی بر دانش تجدیدی( ب نظریه مبتنی بر اصول کلی( الف

 پدیده انتزاعی( د ایمجموعه ای از گزاره های فرضیه ( ج

 

 به کدامیک از واژه های زیراطالق می شود؟( به تصویر کشیدن پدیده ها در قالب کلمات و عالئم) مفهوم( 5

 Theory Builing(ب Mental Discipline(الف

 Abstract(د Analogy(ج

 

 ..........................رتنظریه سازمان با بهره گیری از علوم مختلف نمایش دهنده چالش ذهنی اندیشیدن به صو(6

 می باشد؟

 بین رشته ای(ب نظری(الف

 تحلیلی(د انتزاعی(ج

 

 را معادل کدامیک از کلمات زیر قرار می دهیم؟" تئوریزه کردن" واژه ی(7

 Theory Builing(ب Theorizing(الف

 Theory construction(د Theory Development(ج



 

 نمی باشد؟کدامیک از گزینه های زیر صحیح (8

 .نظریه سازمان بر محوریت میان رشته ای به نمایش گذاشته می شود(الف

آن دسته از کاربرد نظریه سازمان که به نوعی نیاز در مدیران عملیاتی برای پیوند دادن فرآیندهای (ب

 .نام دارد" ارتباطات" سازماندهی عملیات خود با عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد کرده است

 .نام دارد" راهبرد و امورمالی" دسته از کاربرد نظریه سازمان که عملکرد یک شرکت را پاالیش می کندآن (ج

 .نظریه سازمان می تواند ما را در تحلیل وضعیت های پیچیده ما را یاری می کند(د

 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟(9

یی سازمان بایستی اجزای آن به صورت جداگانه مورد سازمان ماهیت پیچیده دارد که برای مطالعه چرا(الف

 .تحلیل و بررسی قرار بگیرد

 .است" مرکب"استفاده می شود که به معنای ( Complicated)برای پیچیدگی سازمان از واژه ی(ب

 .نظریه سازمان در موارد محدودی که مربوط به ساختار سازماندهی میشود به ما کمک میکند(ج

 کمک میگیریم( Theory builing)در نظریه سازمان از اصطالح ( تئوریزه کردن)ی  برای بیان واژه(د

 

اطالعات در سراسر سازمان جریان می یابد و آگاهی از نظریه سازمان در )ه از طریق آنراهی ک(01

به کدامیک از کاربردهای نظریه سازمان ( شناسایی و فهم و ارضای نیازهای اطالعاتی کمک می کند

 شود؟ مرتبط می

 ارتباطات(ب فن آوری اطالعات(الف

 بازاریابی( د نیروی انسانی( ج

 



 با کدامیک از کاربردهای نظریه سازمان در ارتباط است؟" مدیریت زنجیره ارزش"(11

 بازاریابی( ب ارتباطات(الف

 عملیات( د امور مالی/راهبرد( ج

 

 نظریه ها از چه اجزائی ساخته می شوند؟(12

 مول ها و روابط تحلیلیفر( ب تئوری ها(الف

 مفاهیم( د قضاوت افراد( ج

 

 به چه معناست؟  (Take For granted)واژه ی ( 13

 مسلم( ب پیچیده( الف

 شعور متعارف( د مرکب( ج

 

 بر چه روابطی استوار است؟  (Sophisticated Explanations)تبیین های پیشرفته(14

 روابط علمی( ب روابط تحلیلی( الف

 روابط پیشرفته( د و معلولی روابط علی( ج

 

 .دارند....................................دقیق ترین تبیین ها در زبان اثبات گرایی اشاره به(15

 شعور متعارف( ب روابط اماری و فرمول های ریاضی( الف

 مفاهیم(د پدیده ها( ج



 

 .تاس......................................شعور متعارف خود نوعی(16

 مهارت( ب تبیین پیشرفته( الف

 پاالیش مفهومی( د نظریه( ج

 

کدامیک از موارد زیررا ( تئوریزه کردن به سبک علمی)و ( تئوریزه کردن بر مبنای شعور متعارف) تفاوت بین(17

 شامل نمی شود؟

 دقت نظر بیشتر در سبک علمی( ب قضاوت دیگران( الف

 مفاهیم بیشتراستفاده از ایده ها و (د اصالح و خطا( ج

 

برای تئوریزه کردن در مواردی که مربوط به سازمانهاست از کدامیک از روش های زیر به دلیل پیچیدگی (18

 زیاد عوامل انسانی استفاده نمی شود؟

 استعاره( ب تمثیل( الف

 فرمول های ریاضی( د بسط فهم و درک و ارائه رهنمود علمی( ج

 

 موارد زیر است؟در پژوهشهای کیفی هدف کدامیک از (19

 کشف صرفا پدیده مورد بررسی( ب موشکافی و فهم( الف

 یکپارچه سازی( د تئوریزه کردن( ج

 



در نظر گرفته شده و نگاه های بعدی بر " نقاط مرجع"به عنوان " ایده ها"در کدامیک از دوره های زیر(22

 اساس آنها شکل گرفته؟

 پست مدرن( ب مدرن( الف

 نمادین( د پیش از تاریخ( ج

 

 از دیدگاه هچ به چه معناست؟" نگاه"(21

 پرسپکتیو( ب نظریه( الف

 فرضیه( د منطق(ج

 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟(22

 .مفاهیم از طریق فرآیند انتزاعی سازی شکل می گیرند(الف

 .است تاثیر متقابل نظریه های سازمان در گذر زمان تغییر مستمری در هر کدام ایجاد کرده(ب

 .با ارتباط دادن مفاهیم با تجربه شخصی غنی سازی مفاهیم پایان می پذیرد(ج

 .شکل گیری یک ایده از طریق تفکیک ذهنی را انتزاعی سازی گویند(د

 

 تعریف زیر با کدامیک از مفاهیم زیر در ارتباط است؟(23

 (را دارندانسان ها تقریبا همزمان ظرفیت اندیشیدن در مورد هفت تکه از اطالعات )

 واحد بزرگ ساختن( ب قوه عظیم تفکر( الف

 پردازش اطالعات( د سازماندهی تجربه ها( ج



 .خواهد بود...........................هرچه مفاهیم به کار گرفته شده در یک نظریه در سطح باالیی انتزاع شوند نظریه(24

 جزئی تر( ب عمومی و کلی تر(  الف

 عمیق تر( د تکاملی( ج

 

 به کدامیک از گزینه های زیر مربوط می شود؟( ؟واقعیت را چگونه تعریف می کنید)این پرسش که (25

 روش شناسی(ب هستی شناسی(الف

 انسان شناسی(د شناسی شناخت(ج

 

 به کدامیک از گزینه های زیر مربوط می شود؟( ؟چگونه دانش را شکل می دهید)این پرسش که  (26

 شناسیروش (ب هستی شناسی(الف

 انسان شناسی(د شناسی شناخت(ج

 

 ؟مراحل مورد استفاده پژوهشگر برای کسب دانش را چه می نامند( 27

 روش شناسی(ب هستی شناسی(الف

 انسان شناسی(د معرفت شناسی(ج

 

 نظریه پردازان زیر است؟نوشته کدامیک از " پارادایم های جامعه شناسی و تحلیل سازمانی " کتاب (28

 گیبسون بورل و مورگان(ب تامسون و سایمون(الف

 مارکس و تیلور (د بلدینگ و وودوارد (ج



 

 .اشاره به پیش فرضهای ما در مورد واقعیت دارد(..................................29

 شناخت شناسی(ب هستی شناسی (الف

 روش شناسی (د انسان شناسی (ج

 

 از منظر هچ هر پارادایم چند رکن اساسی دارد؟(32

 رکن 4 (ب رکن 2 (الف

 رکن 3 (د کنر 5 (ج

 

 داردو................................رابطه بین پژوهشگر و پدیده مورد بررسی اشاره به ( 31

 شیوه(ب روش شناسی(الف

 هستی شناسی(د شناخت شناسی (ج

 

 .به مساله عامیت اشاره دارد(..........................32

 شناخت شناسی(ب شناسی انسان(الف

 روش شناسی(د هستی شناسی(ج

 

 ذهنی گرایان نمی باشد؟کدامیک از ویژگی های (33

 افراد اراده آزاد دارند(الف



 مسئول کلی کنش های خود هستند(ب

 .امونشان رخ می دهد به طریقی قابل پیش بینی واکنش نشان می دهندنسبت به آنچه پیر(ج

 پدیده ها فقط زمانی وجود دارد که آنها را تجربه می کنید(د

 

 در کدام رکن جای می گیرد؟( تیار دارد یا جبر بر او حاکم استانسان اخ)این موضع که(34

 معرفت شناسی (ب شناخت شناسی (الف

 انسان شناسی(د هستی شناسی(ج

 

 دسته اشاره کرده است؟ ر تقسیم بندی پارادایم ها به چندهچ د(35

 4(ب 3(الف

 5(د 7(ج

 

 می توان ایجاد کرد به جز؟از دیدگاه اثبات گراها دانش خوب را از طریق مراحل زیر (36

 آزمون فرضیه (ب تدوین قضایا و فرضیه ها (الف

 بررسی تجارب (د  تحلیل داده ها (ج

 

 به مثابه کدامیک از موارد زیر هستند؟( سازمانها)از دیدگاه شناخت شناسی اثبات گرا(37

 متن های تولیدی (ب واقعیات اجتماعی (الف

 دستاویز قدرت (د موجودیت های عینی (ج



 کار می کنند؟( مدل های نظری و تحلیل های آماری)کدامیک از موارد زیر بر مبنای (38

 روش شناسی(ب شناخت شناسی تفسیری (الف

 شناخت شناسی اثبات گرا(د شناخت شناسی ضد اثبات گرا (ج

 

 امیک  همخوانی دارد؟با اخالق کد" خودنگری یا خود انعکاسی "(39

 مدرنیسم (ب پست مدرن (الف

 نمادین-تفسیری (د پیش از تاریخ (ج

 

 ارج می نهد؟( خرد و حقیقت) کدامیک از موارد زیر به ارزش های(42

 اثبات گرا (ب پست مدرنیسم (الف

 ضد اثبات گرا (د نمادین(ج

 

 تبدیل می شود؟( پژوهشگر به یک مفسر)در کدامیک از گزینه های زیر ( 41

 اثبات گرا(ب پست مدرن (الف

 ضد اثبات گرا(د یسممدرن(ج

 

 ؟"دانش صرفا از منظر افراد یک سازمان خلق می شود"در کدامیک از موارد زیر(42

 اثبات گرا(ب پست مدرن (الف

 ضد اثبات گرا(د یسممدرن(ج



 از دیدگاه مدرنیست دانش از چه طریق حاصل می شود؟(43

    حواس پنج گانه (ب واقعیات تجربی (الف

 فهم و معنا (د احساس و شهود(ج

 

 روش کدامیک از نگاه های نظریه سازمان است؟" و شهوداحساس " بهره گیری از (44

 تفسیری-نمادین(ب پست مدرن(الف

 اثبات گرایی(د مدرنیسم(ج

 

 گزینه های زیر است؟مورد استفاده کدامیک از " پژوهش های کیفی"(45

 تفسیری-نمادین(ب پست مدرن(الف

 اثبات گرایی(د مدرنیسم(ج

 

 تفسیریون کدامیک ازگزینه های زیر استفاده نمی شود؟ -از دیدگاه نمادین(46

  احساس (ب فهم و معنا (الف

 شهود(د فرضیه (ج

 

 کدامیک از موارد زیر است؟ (تفسیری–نمادین ) دیدگاه هستی شناسی(47

 اثبات گرایی (ب عینی گرایی(الف

 ذهنی گرایی (د پست مدرن(ج



 گفته کدامیک از نگاه های زیر است؟( جهان از طریق زبان ظاهر می شود)این جمله که (48

 پست مدرن(ب مدرنیسم (الف

 پیش از تاریخ (د نمادین(ج

 کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های پست مدرن نمی باشد؟(49

 .انده شودهر چیزی که وجود دارد متنی ست که باید خو(الف

 سازمان مکانی ست برای تخریب ارتباطات (ب

 .سازمانها واقعیاتی هستند که به صورت اجتماعی ساخته می شوند (ج

 .دانش نمی تواند شرح صحیحی از واقعیات ارائه دهد (د

 

دیدگاه کدامیک از نگاه های زیر ( هیچ گونه واقعیتی وجود ندارد فقط تفسیرهایی وجود دارد)این جمله که ( 52

 ؟است

 تفسیری (ب عینی گرایی (الف

 پست مدرن (د مدرنیسم(ج

 

 با کدامیک از نگاه های زیر تطابق دارد؟ جمله زیر(51

 (دانش از منظر افرادی که به طور مستقیم درگیر عمل هستند درک می شود) 

 نمادین (ب پست مدرن(الف

 اثبات گرایی (د مدرنیسم (ج

 



 کانون تمرکز سازمان از نگاه مدرنیسم کدامیک از موارد زیر است؟(52

 تشویق انعکاس گری (ب وصیف معنا بخشیت (الف

 شالوده شکنی متن های سازمانی(د فنون جهان شمول (ج

 

 دیدگاه کدامیک از نگاه های نظریه سازمان است؟" تعمیم پذیری"(53

 مدرنیسم (ب نمادین (الف

 پست مدرن(د (ضد اثبات گرا)تفسیری(ج

 

 دیدگاه کدامیک از نگاه های نظریه سازمان است؟" اصیل بودن"( 54

 مدرنیسم (ب نمادین (الف

 پست مدرن(د (ضد اثبات گرا)تفسیری(ج

 

 با کدامیک از نگاه های زیر تطابق دارد؟ جمله زیر( 55

 (آن است باور به واقعیتی خارجی و عینی که وجودش مستقل از دانش ما از)

 نمادین (ب پست مدرن(الف

 اثبات گرایی (د مدرنیسم (ج

 

 جمله زیر دیدگاه کدامیک از نگاه های زیر است؟(56

 (فهم های ذهنی سوگیری ایجاد میکند)



 پست مدرن (ب نمادین(الف

 مدرنیسم (د ذهنی گرایی (ج

 

 در پیش می گیرند؟( موضع فلسفی موقتی)کدامیک از نگاه های زیر (57

 پست مدرن (ب نمادین(الف

 مدرنیسم (د ذهنی گرایی (ج

 

 این جمله از کدامیک از نظریه پردازان زیر است؟( 58

 (حقیقت به معنای آنچه جایگزینی ندارد و همیشه یک قرائت از آن وجود دارد)

 میشل فوکو(ب تامسون (الف

 پوپر (د دریدا (ج

 

 جمله زیر با کدامیک از نگاه های زیر همخوانی دارد؟(59

 (واقعیت پدیده سازه ذهن آدمها نیست بلکه وجود دارند و منتظر است تا پژوهشگر آن را کشف کند)

 ممدرنیس پست (ب مدرنیسم (الف

 نمادین(د ذهنی گرایان (ج

 

متعلق به کدامیک از (این  ایده که دانش چیزی بیش از یک دستاویز برای حفظ قدرت بر دیگران نیست)(62

 نگاه های زیر است؟



 ممدرنیس پست (ب مدرنیسم (الف

 نمادین(د ذهنی گرایان (ج

 

 .بر جنبه ی بازنمایی مفاهیم تاکید دارد(.........................................61

 ممدرنیس پست (ب مدرنیسم (الف

 نمادین(د ذهنی گرایان (ج

 .بر رابطه متغیر بین مفاهیم تاکید دارد(.......................................62

 ممدرنیس پست (ب مدرنیسم (الف

 نمادین(د ذهنی گرایان (ج

 ؟شده استنمدل مفهومی سازمان از کدامیک از موارد زیر تشکیل (63

 محیط(ب ساختارهای اجتماعی(الف

 فن آوری(د دانش(ج

 

 زی شده است؟کدامیک از گزینه های زیر به عنوان ششمین مفهوم محوری در مدل مفهومی سازمان نمادسا(64

 محیط(ب قدرت(الف

 فن آوری(د فرهنگ(ج

 نامیده می شود.........................................کانون تمرکز ویژه یک نظریه(65

 فرضیه(ب مفاهیم(الف

 انتزاعی سازی (د پدیده مورد بررسی(ج



 .است...................................اول مورد بررسی در نظریه سازمان پدیده(66

 سازمان (ب هستی شناسی(الف

 شناخت شناسی (د فرضیه ها (ج

 

 .سازمان را به عنوان محفلی می داند که به وسیله روابط انسانی پایدار می ماند..............................نگاه(67

 مدرن (ب پست مدرن(الف

 تفسیری-نمادین (د عینی گرایی (ج

 

 .است..............................پدیده مورد بررسی در نظریه سازمان پست مدرن (68

 سازمان (ب خود انعکاسی (الف

 شکاکیت سالم (د وریزه کردننفس تئ (ج

 

 .رنگ و لعاب می گیرند...........................در مدل مفهومی سازمان همه عناصر سازماندهی به وسیله(69

 محیط (ب فرهنگ سازمان (الف

 روابط قدرت (د دانش نظریه ای (ج

 

 کدامیک از ویژه های مدل مفهومی سازمان نیست؟(72

 .با آنها فی نفسه کامل نیستند با نظریه های مرتبط مدل هیچ کدام از مفاهیم (الف

 سیال بودن مفاهیم (ب 



 مفاهیم پویا (ج

 مفاهیم در سازمان به صورت مستقل عمل می کنند (د

 

 ایده زیر مربوط به کدامیک از نگاه های زیر است؟(71

 (همه کلمات از جمله مفاهیم در برابر دیگر کلمات تعریف می شوند)

 پست مدرن (ب مدرنیسم(الف

 نمادین (د ذهنی گرایان (ج

 

 میک از ویژگی های زیر با مدرنیسم  تطابق ندارد؟کدا(72

 روابط انسانی(ب ساختار رسمی(الف

 جبر گرایانه (د نظم درونی (ج

 

 

 خسته نباشید  

 با آرزوی موفقیت                                                                                    
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 الف 25 ب 13 ج 1

 ج 26 ج 14 ج 2
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 د 34 ج 22 الف 12
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.  اثر ماري جو هچ و ان ال"نظریه سازمان"سؤاالت چهار گزینه اي براي پیشگفتار و فصل اول کتاب 
  )59 الی 11ات صفح(کانلیف، ترجمه دکتر حسن دانائی فرد 

 com.taghivahidi.www( ،)com.yahoo@taghivahidi( ،09151338982 (تقی وحیدي: تهیه کننده
 
  بر چه اساسی است؟) Common sense theories(نظریه هاي مبتنی بر شعور متعارف ساختار . 1

  رفتار افراد در موقعیت هاي مختلف )ب         آگاهی انسان از نظریه ها )الف
   ممیزي پژوهشی)د         شرایط حاکم بر محیط عمل)ج
  
  ؟زیر درست استگزینه هاي کدام یک از  .2

  نظریه منتسب به دانشگاهیان است) الف
  همه ما آگاهانه یا نا آگاهانه، برده و اسیر نظریه هاي خود یا نظریه انسان هاي دیگر هستیم) ب
  یستهمه انسان ها با نظریه متولد شده و با نظریه زندگی می کنند و ادامه زندگی آنان بدون نظریه میسر ن) ج
  مورد ب و ج) د
  
  ؟تفاوت عمل نظریه پردازي در محیط دانشگاهی با نظریه پردزي انسان هاي عادي در چیست. 3

   ابزار مورد استفاده براي مشاهده رفتار و ممیزي پژوهشی نظریه ها )الف
   شعور متعارف و ممیزي پژوهشی نظریه ها )ب
   شعور متعارف و محیط  )ج
   ل انسان هاشرایط حاکم بر محیط عم )د
  
   چیست؟Verificationمنظور از . 4

   ممیزي پژوهشی )ب           شعور متعارف )الف
  ابزار مورد استفاده براي مشاهده رفتار )د        نظریه هاي دانشگاهی )ج
  
  ؟دورکیم در نظریه خود روابط کدام یک از متغیرها را مورد بررسی قرار داده است. 5

         انسجام اجتماعی و خودکشی )الف
  سرمایه اجتماعی و خودکشی )ب
          سرمایه انسانی و خودکشی )ج
  خودکشی و رفتار انفرادي )د
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  نظریه دورکیم به کدامیک از موارد زیر اشاره دارد؟. 6
   هرچه سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش یابد، خودکشی افزایش می یابد  )الف
  می یابد هر چه سرمایه انسانی افزایش یابد، خودکشی کاهش )ب
   هر چه انسجام اجتماعی در جامعه کاهش یابد، میزان خودکشی باالتر می رود)ج
   هر چه انسجام اجتماعی در جامعه افزایش یابد، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی افزایش می یابد)د
  
ی سـ  چـه اسا با نظریه هاي مدیریت بـر مدیر در برخورد با مسایل در صورت عدم آشنایی  ها  احصاي راه حل    . 7

  ؟خواهد بود
  شعور باطنی )ب         شعور متعارف )الف
  آزمایش و خطا )د          مشاوره )ج
  
  ؟ادعاي آن دسته از افرادي که کاربردي براي نظریه ها قایل نیستند، ناشی از چیست. 8

   نظریه ها را نمی شناسند )الف
  کنندتوده اي از نظریه ها را در انبان خود دارند که آن را حس نمی  )ب
  بررسی نظریه ها را اقدامی آگاهانه نمی دانند )ج
  گزینه هاي الف و ب )د
  
  کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص نظریه درست است؟. 9

   آشنایی صرف با نظریه ها تضمین کننده موفقیت است)الف
   به کار بردن یک نظریه کاري خالقانه بوده و اقدامی منفعل نمی باشد )ب
   همه مراحل تبدیل نظریه به قانون را خود شخصاً طی می کننداندیشمندان )ج
  نظریه، به نوعی تئوري اطالق می شود که سال ها از پاالیش آن گذشته است  )د
  

  ؟گیدنز کدامیک از موارد زیر در نظریه خود مورد بررسی قرار داده است. 10
             ساختار و عاملیت )الف
  ساختار و انسجام اجتماعی )ب
          ختار و ممیزي پژوهشیسا )ج
  ساختار و شرایط حاکم بر محیط )د
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  کدام گزینه نظریه گیدنز را مطرح می کند؟. 11
  .  ساختار، عاملیت را تعیین کرده و عاملیت نیز ساختار را تعیین می نماید)الف
  شخص می نماید ساختار، انسجام اجتماعی را تعیین کرده و انسجام اجتماعی، شرایط حاکم بر محیط را م)ب
   شرایط حاکم بر محیط، تعیین کننده ساختار سازمان است )ج
   بین ساختار سازمانی و انسجام اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد)د
  

  ؟منظور از ساختار در نظریه گیدنز کدام است. 12
   نوع رفتار و کردار و نحوه اندیشیدن انسان ها )الف
  سامان اجتماعی، چیدمان واحدها در سازماننظام هاي حکومتی، چیدمان قوا،  )ب
  انسجام اجتماعی، محیط بیرونی سازمان، سازمان هاي غیر رسمی )ج
  ساختارهاي سنتی و سلسله مراتبی )د
  

  ؟چگونه تولید می شوندنظریه هاي عملی . 13
  صرفاً با مطالعه کتب و اسناد )ب       از طریق مطالعه سازمان ها و انسان هاي درون آن )الف
  هیچکدام )د              بررسی محیط )ج
  

  ؟منظور از عاملیت در نظریه گیدنز چیست. 14
  محیط فعالیت سازمان ها )ب       عملکرد انسان ها درون سازمان )الف
  نوع رفتار و کردار و چگونه اندیشیدن انسان ها )د      کاري سازمان شرایط حاکم بر محیط )ج
  

  ؟منظور از هستی شناسی چیست. 15
  تصور واقعیت به نحو خاص )ب        ید دانش در باب واقعیتتول )الف
  گزینه ب و ج )د        شناخت ابزار تولید دانش )ج
  

  ؟شناخت شناسی به کدامیک از گزینه هاي زیر مربوط می شود. 16
  بررسی ابزارهاي تولید دانش )ب       تصور واقعیت به سبک خاص )الف
  گزینه الف و ج )د    تولید دانش در باب واقعیت به سبک خاص )ج
  

  ؟روش شناسی کدام یک از گزینه هاي زیر را شامل می شود. 17
  تولید دانش در باب واقعیت به سبک خاص )ب         ابزار خاص تولید دانش )الف
  گزینه الف و ب )د        تصور واقعیت به سبک خاص )ج
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  ؟ است"نظریه پرداز"کدامیک از گزینه هاي زیر تعریف واژه . 18
  مطالعه کننده نظریات دیگران )ب         ننده نظریهآزمون ک )الف
  تفسیر کننده نظریه )د      مبدع یا صاحب یک یا چند نظریه )ج
  

  منظور از نظریه پردازي چیست؟  . 19
   مطالعه نظریات سایرین)ب           آزمون نظریه )الف
   استدالل نظري کردن)د         تفسیر تئوري هاي پیشین)ج
  

   است؟"نظریه پرداز"یر تعریف واژه کدامیک از گزینه هاي ز. 20
   مطالعه کننده نظریات دیگران)ب         آزمون کننده نظریه )الف
   تفسیر کننده نظریه)د       مبدع یا صاحب یک یا چند نظریه)ج
  

  ؟نیست "نظریه"کدامیک از گزینه هاي زیر تعریف واژه . 21
ول کلی است و نیز مستقل از چیزهاي خاصـی         سیستمی از ایده ها که چیزي را تبیین کرده و متکی بر اص             )الف

  است که بایستی تبیین شوند 
   است و نیز فضاي دانش تجریدي یا تفکر نظرينظریه یک دیدگاه نظري )ب
        نشریه، شرح اصول یک علم است )ج
  هیچکدام )د
  

  ، شرحی از نظریه تکامل را ارایه می نماید؟  کدامیک از گزینه هاي زیر. 22
ز ایده ها که چیزي را تبیین کرده و متکی بر اصول کلی است و نیز مستقل از چیزهاي خاصـی                    سیستمی ا  )الف

  است که بایستی تبیین شوند 
   فضاي دانش تجریدي یا تفکر نظري  )ب
         شرح اصول یک علم است)ج
   مجموعه اي از قضایا براي اثبات اصول یک تابع)د
  

   نظریه موسیقی دارد؟ کدامیک از گزینه هاي زیر، اشاره اي بر. 23
   فضاي دانش تجریدي یا تفکر نظري  )ب           دیدگاهی نظري )الف
   مجموعه اي از قضایا براي اثبات اصول یک تابع)د         شرح اصول یک علم  )ج
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  نظریه احتمال و نظریه معادالت شواهدي از کدام یک از گزینه هاي زیر می باشند؟     . 24
   فضاي دانش تجریدي یا تفکر نظري  )ب  تبیین شوند یده هایی که باید ا سیستمی مستقل از )الف
   مجموعه اي از قضایا براي اثبات اصول یک تابع)د          شرح اصول یک علم )ج
  

  را ارایه می دهد؟     ) Abstract(کدام گزینه معنی انتزاع . 25
   تحلیل رفتار سیستم درونی و بیرونی)الف
   ها در قالب کلمات و عالیم   به تصویر کشیدن پدیده)ب
   شرح اصول علم مدیریت  )ج
   اصول ثابت در نظریه هاي سازمان)د
  

  تعریف نظریه سازمان در کدام گزینه ارایه شده است؟     . 26
و همه جنبـه هـاي درونـی و بیرونـی     ( که موقتاً رفتار پدیده اي به نام سازمان       اصول ثابت مجموعه اي از     )الف

  .ا توصیف، تحلیل و تبیین می کندر) مربوط به آن
و همـه جنبـه هـاي درونـی و     ( رفتار پدیده اي به نام سازمان  به طور دایمی   که   اصول ثابت مجموعه اي از     )ب

  .را توصیف، تحلیل و تبیین می کند) بیرونی مربوط به آن
نبه هاي درونی و بیرونی و همه ج( رفتار پدیده اي به نام سازمان همواره که متقنمجموعه اي از گزاره هاي  )ج

  .را توصیف، تحلیل و تبیین می کند) مربوط به آن
و همه جنبـه هـاي درونـی و         (مجموعه اي از گزاره هاي فرضیه اي که موقتاً رفتار پدیده اي به نام سازمان                 )د

  . را توصیف، تحلیل و تبیین می کند) بیرونی مربوط به آن
  

  فته است؟     نظریه سازمان از چه علومی بهره گر. 27
  هنرعلوم اجتماعی، علوم تجربی، علوم انسانی،  )الف
    ، علوم انسانیعلوم تجربی، ریاضیات، اقتصاد )ب
    ، علوم اجتماعیعلوم تجربی، ادبیات، اقتصاد )ج
  ، هنرعلوم اجتماعیعلوم انسانی، آمار،  )د
  

  ؟      چیست"چالش ذهنی اندیشیدن"ر از اصطالح .منظو. 28
  اصول مسلم علمی را به چالش می کشد)  هاي مختلفتهرش(یه سازمان به طرق مختلف نظر )الف
    اصول ثابت علمی را محک می زند) رشته هاي مختلف(نظریه سازمان به طرق مختلف  )ب
    .اندیشیدن به صورت ذهنی را به نمایش می گذارد) رشته هاي مختلف(نظریه سازمان به طرق مختلف  )ج
  لف و بگزینه هاي ا )د
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  ؟     نگاه به سازمان از منظر هرمنوتیک در کدام گزینه آمده است. 29
  سازمان مجموعه اي از پدیده هاي عینی و ذهنی است  )الف
    سازمان متنی است که باید تفسیر شود )ب
    سازمان نیازمند اصول ثابت در شرایط عدم اطمینان است )ج
   هاي مواجهه با مشکالت کمک می گیردسازمان از اصول علمی در تدوین راه حل )د
  

  ؟     کدام یک از گزینه هاي زیر درست است. 30
  به نمایش گذاشته می شود  علوم انسانی چالش ذهنی اندیشیدن در نظریه سازمان بر محوریت رشته  )الف
    چالش ذهنی اندیشیدن در نظریه سازمان بر محوریت میان رشته اي به نمایش گذاشته می شود )ب
  به نمایش گذاشته می شود  مدیریت چالش ذهنی اندیشیدن در نظریه سازمان بر محوریت رشته  )ج
  به نمایش گذاشته می شود  رشته رفتار سازمانی چالش ذهنی اندیشیدن در نظریه سازمان بر محوریت  )د
  

  ؟     نظریه سازمان را نشان می دهدهاي ، کاربردکدام گزینه. 31
    امور مالی/  ، عملیات، منابع انسانی، راهبردIT، ناوري اطالعاتفبازاریابی،  )الف
    امور مالی/  ، عملیات، منابع انسانی، راهبردIT، علوم انسانی، علوم تجربی )ب
    امور مالی/  ، عملیات، منابع انسانی، راهبردIT، ارتباطات، علوم تجربی )ج
  امور مالی/ نی، راهبرد ، عملیات، منابع انساITبازاریابی، ارتباطات،  )د
  

پیوند فرآیندهاي سازمانی عملیات با فرآیندهاي عرضه کنندگان، توزیـع      الزامی براي   کدام یک از موارد زیر      . 32
  کنندگان و مشتریان می باشد؟  

    مدیریت منابع انسانی )ب        بازاریابیمدیریت  )الف
  مدیریت فروش )د        مدیریت زنجیره ارزش )ج
  

  ؟     تعریف شعور متعارف را ارایه می نمایدینه، کدام گز. 33
  شعور متعارف نوعی نظریه در مورد فهم و به توافق رسیدن بر سر ابعاد مختلف زندگی است )الف
    شعور متعارف عبارت است از آنچه انسان ها به طور عادي می فهمند و نسبت به آن اظهار نظر می کنند )ب
   گزینه الف و ب )ج
   یافت می شودضرب المثل ها عمومی است که به مقدار اندکی در عارف نوعی آگاهی شعور مت )د
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٧

  ؟  مفهوم تئوریزه کردن در کدام گزینه آمده است. 34
فرد دیگري و قـرار دادن احـساسات، ایـده هـا، تجـارب،           ) معناي(خاص و یا درك پیام      ) معناي(خلق پیام    )الف

  ) مفاهیم(ارزشها، و انتظارت خود درون ایده ها 
فرد دیگري و قرار دادن احـساسات، ایـده هـا، تجـارب،             ) معناي( پیام   تفسیرخاص و یا    ) معناي( پیام   انتقال )ب

    ) مفاهیم(ارزشها، و انتظارت خود درون ایده ها 
فرد دیگري و قرار دادن احساسات، ایـده هـا، تجـارب،            ) معناي( پیام   بازخوردخاص و یا    ) معناي( پیام   ارسال )ج
    ) مفاهیم(شها، و انتظارت خود درون ایده ها ارز
فرد دیگري و قرار دادن احساسات، ایده ها، تجارب، ارزشها،    ) معناي( پیام   ایجادخاص و یا    ) معناي(خلق پیام    )د

  )مفاهیم(و انتظارت خود درون ایده ها 
  

ر زنـدگی شخـصی و گروهـی    نوعی نظریه در باب فهم و مذاکراتی که انسان ها در ابعاد مختلف د"عبارت  . 35
  ؟     ، اشاره به کدام گزینه دارد"خود انجام می دهند

    شعور متعارف )ب        خلق فرضیه )الف
   چالش ذهنی اندیشیدن )د           ایجاد پیام )ج
  

  ؟     ارتقاي مهارت هاي تئوریزه کردن از طریق کدام یک از گزینه هاي زیر امکان پذیر است. 36
مایزات مفهومی و استفاده از تبیین هاي پیشرفته و دقیق تري کـه فراتـر از شـعور متعـارف     عدم توجه به ت  )الف

   هستند
پاالیش تمایزات مفهومی و استفاده از آنها براي خلق تبیین هاي پیشرفته و دقیق تري که هم سطح شـعور             )ب

  متعارف هستند
  یق تري که فراتر از شعور متعارف هستنداستفاده از تمایزات مفهومی براي خلق تبیین هاي پیشرفته و دق )ج
تمایزات مفهومی و استفاده از آنها براي خلق تبیین هاي پیشرفته و دقیق تـري کـه فراتـر از شـعور                پاالیش   )د

  متعارف هستند
  

  ؟      چیست"تبیین هاي پیشرفته"منظور از . 37
 منجـر بـه تغییـر در عامـل     "الف"چه شرایطی چه تغییري در عامل  تبیین هایی که مشخص می کنند در         )الف

   می شود"ب"
    اشاره داردیا دیگر تبیین ها تبیین هایی که به روابط علّی  )ب
   گزینه الف و ب )ج
  کلیه روابط موجود بین پدیده ها اعم از علّی و ذهنی )د
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٨

  ؟     دقیق ترین تبیین ها در زبان اثبات گرایی به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد. 38
  فرمول هاي ریاضی و آماري )ب        تفسیر ذهنی فرضیه ها  )لفا

  گزینه الف و ج )د         علوم انسانی و محض )ج
  

  ؟     از دانش نظام مند چیستمنظور . 39
مراحل نظام مندي نظیر تعریف مسئله، طـرح سـؤال، تـدوین فرضـیه، و آزمـون           دانشی که براي تولید آن     )الف

    .آماري طی می شود
   که از مشاهده رفتار انسان و پدیده هاي سازمان مورد مطالعه نشأت می گیرددانشی )ب
   دانشی که به تفسیر نظریه ها در قالب مدرنیست، نمادین تفسیري، و پست ندرن می پردازد )ج
  دانشی که علوم انسانی، علوم تجربی، و هنر را توأمان در راستاي تدوین فرضیه ها به کار می گیرد  )د
  

  زاعیات شناخته شده اي که منجر به ساخت نظریه ها می شوند، چه نام دارند؟   انت. 40
  روابط علّی و معلولی) ب         پدیده ها)الف
   تبیین ها)د         مفاهیم)ج
  

  ؟   کدام یک از جمالت زیر درست است. 41
          تبیین پدیده ها با فرمول هاي ریاضی به راحتی امکان پذیر است )الف
  وعه اي از مفاهیم و روابط بین آنهاست که براي تبیین پدیده مورد بررسی، پیشنهاد شده استنظریه، مجم) ب
    بوده و لزوماً نیازي به شرایط خاص آزمایشگاهی نیسترفتار انسان در اکثر مواقع قابل پیش بینی  )ج
  له احتماالت آماري نیست تبیین سازمان ها با استفاده از فرمول هاي ریاضی امکان پذیر بوده و نیازي به مقو )د
  

  انگیزه در سازمان کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟  . 42
  علّی و معلولیپدیده هاي ) ب      ي درگیر در رفتار انسان پدیده ها)الف
  عینی و ذاتیي  تبیین ها)د      پدیده هاي ناشی از شعور متعارف  )ج
  

  ؟   م یک از موارد زیر بهره می گیرندپژوهشگران براي تبیین پدیده هاي خود از کدا. 43
  تمثیل) ب        استعاره )الف
  هر سه مورد )د      همانند پنداري )ج
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  ؟   فرق استعاره و تمثیل چیست. 44
  استعاره و تمثیل هر دو براي تبیین پدیده هاي مشابه به کار می روند )الف
  تمثیل است و شباهت بین پدیده ها بیشتر از دارندیکدیگر سنخیت  در استعاره پدیده هاي مورد مقایسه با) ب
یکدیگر سنخیت نداشته باشند، اما در تمثیل شباهت بـین       پدیده هاي مورد مقایسه ممکن است با       در استعاره  )ج

   پدیده ها بیشتر است
  در ایـن مقولـه   پدیـده هـا   رنـد و میـزان مـشابهت      یکدیگر سنخیت دا   در استعاره پدیده هاي مورد مقایسه با       )د
  می گنجد  ن

  
   چیست؟   هدف از پژوهش هاي کیفی. 45
  موشکافی و فهم پدیده ها) ب        تبیین پدیده ها )الف
  تعیین میزان تفاوت پدیده ها )د     تعیین میزان مشابهت پدیده ها )ج
  

  ؟   نیستکدام گزینه در باره پست مدرنیست ها درست . 46
   اندازه بی اعتبار می دانندپست مدرنیست ها همه روش شناسی ها را به یک )الف
  پست مدرنیست ها انواع دانش تولیدي روش شناسی را به یک اندازه معتبر می دانند) ب
  پست مدرنیست ها با نظریه سازي و گونه شناسی مخالفند )ج
دلیل موافقت پست مدرنیست ها با نظریه سازي و گونه شناسی، این است که مبناي نظریـه سـازي و گونـه                       )د

   برتري یک دانش نسبت به دانش دیگر استشناسی،
  

  ؟   کاربرد طبقه هاي ذهنی براي مفاهیم در کدام گزینه آمده است. 47
  برنامه ریزي، سازماندهی، و کنترل تجربه) ب  نظم دهی، سازماندهی، و ذخیره سازي تجربه )الف
  ل تجربههدایت، رهبري، و کنتر )د   نظم دهی، انتزاعی سازي، و ذخیره سازي تجربه )ج
  

  ؟   ایده هایی که از طریق فرآیند انتزاعی سازي شکل می گیرند، چه نام دارند. 48
  ایده ها) ب        پدیده ها )الف
  نظریه ها )د        مفاهیم )ج
  

  ؟    را چه می نامد"شکل گیري یک ایده از طریق تفکیک ذهنی از نمونه هاي خاص"فرهنگ لغت وبستر، . 49
  ی سازيانتزاع) ب        پدیده )الف
  نظریه )د        مفاهیم )ج
  

http://www.taghivahidi.com
mailto:taghivahidi@yahoo.com


   ماري جو هچ و ان ال کانلیف– 2تئوري هاي مدیریت 
 

  
Prepared by: Taghi Vahidi, www.taghivahidi.com, taghivahidi@yahoo.com  

١٠

  ؟   کدامیک از جمالت زیر صحیح است. 50
  مفاهیم همچون سبدهاي خالی هستند که باید با تجربه پر شوند )الف
  خبرگان در طول عمر خود به غنی سازي مفاهیم ادامه می دهند) ب
   هیچ پایانی براي غنی سازي مفاهیم وجود ندارد )ج
   هر سه گزینه  )د
  

  ؟   دام یک از جمالت زیر صحیح نیستک. 51
جهت درك یا سـاختن نظریـه هـا اسـتفاده کـرده و نیـز از       از تجربه شخصی می توان براي ایجاد مفاهیم    )الف

  مفاهیم و نظریه هاي خود براي فهم بهتر تجارب کمک گرفت
دالل و کـاربرد و  فهم نظري و تجربه شخصی براي توسعه مهارت هاي انتزاعی سازي، تئوریزه کردن، اسـت            ) ب

  نیز دانش سازمانی اساسی است
  و آنهـا را بـا     شـته   مفهوم تلفیق ساده اي از اطالعاتی است که ما در مورد نمونه هـاي خـاص بـه خـاطر دا                     )ج

  ویژگی هاي عمومی مرتبط می نماییم
یـا  ویژگـی هـا    در شکل دهی یک مفهـوم،       مفهوم چیزي بسیار بیشتر از تلخیص اطالعات است و همچنین            )د

  عناصر منحصر به فرد نمونه هاي خاص نادیده گرفته شده و بر ویژگی هاي مشترك تمرکزمی شود
  

  ؟   فرآیند کنار گذاشتن جزئیات منحصر به فرد به طوري که ویژگی هاي اساسی باقی بمانند، چه نام دارد. 52
  تمثیل) ب         استعاره )الف
    تجربه شخصی )د      انتزاعی سازي )ج
  

  ؟    درست نیست"مفاهیم"گزینه در مورد کدام . 53
  شوندانه مورد آزمون واقع اثبات گرایهاي مفاهیم زمانی می توانند سبب ابالغ دانش شوند که با روش  )الف
  مفاهیم امکان ابالغ دانش را فراهم می سازند) ب
  بـه مـا عرضـه    نیـز  فکر مفاهیم عالوه بر اعطاي تعمیم دانش خود و ابالغ آن به دیگران، نوعی قوه عظیم ت          )ج

   می کنند
مفاهیم امکان ارتباط توده هایی از اطالعات را به یک ایده واحد و پردازش سریع اطالعات هنگام اندیشیدن                    )د

    به مفاهیم را فراهم می نمایند
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  ؟    چیست"واحد بزرگ ساختن"منظور از . 54
  دوین فرضیهاستفاده از تجارب افراد مختلف و کاربرد آنها در ت )الف
 و همچنین نقـش مهمـی    و قدرت انتزاعی سازي را نشان می دهدراهبردي براي توسعه دانش حافظه است ) ب

  در تئوریزه کردن دارد
 و نیز به ما اجازه می قطعات جداي از هم اطالعات را به شکل واحدهاي بزرگ در آورده و رمزي می گرداند         )ج

  دیگر پیوند دهیمدهد تا مجموعه بزرگی از دانش را به یک
  گزینه هاي ب و ج )د
  

را دارنـد، از  ) 2±(این ادعا که انسان ها تقریباً همزمان ظرفیت اندیشیدن در مورد هفت تکـه از اطالعـات             . 55
  ؟   سوي دانشمندان چه حوزه اي ارایه شده است

  روانشناسان شناختی) ب        علوم اجتماعی )الف
  یعلوم تجرب )د        روانشناسان عمومی )ج
  

  کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟   . 56
  سطح انتزاعی کردن مفاهیم ارتباط مستقیمی با کلیت نظریه ها ندارد  )الف
  هر چه سطح انتزاعی کردن مفاهیم بیشتر باشد، نظریه جزئی تر خواهد بود) ب
  بودانتزاعی کردن مفاهیم کمتر باشد، نظریه عمومی تر و کلی تر خواهد هر چه سطح  )ج
  هر چه سطح انتزاعی کردن مفاهیم بیشتر باشد، نظریه عمومی تر و کلی تر خواهد بود )د
  

  ؟   گزینه درست را انتخاب کنید. 57
  کاربرد نظریه اقدامی خالقانه است )الف
  نظریه انتزاعی می تواند راه حل هاي لحظه اي و آنی براي مسایل خاص خلق کند) ب
  ش اندکی است، می توان از آن صرفنظر نمودزمانی که نظریه داراي ارز )ج
  هیچکدام )د
  

  ؟   نگاه هاي چند گانه در نظریه سازمان توسط چه کسانی مطرح شده است. 58
  فون برتالنفی و گیولیک) ب        الرنس و لورش )الف
  برنز و استاکر )د     گیبسون بورل و گرث مورگان )ج
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  ؟   ، اثر کدام یک از نویسندگان زیر است"یل سازمانیپارادایم هاي جامعه شناسی و تحل"کتاب . 59
  فون برتالنفی و گیولیک) ب      گیبسون بورل و گرث مورگان )الف
  برگر و لوکمان )د           برنز و استاکر )ج
  

  ؟   نظر گیبسون بورل و گرث مورگان در باره دانش چیست. 60
   که تشکیل دانش سازمانی می دهندهر پارادایم بر مبناي پیش فرض هاي ثابتی استوار است )الف
   زیرا هر پارادایم پیش فرض هاي خاصی در مورد جهان دارددانش بر پارادایم هاي مختلفی استوار است) ب
   دانشگاهی هستند و از طریق آزمون قابل رد یا اثبات می باشند–پارادایم ها عموماً علمی  )ج
  هیچکدام )د
  

  ؟   منظور از هستی شناسی چیست. 61
  مراحل مورد استفاده پژوهشگر براي کسب دانش) ب    رابطه بین پژوهشگر و پدیده مورد پژوهش )الف
   و نیز مسئله عاملیتچگونگی تعریف واقعیت )د          شکل دادن دانش )ج
  

  ؟   شناخت شناسی به کدام یک از گزینه هاي زیر اشاره دارد. 62
      رابطه بین پژوهشگر و پدیده مورد پژوهش )الف
  شناخت هستی  چگونگی ) ب
  شکل دادن دانش و ایجاد معیارهایی براي ارزشیابی آنکسب و چگونگی  )ج
  هر سه گزینه )د
  

  ؟   ارکان هر پارادایم از نظر توماس کوهن یا از منظر هچ کدامند. 63
  متدولوژي، روش شناسی، هستی شناسی )الف
  هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی) ب
  سی، متدولوژي، روش شناسیشناخت شنا )ج
  آنتروپی، متدولوژي، شناخت شناسی )د
  

  ؟   روش شناسی چیست. 64
  مراحل مورد استفاده پژوهشگر براي کسب دانش )الف
  چگونگی شناخت هستی  ) ب
  چگونگی تعریف واقعیت )ج
  شکل دادن دانش )د
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  ؟   منظور از سؤال هاي وجودي در نگاه فیلسوفان چیست. 65
          ت غیر واقعیموضوعا )الف
    موضوعات مبتنی بر واقعیت) ب
           موضوعات متافیزیک )ج
  موضوعات تخیلی )د
  
  

  ؟    چیست"مسئله عاملیت"منظور از . 66
  زندگی انسان ها از قبل تعیین شده و آنان دخالتی در تغییر سرنوشت خود ندارند  )الف
اي خود هستند زیرا خداوند نیز سرنوشـت هـر قـوم را    انسان ها داراي اراده آزاد بوده و مسئول کلی کنش ه   ) ب

  زمانی تغییر می دهد که آنها خود در راستاي تغییر سرنوشت خویش بکوشند
اشاره به این که آیا انسان ها داراي اراده آزاد بوده و مسئول کلی کنش هاي خود هستند یـا زنـدگی آنهـا از             )ج

  قبل تعیین شده است
  رد که آنچه به طور حقیقـی در سـازمان هـا رخ مـی دهـد، از طریـق طبقـه بنـدي و             اشاره به این واقعیت دا     )د

  اندازه گیري علمی رفتار افراد و سیستم ها قابل کشف است
  
  

  ؟   کدام گزینه زیر اساس باور ذهنی گرایان را نشان می دهد. 67
  ش نشان می دهندافراد نسبت به آنچه پیرامونشان رخ می دهد به طریقی قابل پیش بینی واکن )الف
    زبان آیینه واقعیت است) ب
  ن زندگی می کنندآواقعیت مستقل از افرادي است که در  )ج
  پدیده ها فقط زمانی وجود دارند که ما آنها را تجربه کرده و به آنها معنا می دهیم )د
  
  

  ؟   کدام گزینه به وضوح اعتقاد عینی گرایان را نشان می دهد. 68
   زمانی وجود دارند که ما آنها را تجربه کرده و به آنها معنا می دهیمپدیده ها فقط )الف
    واقعیت با استفاده از زبان و بدون از دست دادن معنا یا سوگیري ماهوي قابل توصیف است) ب
  واقعیت مستقل از افرادي است که در آن زندگی می کنند )ج
  زبان آیینه واقعیت است )د
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١٤

  ؟   نی گرایان را نشان می دهدکدام گزینه دیدگاه ذه. 69
افراد واقعیات را به طرق مختلف خلق و تجربه می کنند زیرا داراي پیش فرض ها، باورها، و برداشت هاي                 )الف

  خاص خود هستند که آنها را به انجام چنین کاري وادار می نماید 
    کنش نشان می دهندافراد نسبت به آنچه پیرامونشان رخ می دهد به طریقی قابل پیش بینی وا) ب
رفتار انسان ها بخشی از جهان مادي است که در آن زندگی می کنند و این رفتارها بر اساس علت هایی که            )ج

  همان رفتار ماده است، تعیین می شود
دانش خوب از طریق تدوین فرضیه ها و قضایا، گردآوري و تحلیل می شود و سـپس آزمـون فرضـیه هـا و                        )د

  ی رسدقضایا به انجام م
  
  

  ؟   دیدگاه عینی گرایان در کدام گزینه آمده است. 70
رفتار انسان ها بخشی از جهان مادي است که در آن زندگی می کنند و این رفتارها بر اساس علت هـایی                        )الف

  که همان رفتار ماده است، تعیین می شود
   واکنش نشان می دهند   افراد نسبت به آنچه پیرامونشان رخ می دهد به طریقی قابل پیش بینی) ب
   الف و ب گزینه)ج
دانش خوب از طریق تدوین فرضیه ها و قضایا، گردآوري و تحلیل می شود و سـپس آزمـون فرضـیه هـا و                        )د

  قضایا به انجام می رسد
  
  

  ؟   کدام گزینه فرض شناخت شناسی اثبات گرا را نشان می دهد. 71
دهد، از طریق طبقه بندي و اندازه گیري علمـی رفتـار افـراد و          آنچه به طور حقیقی در سازمان ها رخ می           )الف

  سیستم ها قابل کشف است
زبان آینه واقعیت است و واقعیت را می توان با استفاده از زبان و بـدون از دسـت دادن هـر گونـه معنـا یـا                            ) ب

    سوگیري ماهوي توصیف کرد
حلیل داده ها و سپس آزمون فرضیه ها و قضایا دانش خوب از طریق تدوین فرضیه ها و قضایا، گردآوري و ت )ج

  ایجاد می شود
  هر سه گزینه )د
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١٥

تدوین نظریه هاي عمومی که قابلیت تبیین بسیاري از جنبه هاي متفاوت یک واقعیـت فراگیـر را داشـته و           . 72
  ؟   شودامکان ارایه پیش بینی هایی در مورد آینده را نیز فراهم می آورد، توسط کدام گروه ارایه می 

  پست مدرنیست ها )الف
    نمادین تفسیریون) ب
  به طور مشترك توسط مدرنیست ها و نمادین تفسیریون )ج
  مدرنیست ها )د
  
  

  ؟    زیر مورد حمایت قرار می گیردارزش هایی همچون خرد و اعتبار توسط کدام نگرش. 73
  شناخت شناسی ضد اثبات گرا )الف
    شناخت شناسی اثبات گرا) ب
  یفسیر گرایت )ج
  یمدرنیست )د
  
  

   سازمان ها را به عنوان موجودیت هـایی عینـی مطالعـه مـی نماینـد کـه بـه                     ،کدام گروه از نظریه پردازان    . 74
  ؟   شیوه هاي اقتباسی از علم فیزیک یا علوم سخت، جذب می شوند

  نظریه پردازان اثبات گرا )الف
    نظریه پردازان پست مدرن) ب
  ادین تفسیرينظریه پردازان نم )ج
  نظریه پردازان کالسیک )د
  
  

کدام یک از نگرش هاي زیر فرض می کند که دانش می تواند صرفاً از منظر افرادي که در یک فرهنگ یا     . 75
  ؟   سازمان خاص زندگی و کار می کنند، خلق و فهم شود

  شناخت شناسی ضد اثبات گرا )الف
    شناخت شناسی اثبات گرا) ب
  فسیريشناخت شناسی ت )ج
  گزینه الف و ج )د
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١٦

  ؟   کدام یک از گزینه هاي زیر جزو فرضیات شناخت شناسی اثبات گرا یا تفسیر گرایان می باشد. 76
دانش می تواند صرفاً از منظر افرادي که در یک فرهنگ یا سازمان خاص زندگی و کار می کنند، خلـق و                 )الف

  فهم شود
فسیرها و تعامالت آنها، آگاهی بین ذهنی ایجاد می شود و پژوهـشگر          به موازات خلق واقعیت ها و مطالعه ت       ) ب

    به مفسر تبدیل می شود
   الف و ب گزینه)ج
  هیچکدام )د
  
  

  ؟   خودنگري یا خود انعکاسی با کدام یک از دیدگاه هاي زیر همخوانی دارد. 77
  نمادین تفسیري )الف
    پست مدرن) ب
  مدرنیست )ج
  کالسیک )د
  
  

  ؟   آگاهی بین ذهنی چیستمنظور از . 78
پژوهشگر فضاي پژوهش را معرفی می کند ولی یافته هاي تحقیق را بـر عهـده خواننـده مـی گـذارد تـا                      )الف

  محققان آینده با آگاهی کامل از نحوه تفکر وي، نسبت به انجام پژوهش هاي آتی اقدام نمایند        
که فقط به آزمون فرضیه می پردازد تـا خواننـده از         پژوهشگر پیش فرض هایش را در گزارش ذکر نکرده بل         ) ب

  روش هاي آماري مورد استفاده آگاهی کامل پیدا کند
پژوهشگر خود و پیش فرض هایش را در گزارش ذکر می کند تـا خواننـده بدانـد کـه وي در چـه فـضایی                          )ج

  پژوهش را انجام داده و به یافته هاي خاص دست پیدا کرده است
   بگزینه هاي الف و )د
  

  ؟   اختیار کردن موضع شناخت شناسانه تفسیري چه مزیتی براي ما دارد. 79
  کاربرد نداردسبب توسعه ظرفیت شهودي شده ولی براي پیش بینی دامنه معانی  )الف
  سبب کاهش ظرفیت شهودي و افزایش پیش بینی دامنه معانی مرتبط با فرضیه ها می شود) ب
  یه شده در خصوص فرضیه هاي سازمان می شودسبب پیش بینی دامنه معانی ارا )ج
  سبب توسعه ظرفیت شهودي براي پیش بینی دامنه اي از معانی ارایه شده توسط افراد خاص می شود )د
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١٧

  ؟   ، مربوط به کدام یک از نگرش هاي زیر است"دانش محدود به حواس پنج گانه است"دیدگاه . 80
    مدرنیست) ب        پست مدرنیست )الف
  کالسیک مدرن )د        ین تفسیرينماد )ج
  
  

مایل به گسترش تعریف واقعیت تجربی تا جایی که وراي حواس پنج گانه قرار گرفته و احساس و شهود را ت. 81
  ؟   در برگیرد، در کدامیک از نگاه هاي زیر نهفته است

    نمادین تفسیري) ب        پست مدرن )الف
  هستی شناسی )د          مدرنیست )ج
  
  

  ؟   یک از نگرش هاي زیر، یافته هاي بدست آمده به سادگی توسط دیگران قابل تکرار نیستدر کدام. 82
    شناخت شناسی) ب        نمادین تفسیري )الف
  مدرنیست )د          پست مدرن )ج
  
  

  ؟   کدامیک از گزینه هاي زیر نگرش نمادین تفسیریون را نشان نمی دهد. 83
    ترام به شرح احوال و تبیین هاي دیگراناح) ب      صداقت در ارایه تجربه شخصی )الف
  دیگرانتکرار آسان یافته هاي  )د  تمرکز بر معنا و فهم و نیز عدم توجه به فرضیه )ج
  

  ؟   پژوهش هاي کیفی مورد استفاده کدامیک از نگرش هاي زیر قرار می گیرد. 84
    پست مدرنیست ها) ب        مدرنیست ها )الف
  فسیریون ت-نمادین  )د          کالسیک )ج
  

  ؟   مورد حمایت قرار می دهنددر مقوله هستی شناسی، مدرنیست ها کدامیک از موارد زیر را . 85
    ذهنی گرایی) ب        اثبات گرایی )الف
  ضد اثبات گرایی )د          عینی گرایی )ج
  

  ؟   زینه استباور به واقعیتی خارجی و عینی که وجودش مستقل از دانش ما راجع به آن است، تعریف کدام گ. 86
    شناخت شناسی) ب        فرضیه پردازي )الف
  عینی گرایی )د          ذهنی گرایی )ج
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١٨

     در مقوله هستی شناسی، نمادین تفسیریون از کدامیک از موارد زیر حمایت می کنند؟. 87
    عینی گرایی) ب        ذهنی گرایی )الف
  شعور باطنی )د        شناخت شناسی )ج
  

      وجود دارد چیزي است که بر وجود آن توافق داریم، تعریف کدام گزینه است؟باور به این که آنچه. 88
    ذهنی گرایی) ب        عینی گرایی )الف
  اثبات گرایی )د        شناخت شناسی )ج
  

  ؟   داردنحکایت از هستی شناسی در دیدگاه پست مدرنیسم کدام گزینه . 89
   خارجی و عینی برخوردار شدنمی توان صرفنظر از آگاهی ذهنی، از یک واقعیت )الف
  جهان از طریق زبان ظاهر شده و در گفتمان متجلی می شود  ) ب
  واقعیت چیزي است که از آن سخن گفته می شود )ج
  هر چیزي که وجود دارد، متنی است که باید خوانده شود )د
  

نش در یک جهان علمی را کشف حقیقت از طریق مفهوم سازي معتبر و اندازه گیري پایا که اجازه آزمون دا   . 90
  ؟   می دهد، با کدام یک از نگرش هاي زیر همخوانی دارد

        شناخت شناسی ضد اثبات گرا )الف
    هستی شناسی اثبات گرا) ب
  ذهنیت گرایی )ج
  شناخت شناسی اثبات گرا )د
  

افـرادي کـه بـه    همه دانش نسبت به پژوهشگر نسبی بوده و دانش تنها از طریـق  "باور به این موضوع که    . 91
  ؟   می باشد، برخاسته از کدام نگرش زیر "طور مستقیم درگیر عمل هستند قابل درك است

    هستی شناسی ذهنیت گرا) ب        هستی شناسی پست مدرن )الف
  شناخت شناسی تفسیرگرا )د        هستی شناسی عینیت گرا )ج
  

طریق تفسیرهاي چند گانه ابژه هاي دانش   حقیقت به صورت اجتماعی از      که  کدام نگرش بر این باور است       . 92
  ؟   ددهساخته شده و در گذر زمان تغییر جهت می 

    هستی شناسی عینیت گرا) ب         هستی شناسی ذهنیت گرا )الف
  پست مدرنیسم )د        شناخت شناسی تفسیرگرا )ج
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١٩

  ؟   یسم استکدام یک از گزینه هاي زیر نشان دهنده نگرش مبتنی بر شناخت شناسی پست مدرن. 93
    دانش نمی تواند شرح صحیحی از حقیقت ارایه دهد )الف
    معانی نمی توانند ثابت باشند و هیچ گونه واقعیت مستقلی وجود ندارد) ب
  هیچ گونه واقعیتی وجود نداشته و فقط تفسیرهایی وجود دارند ضمن این که دانش نوعی بازي قدرت است )ج
  هر سه گزینه )د
  
  

  ؟   ه نشان دهنده نگرش مدرنیسم در مورد سازمان ها می باشدکدام گزین. 94
کـه بـر اسـاس     سازمان ها موجودیت هاي واقعی و عینی و نیز سیستم هایی از تـصمیم و کـنش هـستند              )الف

   هنجارهاي عقالنیت، کارآیی و اثربخشی اهداف از پیش تعیین شده به پیش می روند
    .عضاي خود از طریق تعامل نمادین ساخته و بازسازي می شوندسازمان ها به طور پیوسته به وسیله ا) ب
سازمان ها واقعیاتی هستند که به صورت اجتماعی ساخته می شوند و در آنها معانی از طریـق فهـم خـود و                     )ج

  دیگران در درون بستر سازمان ارتقاء داده می شود
  .ی و تخریب ارتباطات هستندسازمان ها مکان هایی براي وضع روابط قدرت، سرکوبی، بی عقل )د
  
  

  ؟   نمی باشددر خصوص سازمان ها کدام گزینه نشان دهنده نگرش پست مدرنیسم . 95
  سازمان ها مکان هایی براي وضع روابط قدرت، سرکوبی، بی عقلی و تخریب ارتباطات هستند )الف
  خته و بازسازي می شوندسازمان ها به طور پیوسته به وسیله اعضاي خود از طریق تعامل نمادین سا) ب
  سازمان ها متن هاي تولیدي به وسیله و از طریق زبان هستند )ج
ما می توانیم با بازنویسی سازمان ها خود را از حماقت و پستی انسانی برهـانیم زیـرا سـازمان هـا حـوزه اي                   )د

  مضحک و مزخرف هستند
  
  

  ؟    ارایه می نمایدکدام گزینه نگرش نمادین تفسیریون در باره سازمان ها را. 96
  سازمان ها به طور پیوسته به وسیله اعضاي خود از طریق تعامل نمادین ساخته و بازسازي می شوند )الف
سازمان ها واقعیاتی هستند که به صورت اجتماعی ساخته می شوند و در آنها معانی از طریـق فهـم خـود و        ) ب

    دیگران در درون بستر سازمان ارتقاء داده می شود 
  گزینه الف و ب )ج
  سازمان ها متن هاي تولیدي به وسیله و از طریق زبان هستند )د
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٢٠

  ؟   در کدام یک از گزینه هاي زیر فرضیه سازي مرسوم نیست. 97
    ، پدیدار شناسیعملیاتیقوم نگاري، نظریه داده بنیاد، پژوهش  )الف
    اسی قوم نگاري، نظریه فیزیک بنیادي، پژوهش روایتی، پدیدار شن) ب
  قوم نگاري، نظریه داده بنیاد، پژوهش روایتی، پدیدار شناسی )ج
  ، پدیدار شناسیسازمانیقوم نگاري، نظریه داده بنیاد، پژوهش  )د
  

  ؟   کدامیک از گزینه هاي زیر کانون تمرکز سازمان در تفکر مدرنیسم است. 98
    یافتن قوانین، شیوه ها و فنون جهان شمول کنترل سازمان )الف
    مطلوب بودن ساختارهاي عقالنی، قواعد، رویه هاي استاندارد شده و فعالیت هاي روتین) ب
  توصیف معنا بخشی و نظم دهی افراد به تجربه هاي خود )ج
  گزینه الف و ب )د
  

  ؟   کدامیک از گزینه هاي زیر کانون تمرکز سازمان در تفکر نمادین تفسیري است. 99
    سازمانی و بی ثبات کردن ایدئولوژي هاي مدیریتیشالوده شکنی متن هاي  )الف
    آشکارسازي دیدگاه هاي به حاشیه رانده شده و سرکوب شده با تشویق انعکاس گري) ب
توصیف معنا بخشی و نظم دهی افراد به تجربه هاي خود درون بسترهاي ویژه از طریق شکل ها، فرآینـد و                )ج

  اعمال تفسیري نمادین
  و بگزینه هاي الف  )د
  

  ؟   کدامیک از گزینه هاي زیر کانون تمرکز سازمان در تفکر پست مدرنیسم است . 100
 و مـدل هـاي مدرنیـست    بی ثبات کردن ایدئولوژي هاي مدیریتی     نیز  شالوده شکنی متن هاي سازمانی و        )الف

    سازماندهی و تئوریزه کردن
با تشویق انعکاس گري و اشکال جامع تئوریزه آشکارسازي دیدگاه هاي به حاشیه رانده شده و سرکوب شده ) ب

  کردن و سازماندهی 
   الف و ب گزینه)ج
  یافتن قوانین، شیوه ها و فنون جهان شمول کنترل سازمان   )د
  

تعمیم پذیري، تکرار مطالعات و کاربرد آنها در دیگر سازمان ها، نگرش کدامیک از تفکرات زیـر را نـشان           . 101
  ؟   می دهد

  پست مدرنیست) ب           مدرنیست )الف
    هستی شناسی ذهنی گرا )د        نمادین تفسیري )ج
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اصالت و همسویی تجارب یک شخص با تجربه هاي دیگران به عنوان مبنایی براي ایفاي نقش در فهـم،    . 102
  ؟   دیدگاه کدام یک از سبک هاي نظریه پردازي است

  پست مدرنیست) ب          مدرنیست  )الف
     نمادین تفسیري )د      نی گرا   هستی شناسی عی )ج
  

  ؟   کدام سبک نظریه پردازي بر این باور است که ذهنیت، دقت علمی را مخدوش می سازد. 103
  پست مدرنیست) ب          مدرنیست  )الف
   نمادین تفسیري   )د       ضد اثبات گرا هستی شناسی )ج
  

رزد که از ذهنیت نمی توان اجتناب کـرد و ذهنیـت   کدام سبک از نظریه پردازي بر این اعتقاد اصرار می و        . 104
  ؟   براي مطالعه معنا ضروري است

  پست مدرنیست) ب          مدرنیست  )الف
   شناسی اثبات گرا   شناخت )د        نمادین تفسیري    )ج
  

  ؟   همسویی تجربه هاي یک شخص با تجارب دیگران، در کدامیک از پژوهش هاي زیر به چشم می خورد. 105
  داده بنیاد) ب          قوم نگاري )الف
  گزینه الف و ب )د        پدیدار شناسی )ج
  

  ؟   استفاده از پرسشنامه در کدام یک از سبک هاي زیر مرسوم است. 106
  پست مدرنیست) ب          مدرنیست  )الف
   شناخت شناسی اثبات گرا   )د         نمادین تفسیري   )ج
  

  ؟   قاد است که فهم هاي ذهنی، سوگیري ایجاد می کندکدام سبک نظریه پردازي بر این اعت. 107
  مدرنیست  ) ب        نمادین تفسیري    )الف
    گزینه الف و ب )د        پست مدرنیست )ج
  

  ؟   کدام سبک نظریه پردازي معنا را به عنوان یک پدیده ذهنی بررسی می کند. 108
    مدرنیست )الف
  پست مدرنیست) ب
  نمادین تفسیري )ج
    گراییاثبات  )د
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  ؟   را نشان می دهدت ها کدام یک از موارد زیر ویژگی پست مدرنیس. 109
    تمایلی به جستجوي حقیقت ندارند )الف
  تمایلی به ایجاد تعهدات هستی شناسانه یا شناخت شناسانه ندارند) ب
  چیزي به نام حقیقت وجود ندارد و آنچه به نظر حقیقت می آید، کپی حقیقت است )ج
     گزینههر سه )د
  
  

  ست؟   کدام اندیشمند بر این باور بود که عالم در پی تقرب به حقیقت ا. 110
  گیولیگ) ب        فایول )الف
    پوپر )د        برتالنفی )ج
  
  

  ؟   از دانشمندان زیر جزو فیلسوفان فراساختارگرایی به شمار می آینددسته کدام . 111
          میشل فوکو و ژاك دریدا )الف
  فالتفایول و ) ب
          مارکس و دورکیم )ج
    وبر و تیلور )د
  
  

استدالل کدام یک از دانشمندان زیر بر این اصل استوار بود که دانش قدرت است و زمانی که افراد اشکال . 112
  ؟   خاصی از دانش را ترجیح می دهند، دیگر شکل هاي دانش را به حاشیه می رانند

  فوکو  ) ب            دریدا )الف
    لورش )د          فیبرتالن )ج
  
  

کدام دانشمند بر این باور بود که تفکر مدرن دو بعدي است و تمرکز بر یک بعد، ما را از بعد دیگـر غافـل       . 113
  ؟   می کند

  فوکو) ب            فایول )الف
    وبر )د          دریدا )ج
  
  

http://www.taghivahidi.com
mailto:taghivahidi@yahoo.com


   ماري جو هچ و ان ال کانلیف– 2تئوري هاي مدیریت 
 

  
Prepared by: Taghi Vahidi, www.taghivahidi.com, taghivahidi@yahoo.com  

٢٣

دام یک از سبک هـاي نظریـه   مورد تأکید ک) تناظر مفاهیم با اشیاء در جهان واقعی   (جنبه بازنماي مفاهیم    . 114
  ؟   پردازي است

  مدرنیست) ب          پست مدرنیست )الف
    ضد اثبات گرا )د        نمادین تفسیري )ج
  

  ؟   توافق میان افراد یک فرهنگ براي نام گذاري پدیده ها مورد تأکید کدام یک از سبک هاي زیر است. 115
  مدرن) ب          پست مدرن )الف
  اثبات گرایی )د        نمادین تفسیري )ج
  

  ؟   رابطه دائماً متغیر بین مفاهیم، دیدگاه کدام یک از سبک هاي زیر است. 116
  مدرنیست) ب          نمادین تفسیري )الف
  پست مدرنیست )د          اثبات گرایی )ج
  

  ؟   مدل مفهومی سازمان شامل کدام یک از اجزاي زیر است. 117
            ر اجتماعیفناوري، فرهنگ، ساختار انسانی، ساختا )الف
  فناوري، فرهنگ، ساختار طبیعی، ساختار علمی) ب
          فناوري، فرهنگ، ساختار فیزیکی، ساختار اجتماعی )ج
  فناوري، تکنولوژي، ساختار فیزیکی، ساختار اجتماعی )د
  

  ؟   کدام یک از گزینه هاي زیر نگرش مدرنیست ها را نشان نمی دهد. 118
            را تبیین می کندنظریه بخشی از واقعیت  )الف
  سازمان یک وجود عینی مستقل است) ب
          سازمان محفلی است که به وسیله روابط انسانی پایدار می ماند )ج
رویکرد اثبات گرا در تولید دانش باید لحاظ شده و کارآیی و اثربخشی و نیز شاخص هاي عینی مـورد تأکیـد           )د

  قرار گیرند
  

  ؟    تفسیري را ارایه نمی دهدکدام گزینه نگرش نمادین. 119
  نظریه بخشی از واقعیت را تبیین می کند   )الف
  تأکید بر فهم و درك واقعیت ها) ب
          سازمان محفلی است که به وسیله روابط انسانی پایدار می ماند )ج
  تأکید بر هستی شناسی ذهنی گرا و شناخت شناسی تفسیري )د
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  ؟   شان نمی دهدکدام گزینه نگرش پست مدرن را ن. 120
  و شکاکیت سالم نسبت به هر گونه نظریه غالب تأکید بر نقد و خلق بخشی از واقعیت ها )الف
  سازمان ها وب هایی از معانی هستند که توأمان درك و خلق و ابداع می شوند) ب
زها و طبقه ها    پدیده مورد بررسی، نفس تئوریزه کردن بوده و نظریه ها قابل بازنگري بوده ضمن این که مر                 )ج

          را به چالش می کشند
   و بر کارآیی و اثربخشی تأکید داردسازمان محفلی است که به وسیله روابط انسانی پایدار می ماند )د
  

  ؟   کانون تمرکز ویژه یک نظریه چیست. 121
  پدیده مورد بررسی) ب          فرضیه )الف
  نتیجه گیري )د      آزمون فرضیه )ج
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  پاسخ نامه
  پاسخ  سؤال  پاسخ  سؤال  پاسخ  سؤال

  الف  3  د  2  ج  1
  ج  6  الف  5  ب  4
  ب  9  د  8  د  7
  ب  12  الف  11  الف  10
  ب  15  د  14  الف  13
  ج  18  الف  17  ج  16
  د  21  ج  20  د  19
  د  24  ج  23  الف  22
  الف  27  د  26  ب  25
  ب  30  ب  29  ج  28
  ج  33  ج  32  د  31
  د  36  ب  35  الف  34
  الف  39  ب  38  ج  37
  الف  42  ب  41  ج  40
  ب  45  ج  44  د  43
  ج  48  الف  47  د  46
  ج  51  د  50  ب  49
  د  54  الف  53  ج  52
  الف  57  د  56  ب  55
  ب  60  الف  59  ج  58
  ب  63  د  62  د  61
  ج  66  ب  65  الف  64
  الف  69  ج  68  د  67
  د  72  د  71  ج  70
  د  75  الف  74  ب  73
  ج  78  ب  77  ج  76
  ب  81  ب  80  د  79
  د  84  ج  83  الف  82
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  الف  87  د  86  ج  85
  د  90  الف  89  ب  88
  د  93  ج  92  د  91
  ج  96  ب  95  الف  94
  ج  99  د  98  ج  97
  د  102  الف  101  ج  100
  د  105  ج  104  الف  103
  ج  108  ب  107  الف  106
  الف  111  د  110  د  109
  ب  114  ج  113  ب  112
  ج  117  د  116  ج  115
  د  120  الف  119  ج  118
          ب  121
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 1 

 

 (67-031)صفذات 2فصل -2تئىعیهای مضرییت  سئىاالت
 دىهچ و ان ال کاولیف ماعی  نىشضً:

 ػرهي مهاجر  کنىضي:تهیً 
.com@yahooashabnam75 

adfriend7679@gmail.com 
 

 

 

--  ***-- 

 ی ؿاػمان هب هچ صوعي ای اكاعي صاعص؟ ( نظرهيی غ ی گ  اتعخي )شكلػای شيپ  صوعي -0

 .بىصصااگشنهي مطرح نلضي  –ی ؿاػمان هب عنىان يك عشضً ػلمي  هنىػ نظرهي -الف

 اهی بنياصی تجهیؼ نلضي بىص. يضيان هب حىػي نظرهي ؿاػما -ب

عی ايضي -ج  ػمان امروػی مطرح نلضي بىص.اه رب نظرهي ؿا اتثیغصظا

م -ص  هيچكضا

 

گاي نماصيه  مهمتغيه ايضي يا ايضي -2 مىض –اهی ربساسضً اػ ن  ؟تفسیغی كضا

mailto:ashabnam75@yahoo.com
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 نظرهي ی ؿاخت اجتماعي -الف

كاؽ ظری -ب  انع

 اقعيتی وضغ و  نظرهي -ج

 همً مىاعص -ص

 

م يك ا -3 گاي  ػ نظريات ػری جزء ايضيكضا  تفسیغی نمي باشض؟ –اعيه نماهی ن

 نظرهي وضغ واقعيت -الف

 نظرهي ی ؿاخت اجتماعي -ب

 نياهی اجتماعي ف  نظرهي ی سيستم -ج

كاؽ ظری -ص  انع

 

م يك جزء نقق -4  باشض؟ ی ؿاػمان نمي اهی مهم مضعنيست رد نظرهي كضا

 اه نظرهي ی عمىمي سيستم -الف

 فني-اهی اجتماعي  ی سيستم نظرهي -ب

 ی اقتعاخي نظرهي -ج

 يی ؿاخت اجتماع  نظرهي -ص
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 ی ؿاػمان عباعتىض اػ: نقشهای مضعنيست رد نظرهي -5

 ی اقتعاخي نظرهي -الف

 اه ی عمىمي سيستم نظرهي -ب

 فني –اهی اجتماعي  ی سيستم نظرهي -ج

 همً مىاعص -ص

 

م ظزینً نمي -6  ی مفاهيم پست مضعن ضراع گیغص؟ تىانض رد حيطً كضا

 اهی ػباحي، عوايات بػىض، قضعت/ صانق باػی  -الف

 جامعً شىاسي -ػبان شىاسي، مؽالؼات صرهنگ ػاهم -ب

 گفتمان، مرطز ػصاخي، كالىصي ككني -ج

 تفاوت، شصً واقعيت، صرا واقعيت -ص

 

م  اهی فكری اصلي هك مباحي عشضً مؽالؼات ؿاػماحي عا شكل صاصي نذلً اػ اتعخي نظرهي ؿاػمان ی شيپ رد صوعي -7 انض كضا

 باشىض؟ مي

 جامعً شىاسي  نذلً-الف

 نذلً مضرییت کالسيك -ب

 نذلً مضرییت ػلمي -ج
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 الف و ب -ص

 

 

ن نذلً جامعً شىاسي عباعتىض اػ: -8  انضيشمىضا

 ربو ،صوعكيم، ماعكؾ  -الف

 افيىل، گيىليك، تيلىع -ب

 اعص، امریصو واتسىن، و -ج

 و استاطر، گيىليكزنؿلزنيك، رب -ص

 

ن ػری رد طبقً -9 م يك اػ انضيشمىضا  گیغنض. یت کالسيك ضراع ميبىضی نذلً مضری كضا

 تغ باعانعصس ىليك، تيلىع، پاعطر افلت، چ افيىل، گي  -الف

 لزینكؿ صوعكيم، لىن رباتلنفي، امری،  -ب

 رب، ماعكؾ، صوعكيمواسميت،  -ج

 وصواعصوامری، اتسىن،  -ص

 

م مىعص صاعص؟ Contributionنقق مضعنيست رد اصؽالح  -01  اكاعي هب كضا

 سهم، نقق، سهم ياعی  -الف
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 رب سالف، انمـاعض، متعاص -ب

 تفاوت، اختالف، مقايسً -ج

م -ص  هيچكضا

 

ی اصاعی و عفتاع ؿاػماحي  اهی عوبػ صنعتي، عوان شىاسي صنعتي و ؿاػماحي، جامعً شىاسي ؿاػماحي، مضرییت نظرهي عشضً -00

 انمىض؟ اه عا يكجا هچ مي ی ايه حىػي همً

 مؽالؼات صرهنگ ػاهم -الف

 عظراخيفلضفً صراؿاختا -ب

 مؽالؼات ؿاػمان -ج

 جامعً شىاسي -ص

 

 رد هچ حيطً ای ضراع مي اػ اتعخي نظرهي تحقیقات صوعي شيپ -02
ً

 گیغص؟ ی ؿاػمان عمضات

 جامعً شىاسي -الف

 هستي شىاسي عيني ظرا  -ب

 انـان شىاسي اجتماعي -ج

 شىاخت شىاسي اثبات ظراخي -ص
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 ظرفضً شضي است؟ لغتي هب کاع واژي انضيشً وعػ رد ربارب هچ -03

 انضيشمىض -الف

 مضریان -ب

 صانشمىض -ج

 کاعظزاعان -ص
 

 انمىض؟ تضويه نظرهي اػ عمل با استفاصي اػ شىاخت شىاسي تفسیغی عا هچ مي -04

 شيىي تفسیغی  -الف

 شيىي استقراخي -ب

 شيىي قياسي -ج

 ب و ج -ص
 

 انمىض؟ هچ مي آػمىن نظرهي رد عمل با استفاصي اػ شىاخت شىاسي اثبات ظرا عا -05

 شيىي تفسیغی  -الف

 شيىي استقراخي -ب

 شيىي قياسي -ج

 ب و ج -ص
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يق -06 نماصيه، تفسیغی و  مضعن .صيضگاي شيپ اػ اتعخي، 4هچ ػامل يا عىاملي منطك ظروي بىضی نظرهي رپصاػان هك منجر هب پيضا

 پست مضعن ظرصيضي است؟

 اه شیفتگي متقابل آنها ربای تضويه اصىل، قىاعض و ضىهن شىاسي -الف

 ی آنها ربای يافته بهتغيه، عقالحي رتيه و کاعآمضرتيه شيىي ؿاختاعصهي و مضرییت ؿاػمانهار رد جستدىظ  -ب

 ره صو -ج

م -ص  هيچكضا

 

مىض؟ -07  مآخظ انضيشً هك صوعي شيپ اػ اتعخي نظرهي ؿاػمان عا شكل صاصي كضا

 يخت مآخظ جامعً شىا -الف

 مآخظ مضرییتي -ب

 مآخظ انـان شىاختي -ج

 الف و ب -ص

 

م مآخظ رب تغيیغ شكل -08 اهی ؿاػمان اهی عسمي ردون جامعً و اتثیغات صنعتي شضن رب ماهيت کاع و  اه و نقق نمایىضگان كضا
 تبؼات آن ربای کاعظران متمرطز بىصنض؟

 مآخظ جامعً شىاختي -الف

 مأخظ مضرییتي -ب
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 مآخظ انـان شىاختي -ج

 الف و ج -ص

 

م مكتب رب م  -09 عان كضا  اهی بخق عمىمي و خصىصي متمرطز بىصنض؟ ـائل عمىمي صراعوی مضریان ؿاػمانطرفضا

 مآخظ مضرییتي -الف

 مآخظ جامعً شىاختي -ب

 مضرییت ػلمي -ج

 مضرییت کالسيك -ص

 

م واژي هب مضری، کاعكىان يا اصراصی هك نظرهي -21  اعص؟گیغنض يا خىص مآخظ تىليض نظرهي هستىض اكاعي ص اه عا رد عمل هب کاع مي كضا

 صانشمىض -الف

 انضيشمىض -ب

 مضریان -ج

 انضيشً وعػ -ص

 

م انضيشمىض رب  -20 نخستيه باع كضا
ام ظض نىعي نظرهي تضويه اهی کاعی ؿامان صهي شضي نظت ای  نييب تىليض کاعآمض رد عؼايي ربای 

 نمىص؟



 9 

 آصام اسميت -الف

 کاعل ماعكؾ -ب

 صوعكيم -ج

 تيلىع -ص

 

گاي افتشاعی رد  -22 م انضيشمىض ػلم سياست و اقتصاص اػؽا ظرصيض.اتعسیغ تطىعجاي  يخي هب كضا

 باعانعص -الف

 ىليكگي  -ب

 تيلىع -ج

 آصام اسميت -ص

 

م انضيشمىض ايه هك چگىهن ميسقت کاع مي -23  تىانض کاعاخي اقتصاصی رد کاع عا بىدىص آوعص مطرح نمىص؟ كضا

 باعانعص -الف

 افلت -ب

 آصام اسميت -ج

 تيلىع -ص
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م انضيشمىض مطرح نمىص.ؿاصي ؿاػی  -24  کاع و تىليض مؽالؼات ػمان و حركت عا كضا

 افيىل -الف

 اصام اسميت -ب

 افلت -ج

 تيلىع -ص

 

ای اػ ميسقت کاع مطرح  هك رد آن متىن ؿاخت سنجاق عا هب عنىان نمىهن ماهيت و ػلل رثوت ملل شي رد بابژپوه  ارث -25

 نمىص اػ کيست؟

 ماعكؾ -الف

 صوعكيم -ب

 افلت -ج

 آصام اسميت -ص

 

 ی ؿاػمان چيست؟ هسضً اصلي مفهىم ؿاختاع اجتماعي رد نظرهي-26

 ميسقت کاع -الف

 تفكيك وظايف کاعی  -ب

صصي طرصن کاعظران -ج تخ
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 همً مىاعص -ص

 

گاوگي طبقً طرح طرصن نظرهي سغماهي و ايضي -27 م فيلسىف و اقتصاصا  اهی مربىغ هب استثماع و اػ خىص بي ن اهی کاعظری تىسػ كضا

 انقالبي مطرح ظرصيض؟

 آصام اسميت -الف

 کاعل ماعكؾ -ب

 ماكؾ و رب -ج

 باعانعص -ص

 

م انضيشمىض  -28 م نظرهي تىسػ كضا ، م كضا  ىاخي ربای نظرهي ی ااقتنصی صراهم ظرصيض؟ب با اعاهئ نقضی رب سغماهي صاعی

 ماعكؾ –نظرهي سغماهي  -الف

 ماعكؾ –تؼاعض اجتماعي  -ب

 ورب -بىطراسي 1-ج

مهيچ  -ص  كضا

 

م نظرهي با تىهج هب نياػ انـان هب بقا اػ طريك مضرییت مشاطرات ايجا -29  شىص؟ ميػا غص شضي هب وسيلً ی جهان فیؼيكي آكضا

 نظرهي ی سغماهي -الف
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 نظرهي تؼاعض اجتماعي -ب

 نظرهي ااقتنصی -ج

 همً مىاعص -ص

 

 

م صغهف دىخي رد مىابغ مىاص سام و ػمان منجر هب تىسعً رد  -31  ظرصص؟ ميامىع كضا

 تىسعً صرهنگي -الف

 تىسعً اقتصاصی -ب

 تىسعً اجتماعي -ج

م -ص  هيچكضا

 

نمايض هك سغماهي صاعی رب خصىمت )تعاص( نيب مىاعغ سغماهي صاعی و مىاعغ نیغوی کاع استىاع  ي استضالل ميس اؿاماعكؾ رب هچ  -30

 است؟

 مان اقتصاصیامحضوص طرصن  نييب جامعً و صرهنگ هب ؿ -الف

 نقضی رب سغماهي صاعی اعاهئ  -ب

 نياػ انـان هب بقا -ج

 همً مىاعص -ص
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 اهی کاعيلان اكاعي هب هچ مىعص صاعص؟ دضا طرصن کاعظران اػ محصىل تالف -32

گاوگي -الف  اػ خىص بي

 کنتغل مضرییتي -ب

 تؼاعض اجتماعي -ج

 همً مىاعص -ص

 

 هجيتن تعاص نيب سغماهي و نیغوی کاع چيست؟ -33

گاوگ  -الف  ياػ خىص بي

 استثماع مضرییتي -ب

 متقابل ی مقاومت و کنتغل اهی نهاصینً شضي ای اػ شكل شكل گیغی مجمىهع -ج

 قضعت ػصاخي و انتىان ؿاخته -ص

 

 ی ااقتنصی ؿاػمان رب هچ اؿاسي متمرطز است؟ نظرهي -34

، اقتصاصی و اجتماعي -الف  تىػعی قضعت رد ؿاػمان عىامل تعييه کنىضي سيستم ؿاختاعی

 ت شغكتي اكمي اهی د شكل تثبيت رتشيب ؿاختاعاهی صمىطراتيك و -ب

 عاهخي بخشي کاعظران -ج
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 همً مىاعص -ص

 

م-35  ؟مفهىم ميسقت کاع عا صرارتاػؿاػمان اهی تىليضی بسػ صاص جامعً شىاؽوانضيشمىض  كضا

 ماكؾ ورب -الف

 ماعكؾ -ب

 صوعكيم -ج

 صام اسميتآ -ص

 

اهی عسمي و غیغ عسمي ؿاػمان عا مطرح و رب ضغوعت تىهج هب نياػاهی اجتماعي  انضيشمىض جامعً شىاسي هك تمازي نيب جنصً-36

م است؟  کاعظران هب صىعت عسمي اتكيض طرص كضا

 تيلىع -الف

 آصام اسميت -ب

 صوعكيم -ج

 ماكؾ و رب -ص

 

 

 ي و غیغ عسمي ؿاػمانضهي منجر هب هچ امری ظرصيض.اهی عسم  تمازي ميان جنصً -37
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 اهی اقتصاصی و انـان ظراياهن تنق ميان جنصً -الف

 هب طىع سنتي نظرهي رپصاػان ؿاػمان عا هب صو ظروي متعاص ميسقت طرص -ب

 الف و ب -ج

م -ص  هيچكضا

 

م انضيشمىض نقق عمضي-38 استقراع مباحي عوف شىاؿاهن اثبات ظراياهن هن  ای رد ايجاص جامعً شىاسي هب عنىان يك عشضً ػلمي و كضا

 نمىصعنيست ايفاشىاسي بلكً ربای نظرهي ؿاػمان مضعقػ ربای جامعً 

 افلت -الف

 تيلىع -ب

 افيىل -ج

 صوعكيم -ص

 

عی صنعتي شضن رب جامعً اػ طريك ارثاتق رب ؿاخت عاي فهمآلماحي هك رد جي  اقتصاصان و جامعً شىاؽ -39 اعاهی اهی اتثیغصظا

 صرمان عاحي )اختياع( بىص؟

 ماعكؾ -الف

 ماكؾ و رب -ب

 صوعكيم -ج
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 تيلىع -ص

 

گاين  -41  ص.ىش  است هك رب اؿاؽ طرق صظشضً تعريف و حفظ مي مىعوثي ىعي جاي

 تىطراسيس ي اع -الف

 صرمان عاحي کاعزيماتيك -ب

 صرمان عاحي اقنىحي -ج

 صرمان عاحي سنتي -ص

 

ص م  -40 كلي اػ دكىمت هك رد آن تؼضا ن خرصمىضرت و قىی رت دكمراحي ميش کنىض و بسياعی اػ دىامغ مؼتلف  ؼضوصی اػ شهروانضا

 كىض. صظشضً و دال عا تعريف مي

 کاعزيماتيك صرمان عاحي -الف

 صرمان عاحي سنتي -ب

 صرمان عاحي عقالحي -ج

 ىطراسيت س ي اع -ص

 

 مشغوعيت بخشي صيگری ودىص صاعص.ؿاػوکاعرد ايه نىع صرمان عاحي نياػ كمتغی هب رهضىهن  -42

 صرمان عاحي سنتي -لفا
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 تىطراسيس ي اع -ب

 صرمان عاحي کاعزيماتيك -ج

 اقنىحي –صرمان عاحي عقالحي  -ص

 

 ؿاختاعاهی صرمان عاحي بىعطراتيك رب چىض نىع مي باشىض؟ظهىع -43

 ىطراسيت س ي اع -صرمان عاحي سنتي  -الف

 صرمان عاحي سنتي و کاعزيماتيك ربرت -ب

 تىطراسيس ي اع –صرمان عاحي عقالحي  -ج

 صرمان عاحي عقالحي و کاعزيماتيك ربرت -ص

 

 

مي صاعص هك استفاصي اػ صنىن مذاسصً ای عا جهت مي -44  صهض. اكاعي هب نتايج مؽلىب اقضا

 عقالنيت عسمي -الف

 عقالنيت دىرهی -ب

 ره صو -ج

م -ص  هيچكضا
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م ظروي اػ دقتنمان نظرهي ؿاػمان زنصيك رت است؟ -45  مىضىع ػاطفي و رب هب كضا

 شيپ اػ اتعخي -الف

 نعضم -ب

 تفسیغی  –نماصيه  -ج

 پست مضعن -ص

 

م انضيشمىض و اصالدگر اجتماعي ايه ايضي عا مطرح نمىص هك اصىل مىعص استفاصي رد مذاكل اجتماعي قىی مي -46 تىانض رد ايجاص  كضا

 ؿاػمانهای لىق هب کاع ربصي شىص.

 افلت -الف

 گيىليك -ب

 افيىل -ج

 تيلىع -ص

 

م انضيشمىض مي اهی غیغ ؿلـلً مراتبي ظروي " و شبكًىطراسي رد محيػ کاعصم "ايضي  -47  باشض. اهی خىص داكم مربىغ هب كضا

 گيىليك -الف

 تيلىع -ب

 افلت -ج
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 ماكؾ و رب -ص

 

ضي تىانىض آنها عا مضرییت كىض هب عه اهخي هك قىاعض مىدىص نمي ػری صستان بايض هب کاعاهی يكنىاخت بجغصاػنض و اصاعي وضعيت -48

م مىعص است؟ عنض مربىغ هب كضا  مضریان واصظا

 صرمانضهيت وحض  -الف

 ؿلسً مراتب -ب

 بخق بىضی -ج

 مضرییت مىاعص اانثتسخي -ص

 

 وعػيض؟ هچ چیؼ ميان اػعاء رد يك ؿاػمان اتكيض مي افيىل ػالوي رب اصىل اصاعی هب -49

 اهميت عوح جمعي -الف

 وحضت ػاطفً و هم نىاخي -ب

 الف و ب -ج

 اهی مضرییت وژييکاع  -ص

 

 صانست؟ یؼ ميچ ي کاعطرص ارث بخق صولت عا رد هچ گيىليك هسضً اصل -51

 اه کاع وژيي -الف
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 خبغگي فني -ب

 کاعآخي -ج

 ب و ج -ص

 

 

 گيلىليك هچ چیؼ عا اػ ضغوعيات صولت خىب مي صانست؟ -50

 کاعآخي -الف

 خبغگي فني -ب

 کاع وژيي -ج

م -ص  هيچكضا

 

م مىعص -52  شىص؟ عا رد تعريف گيىليك كامل نمي (كل اجراخيکاع مضری  )كضا

 هب کاعامگعی  -الف

 بىصهج بىضی -ب

 ظزاعف صهي -ج

كاانت -ص  بسيج مىابغ و ام
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م نظرهي رپصاػ مضرییت ايضي ؿاػمان غیغ عسمي  -53  صاص؟ بسػعكيم عا هب ردون نظرهي مضرییت صوكضا

 افيىل -الف

 ماكؾ و رب -ب

 باعانعص -ج

 ماعكؾ -ص

 

كاعی ضىهن اه معتقضنض اهميتي هك باعانعص و پیغوان وی هب جنصً تنيس عمض -54 م  ی ؿاػمان اه صاصي اهی هم انض منجر هب انصيضي ظرفته كضا

 اه شضي است؟ اهی بنياصی ؿاػمان يك اػ جنصً

 تؼاعض -الف

 امىع عسمي -ب

 ؿاػمانضهي -ج

 جهت صهي -ص

 

م صيضگاي معتقضنض هك صانق کامل هب معىای فهم چگىوگي و چراخي نحىي عمل ؿاػمان -55 اه و چگىوگي اتثیغپظریی  نظرهي رپصاػان كضا

 کاعطرص آنها اػ شغايػ مؼتلف محيطي است؟

 شيپ اػ اتعخي -الف

 مضعن -ب
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 تفسیغی  –نماصيه  -ج

 پست مضعن -ص

 

تىانست دىرهي ودىصی همً نىع  شض و مي ػ ازتناعي ؿاػی سطخ باالخي استخراج مياهخي بىص هك ا نظرهي ای هك مستلزم تعميم -56

م است؟  صانق ػلمي با  نييب و وحضت بخلض كضا

 نظرهي عمىمي سيستم اه -الف

 فني –اهی اجتماعي  نظرهي سيستم -ب

 نظرهي اقتعاخي -ج

 نظرهي ؿاخت اجتماعي -ص

 

 ؟اه چيست فلضفً شكل گیغی نظرهي عمىمي سيستم -57

 صبغً شىاخت شىاؿاهن و تىليض ػلم -الف

ن رد مىعص کاعربص صانق -ب  صغضهغ انضيشمىضا

 الف و ب -ج

 ضغوعت وحضت نظر رد تىليض صانق  -ص
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 ظرصص؟ سيستم تصىع طرصن همً پضيضي اه منجر هب هچ امری مي -58

 صانق سيستمي -الف

 وحضت نظری -ب

 ازتناعي ؿاػی  -ج

 همً مىاعص -ص

 

 غی سيستم هب عنىان يك کليت مي شىص؟هچ چیؼ منجر هب شكل گی  -59

 نظرهي سيستم -الف

 يكپاعچگي -ب

 ضيضيکليت پ -ج

 اهی صرعي وابستگي متقابل سيستم -ص

 

م مىعص جزء سيستم صرعي ؿاػمان هب شماع نمي -61  عوص؟ كضا

 فه آوعی  -الف

 ؿاختاع صرهنگي -ب

 ؿاختاع فیؼيكي -ج

 ؿاختاع اجتماعي -ص
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م سطخ جزء سطىح ؿلـل  -60  باشض؟ اه اػ صيضگاي بىلضینگ نمي ً مراتب سيستمكضا

 حيىان -الف

 انـان فیؼيكي -ب

 کنتغل -ج

 تيكنن ژ -ص

 

م مىعص جزء مصخصً -62  باشض؟ اهی سطخ باػ )ػنضي( نمي كضا

 تبضيل مىاص -الف

 خىص کنتغلي -ب

 نهاصي نیغو صهىضي -ج

 تىليض مثل -ص

 

م يك جزء نمىهن -63  اشض؟ب اه نمي اهی سطخ ؿاعت واعي كضا

 منعىهم شمسي -الف

 رتمىستات -ب

 ؿاصيشيه اهی ما -ج
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 اهی متؼاصل اقتصاصاه نظام -ص
 

م يك جزء مصخصً -64  اهی سطخ حيىان نيست؟ كضا

 تىليض مثل -الف

 ؿاختاعاهی صانق -ب

صصي اهی حؾ رديافت کنىضي -ج تخ
 

 خىصآگاهي  -ص
 

يق و شكل گیغی نظرهي سيستم -65  ت؟فني چيس  -اهی اجتماعي ػلت پيضا

 ؿاختاع اجتماعي -الف

 انهمسىخي -ب

 نظام اعػشي -ج

 ابؼاص انـاحي کاع -ص

قياؽ پاػل، اینكً ره قطعً بايض هب ردستي رد كىاع قطؼات صيگر ضراع گیغص ات تىاسب قطؼات، کليت شكل عا نمايق صهض مربىغ هب  -66

م نظرهي است؟  كضا

 معىابخشي و وضغ واقعيت -الف

 نظرهي سيستمي -ب

 تعاخيق انظرهي  -ج
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 نظرهي ؿاخت اجتماعي -ص

 

م يك اػ صيضگاهها با هب چايق كشيضن  -67  طرصنض؟ مهمي رد اتعخي نظرهي ؿاػمان ايفاػلم عيني مضعنيسم نقق كضا

 نظرهي اقتعاخي -الف

 تفسیغی  –نماصيه  -ب

 پست مضعن -ج

م -ص  هيچكضا

 

 ؟اهی انـان شىاسي هب هچ عنىان مشهىع شضي است بحث رب سغ شيىي -68

 بحران باػنماخي -الف

 بىميان صرهنگي -ب

گاعی  -ج  قىم ن

 همً مىاعص -ص

 

م است؟ع  -69  نطغ يا عىاصغ الػم ربای رپصاػف ؿاخت اجتماعي كضا

 ربون ؿاػی  -الف

 شي ضىهن ؿاػی  -ب



 27 

 ردوحي ؿاػی  -ج

 همً مىاعص -ص

 

 شىص؟ يهب صنبال شيء ضىهن ؿاػی ربای ملاعكت کنىضگان رد يك ظروي هچ امری ميسغ م  -71

 جمعي ؿاػی  -الف

 ربون ؿاػی  -ب

 جامعً پظریی -ج

 الف و ب -ص

 

 ای ؿاخت اجتماعي واقعيت عا ردون نظرهي ؿاػمان زتعيك طرص؟ کاعل وايك با طرح هچ نظرهي -70

 نهاصظراخي -الف

 فني –اهی اجتماعي  نظرهي سيستم -ب

 نظرهي معىابخشي -ج

م -ص  هيچكضا

 

اهی سام تجرهب رد اطاهن اػعا ؿاػمان ودىص صاعص  اهی شىاختي يا تصاوری طهني جنصً رد شكل نقشًاینكً ؿاػمانها ات حض ػياصی  -72

 ای است؟ مربىغ هب هچ نظرهي
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 نظرهي ؿاخت اجتماعي -الف

 تجسم بخشي -ب

 جامعً پظریی -ص

 نظرهي معىابخشي -ص

 

 ؿاػيم هچ انم صاعص؟ ها عا واقعي مياه و محيػ كان ما آن  صرآیىضی هك رد رتسيم و صحبت طرصن رد مىعص ؿاػمان -73

 تجسم بخشي -الف

 معىابخشي -ب

 نقشً طهني -ج

 الف و ب -ص

 

م ظزینً متغاصف است؟ -74  تجسم بخشي با كضا

 معىابخشي -الف

 شي ضىهن ؿاػی  -ب

 کاعتىظرافي -ج

گاعی  -ص  نقشً ن
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ايه صرآیىض  شىص صهض هب صىعت اجتماعي ؿاخضً مي واقعيات ؿاػماحي هب وسيلً اػعا ؿاػماحي هب مىاػات معىابخشي آنچً عر مي -75

 هب هچ معىاست؟

 تصاوری طهني -الف

 وضغ واقعيت -ب

 تجسم بخشي -ج

گاعی  -ص  نقشً ن

 

م ظزینً رد مىعص محيػ يك ؿاػمان انردست هب نظر مي -76  عسض؟ رد نظرهي وضغ واقعيت كضا

 محيػ يك ؿاػمان، مستقل اػ ؿاػمان ودىص صاعص -الف

تذػيل ميمحيػ يك  -ب
 کنىض ؿاػمان هب مىاػاتي است هك اصراص اؼالػات عا ظرصآوعی و 

 کنىض اهی اجتماعي خىص، محيػ عا وضغ مي اػعاء ؿاػماحي اػ طريك پاسز صهي هب ؿاخت -ج

 شىنض خىصكان هب صىعت اجتماعي ؿاخضً و باػؿاػی مي -ص

 

 طرص؟ هچ مفهىمي عا باعث انحؽاغ و آسيب عؿانضن تىصیف مي ؿلزنيك -77

كاؽ ظری -الف  انع

 وضغ واقعيت -ب

 تجسم بخشي -ج
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 اصی ؿاػی نه -ص

 

 صرایىض نهاصی ؿاػی هب وسيلً ی هچ اششاصي هب عنىان نىعي  نييب ربای اهيكت نماصظراخي رد مؽالعً ؿاػمان استفاصي شض؟ -78

 اه مضعنيست -الف

 اهی کاعی خىصظرصان ظروي -ب

 اها تفسیغظر  -نماصيه -ج

 اه پست مضعن -ص

 

 هب هچ مؽػبي اكاعي صاعص؟ Reflexivityواژي  -79

صاهست -الف  واقعيات، داصل اتمل ما رب عوی عويضا

 اهی شىاخت شىاؿاهن و هستي شىاؿاهن يك نظرهي رب مال طرصن شيپ صرض -ب

 نقض و ػری سئىال ربصن شيپ صرض اه -ج

 الف و ج -ص

 

 

 اه است. و پست مضعنيستبخشي اػ عاههای انضيشيضن رد اقمىؽ ؿاخت ظرايان اجتماعي  -81

كاؽ ظری -الف  انع
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 اعماحي ؿاػی  -ب

 نهاصظراخي نىيه -ج

 همً مىاعص -ص

 

 شىنض. پست مضعنيسم و صراؿاخت ظراخي با هچ عنىان مطرح مي -80

 عويكرصاهی كالىصي ككىاهن -الف

 عويكرصاهی ؿاخت ظرا  -ب

 ؿاخت ظرايان اجتماعي -ج

م -ص  هيچكضا

 

تىانىض صيگران عا ملاهضي کنىض خىص عا ملاهضي کنىض هب اصراصی با هچ وژيگي تبضيل  شىنض هب مىاػاتي هك مي ژپوهشگراحي هك اقرد مي -82

 شىنض؟ مي

 ؿاخت ظرا  -الف

كاسي -ب  خىصانع

 صراؿاخت ظرا  -ج

 الف و ج -ص
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 " نجغؽ مه كيم و اػ مه نخىاي هميه طىع باقي بمانم" اػ هچ صيضگاهي است؟ايه مؽلب هك  -83

 ختاعظرا صراؿا -الف

 ؿاخت ظرا  -ب

كاؽ ظری -ج  انع

 تفسیغظراخي -ص

 

م است؟ -84  مآخظ اصلي نظرهي ؿاػمان پست مضعن كضا

 نظرهي ااقتنصی -الف

 نهضت صراؿاختاعظرا  -ب

 رپوژي عوشه فكری -ج

 الف و ب -ص
 

م -85  عسض؟ يىاتع انردست هب نظر ميل اهی ػری اػ صيضگاي  يك اػ ظزینً كضا

محفل گفتمان، غالب خىاهىض شض. كـاحي هك تعييه مي -الف
 کنىض حقیقت چيست رب 

 كىض. كىض، حقیقت نیؼ تغيیغ نمي وقتي تىػعی قضعت تغيیغ مي -ب

 صاصن صضا هب ؿكىت، پازدره تىاتليتاعيسم است -ج

 ربص. اػاصی بيان تىاتليتاعيسم عا ػری سئىال مي -ص
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م يك اػ مؽالب ػری انردست هب نظر  -86  عسض ميطبك نظريات لىكى كضا

 صانق و قضعت واقؼاً يك چیؼنض -الف

 شىص. شىص محى مي ضىيض اػ گفتماحي هك رد آن واقعيت ظاره مي انـان وقتي سخه نمي -ب

 تمرطز رب عىاصغ سغكىب شضي يا مخفي شضي گفتمان مىدىص عا تغيیغ نخىاهض صاص. -ج

 كىض. ػلىم انـاحي نىعي دلقً اعتباطي نيب قضعت و صانق ايجاص و حفظ مي -ص
 

 يابض اػ کيست؟ ايه ايضي هك با تغيیغ بستغ مذاغ رب يك مته معىای آن تغيیغ مي -87

 ا يضرد -الف

 لىكى -ب

 ماعتيه -ج

 سىسىع -ص

م يك اػ صراؿاختاعظرااه معرفي نمىص؟ -88  كالىصي ككني و تفاوت عا كضا

 سىسىع -الف

 ماعتيه -ب

 رديضا  -ج

 لىكى -ص

 

 ىا مطرح طرص؟رديضا واژي تفاوت عا هب هچ مع  -89
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 «متفاوت بىصن»نىعي باػی با ععل  -الف

 تفاوت صاشته -ب

خته -ج  هب اتخیغ انضا

 همً مىاعص -ص

 

م يك اػ نظرهي رپصاػان نقق محىعی رد تىسعً ی پست مضعنيسم ايفا طرصي است؟ -91  نظرهي ػبان كضا

 لىكى -الف

 سىسىع -ب

 ليىاتع -ج

 ا ضردي -ص

 

 ی شىص هب جز ظزینً كىض همً مىاعص عا كامل مي تصىری )طهني( انها عا طي مي هب گفضً ی بىردياع مرادلي هك -90

كاؽ يك واقعيت بنياصی -الف   انع

 پىكانيضن يا اػ دالت طبیعي ساعج طرصن يك واقعيت بنياصی -ب

، واقعيت عا باػنماخي مي -ج  كىض شبیً ؿاػی

 مخفي وگً صاشته عضم حضىع يك واقعيت بنياصی -ص
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 ی ینًزػطغ پست مضعن همً مىاعص انردست است هب جز ظ رد وژيگي  -92

 تمازي نيب واقعيت و تصىری طهني -الف

 تقػيض اػ مضل اهی طراح -ب

 کنىض شبیً ؿاػی اه واقعيت عا اػ تصاوری طهني سلك مي -ج

 اهخي اػ اصل غ كپيی تىليض انبىي اػ طريك تكث  -ص
 

تىهم، طهني/ عيني باعث سلك هچ چیؼ  واقعيت/صىری طهني،اهی مشالفي هلذىن واقعيت/ ت  رد پست مضعنيسم قطب -93

 شىنض؟ مي

 صىعت خيالي -الف

 صىعت خيالي آعماحي-ب

 خيالي اػ واقعيت -ج

 واقعيت ماوعاخي  -ص
 

گاي هب ايضي -94  وگرنض؟ اهی صيگران هب صيضي كش و رتصيض مي چرا نظرهي رپصاػان ره ن

 کنىض. اهی بسياع متفاوت خىص قعاوت مي ذىن ره ظروي اػ نظرهي رپصاػان رب اؿاؽ شيپ صرض -الف

 کنىض. اهی باعػ ساصي خىص رد مىعص آنها قعاوت مي اػ ردون گفتمان -ب

محفل گفتمان، غالب خىاهىض شض -ج
 ذىن كـاحي هك تعييه مي کنىض حقیقت چيست رب 

 الف و ب -ص
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گاي مضعنيست انردست هب نظر مي -95 م ظزینً رد مىعص ن  عسض؟ كضا

 تىليض صانق عا مـلم صرض کنىض. – تمايل صاعنض مىضىػات بخق رب اويیؼ رد باب واقعيت مضعنيست اه -الف

كاسي عمل مي اهخي هك ايه اعػشها عا تشىيك مي اهيلان و عؼاييت اه رد باب اعػف مضعنيست -ب  کنىض. کنىض غیغ انع

كاعا رب چگىوگي انضيشيضن رد باب واقعيت و تىليض صانق استىاع مضعنيست -ج  نضاه آش

 اه دازئ اهميت انض ااثع مضعنيست -ص

گاههای نماصيه  -96 م ظزینً رد مىعص ن  باشض؟ تفسیغی و پست مضعن انردست مي –كضا

كاعا رب چگىوگي انضيشيضن رد هستي شىاسي  -الف گاي اش  و شىاخت شىاسي استىاعنضايه صو ن

كاسي رت عمل کنيم.ای اػ ما مي خىاهىض هب  با اتكيض رب ماهيت ؿاختگي، تىاقط و واسطً -ب  صىعت انع

 باشىض. کنىض هك ؿاػمان اه صاعای نظم و وحضت مي استضالل مي -ج

م -ص  هيچكضا

م ظزینً رد مىعص صيضگاي نماصيه -97  عسض تفسیغظرااه ردست هب نظر مي -كضا

 کنىض ؿاػيم مؽالعً مي چگىوگي ؿاخت واقعيت اهی ؿاػماحي عا هب مىاػاتي هك معىا عا مي -الف

 کنىض اه رد سلك ػنضگي ؿاػماحي اتكيض مي رب نقق انـان آنها -ب

 الف و ب -ج

م -ص  هيچكضا

م يك اػ وژيگيهای صيضگاي پست مضعن مي -98  باشض؟ كضا
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 ، تصىری طهني، ديچيپگي و تىاقط رب خىعصاعنض.عضم اطميىان  ؿاػمان اه اػ وژيگي -الف

 بايض رب ؿاختاعاه و صيگر الگىاهی اثبت تكیً کنيض. -ب

 اهی متؼضص آن تفاوت و شياييت واقعيت و هب طىع سام ػبان و استفاصي -ج

 همً مىاعص -ص

 باشض. تفسیغی واقعيت هب هچ صىعت مي -رد صيضگاي نماصيه -99

 واحضی اػ قبل تعييه شضي -الف

 متنىع و ؿاخضً شضي هب صىعت اجتماعي -ب

 ويپسضً رد دال تغيیغ و متكثغ سيال -ج

م -ص  هيچكضا
 

كلي ميپست م -011  باشض؟ ضعن رد مىعص صانق، باوع آن است هك صانق هب هچ ش

 انشمىلهج  -الف

 مىقتي -ب

 وژيي -ج

 ب و ج -ص

 صيضگاي مضعن صانق اػ طريك هچ چیؼ تىسعً مي يابض؟ رد -010

 واقعيت اه و اؼالػات -الف



 38 

 معىا و تفسیغ -ب

 رب مالؿاػی و تجرهب -ج

 همً مىاعص -ص

 شىص؟ طريك هچ چیؼ هب عسميت شىاخضً ميرد صيضگاي مضعن صانق اػ  -012

 ويپستگي منطقي -الف

 هم ظراخي -ب

 تقاعب -ج

 ب و ج -ص

 باشض؟ مضل عوابػ انـان رد صيضگاي پست مضعن هب هچ شكل مي -013

 خىص تعييه ظری -الف

 محفلي -ب

 ؿلـلً مراتبي -ج

م -ص  هيچكضا

گاي نماصيه -014 م است؟ -هضف صراگیغ رد ن  تفسیغی كضا

 ينيب شيپ -الف

 فهم -ب

 کنتغل -ج
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 اػاصی -ص
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 پاسز انهم

--  ***-- 

 

 پاسز سئىال پاسز سئىال پاسز سئىال پاسز سئىال پاسز سئىال

 ص 89 ب 67 ص 45 ج 23 الف 0

 ب 91 الف 68 الف 46 ب 24 ص 2

 ج 90 ص 69 ج 47 ص 25 ج 3

 ج 92 ج 71 ص 48 ص 26 ص 4

 ص 93 ج 70 ج 49 ب 27 ص 5

 ص 94 ص 72 ب 51 ب 28 ب 6

 ج 95 الف 73 الف 50 الف 29 ص 7

 ج 96 ب 74 ص 52 الف 31 الف 8

 ج 97 ب 75 ج 53 الف 30 الف 9

 ص 98 الف 76 الف 54 الف 32 الف 01

 ب 99 ص 77 ب 55 ج 33 ج 00



 41 

 ب 011 ج 78 الف 56 ص 34 ب 02

 الف 010 ص 79 ج 57 ج 35 ج 03

 ص 012 الف 81 ب 58 ج 36 ب 04

 الف 013 الف 80 ص 59 ج 37 ج 05

 ب 014 ب 82 ب 61 ص 38 ج 06

   الف 83 ب 60 ب 39 ص 07

   ص 84 ب 62 ص 41 الف 08

   ب 85 ب 63 ص 40 ص 09

   ج 86 الف 64 ج 42 ص 21

   الف 87 ص 65 ب 43 الف 20

   ج 88 ج 66 ب 44 ص 22

 



مارریی  جو  هھھھچ  وو  اانن  االل  کانليیف-2تئورریی  هھھھایی  مديیريیت  

 1 

ااثر مارريییي جو هچ وو اانن االل كکانليیف  "نظريیه ساززمانن"سوااالتت چهارر گزيینه اايییي فصل سومم كکتابب   

 
كکدااميیكک اازز گزيینه هايییي ززيیر ناددررست ااست؟ .1

. ساززمانن موجودديیتيی خاررجج اازز ساززمانن ااست ددرر نظريیه هايییي مدررنيیست ساززمانن،محيیط)االف

. باشد محيیط ساززمانيی به عنواانن بهايییي اادداامه يییي حيیاتت بر ساززمانن موثر ميی)بب

. ساززمانن ددرر براابر محيیط با نوعيی ااطميینانن موااجه ااست)جج

. ااند نهاددهه وو ستاددهه جزء محيیط ساززمانن)دد

 

كکدااميیكک محيیط رراا نوعيی ساخت ااجتماعيی تصورر ميی كکنند؟ .2

تفسيیريییي -اانديیشمنداانن نمادديین)ببمدررنيیست ها     )االف

اانديیشمنداانن پست مدررنن )دداانديیشمنداانن ااجتماعيی    )جج

 

با توجه به تفسيیر مديیراانشانن محيیط رراا ووضع ميی كکنند؟  اازز كکداامم دديیدگاهه ساززمانها.3

مدررنيیستها )ببتفسيیريییي    -نمادديین)االف

هيیچكکداامم )ددپست مدررنن ها     )جج

 

كکدااميیكک مرزز ساززمانن رراا ززيیر سواالل ميی بردد؟ .4

تفسيیريییي -اانديیشمنداانن نمادديین)ببمدررنيیست ها     )االف

هر سه مورردد )دداانديیشمنداانن پست مدررنن   )جج

 

اا ددرر بر نداارردد؟ نظريیه پست مدررنن كکداامم رر.5

مدلل شبكکه اايییي )ببساززمانن بدوونن مرزز    )االف

ساززهه هايییي نظريییي )ددساززمانن مجاززيییي    )جج

 

چراا نظريیه پست مدررنن،نظريیه هايییي رروواابط ساززمانن وو محيیط رراا اازز دديید مدررنيیست ها نقد ميی كکند؟ .6

. بهرهه بردداارريییي اازز منابع طبيیعيی كکميیابب رراا براايییي كکسب مزيیت ررقابتيی توصيیه ميی كکنند)االف

. دداارريییي اازز منابع طبيیعيی كکميیابب رراا براايییي ساززمانن بهتر توصيیه ميی كکنندبهرهه بر)بب

. ااهميیتيی براايییي تقاضاهايییي مبتنيی بر ااصولل ااخالقيی وو كکنش مسئوالنه ددرر براابر محيیط قائل نيیستند)جج

گزيینه هايییي االف وو جج )دد

 

ددوو عمل مديیريیت مرزز اازز نظر جامعه شناسس وو مدررنيیست،رريیچارردد ااسكکاتت كکداامند؟ .7
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 2 

مصونن ساززيییي وو مرززگستريییي )ببگريیزيییي   مصونن ساززيییي وو مرزز)االف

يییي سالم ساززيییي وو مرززگستر)ددررززگريیزيییي   سالم ساززيییي وو مم)جج

 

اافراادديییي كکه اازز ظرفيیت مولد ساززمانن محافظت ميی كکنند كکداامم نقش رراا ددرر ساززمانن اايیفا ميی كکنند؟ .8

مرززگستريییي )ببمصونن ساززيییي     )االف

سالم ساززيییي )ددمرززبانيی     )جج

 

مدررنيیست ها ااست؟  كکدااميیكک جزءسطوحح سه گانه محيیط اازز نظر.9

محيیط عموميی )ببشبكکه بيین االملل    )االف

هر سه مورردد )ددمحيیط بيین االملل    )جج

 

نمونه هايیيی چونن پيیر شدنن جمعيیت ددرر آآمريیكکا وو يیا تبديیل باززيیافت به يیكک نهضت،مربوطط به كکداامم .10

بخش محيیط عموميی ساززمانن ااست؟ 

فرهنگيی )ببااجتماعيی     )االف

ااقتصادديییي )ددسيیاسيی     )جج

 

ساززمانن هايییي آآمريیكکايیيی ددرر بخش فرهنگيی رروويییي چه موضوعاتيی ااست؟ تاكکيید .11

ررهبريییي،عقالنيیت،ثرووتت معنويییي )االف

ررهبريییي،عقالنيیت،ثرووتت مادديییي )بب

ررهبريییي،ااحساساتت،ثرووتت مادديییي )جج

ررهبريییي،نيیروويییي اانسانيی،ثرووتت معنويییي )دد

 

اايینكکه برخيی ددوولت ها تحت فشارر بخش خصوصيی مواانع تجارريییي با دديیگر كکشوررها رراا كکاهش ددااددهه .12

ااووددهه يییي كکداامم بخش هايییي ساززمانن رراا نشانن ميی ددهد؟ ااند،مر

ااقتصادديییي -سيیاسيی)ببعيی    ااااجتم-فرهنگيی)االف

ااقتصادديییي -ااجتماعيی)ددفرهنگيی    -سيیاسيی)جج

 

پولل قويییي چيیست؟ .13

. وو با ثباتيی نيیستتهيیه آآنن ددشواارر ااست ووليی ذذخيیرهه پايیا پوليی كکه )االف

. پوليی كکه تهيیه آآنن براايییي همه آآسانن باشد)بب

اارر ااست مثل ددالرر آآمريیكکا وو كکانادداا پوليی كکه تهيیه آآنن ددشو)جج
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پوليی كکه تهيیه آآنن ددشواارر نيیست مثل يین ژژااپن )دد

 

فراايیند كکشف ااصولل فن آآوورراانه يییي يیكک اابزاارر يیا سيیستم اازز طريیق تحليیل ساختارر آآنن رراا چه ميی گويیند؟ .14

فيیزيیولوژژيییي ساززمانن )ببمهندسيی ااكکتشافف    )االف

توليید فن آآوورريییي )ددمهندسيی معكکوسس    )جج

 

جهانيی ساززيییي ااقتصادديییي ااست كکه ددرر قالب اانگليیسيی كکرددنن ززبانن كکسب وو كکارر برووزز ميی كکدااميیكک اازز آآثارر .15

كکند؟ 

متجانس ساززيییي ااقتصادديییي )ببمتجانس ساززيییي فرهنگيی   )االف

جهانيی ساززيییي فرهنگ )ددااتحادد جهانيی     )جج

 

ددرر حالل تغيیيیر مناسب  كکداامم شيیوهه ددرر شراايیط پايیداارر وو محيیطااقتضايیيی محيیطيی،به ترتيیب طبق نظريیه .16

تر ااست؟ 

شكکل ماشيینيی -اانعطافف پذيیريییي)بباانعطافف پذيیريییي   -شكکل ماشيینيی)االف

ها مشخص بوددنن مسئوليیت-ووجودد سلسله مرااتب)ددشكکل ماشيینيی  -حدااقل كکرددنن هزيینه ها)جج

 

عدمم ااطميینانن كکه نوعيی خاصيیت محيیط ددرر نظريیه ااقتضايیيی محيیطيی تصورر ميی شودد،تعامل بيین كکداامم .17

عواامل ااست؟ 

وو ميیزاانن تغيیيیر  سهولت)ببپيیچيیدگيی وو نرخخ توررمم    )االف

پيیچيیدگيی وو ميیزاانن تغيیيیرااتت )ددعدمم ااطميینانن وو تغيیيیرااتت   )جج

 

ووقتيی عدمم ااطميینانن محيیط متوسط ااست پيیچيیدگيی وو نرخخ تغيیيیر ددرر كکداامم ووضعيیت قراارر ددااررند؟ .18

كکم -ززيیادد)ببززيیادد     -ززيیادد)االف

بب وو جج هر ددوو ددررستند )ددززيیادد     -كکم)جج

 

تغيیيیر كکم باشد ددرر كکداامم ووضعيیت قراارر دداارريیم؟ ددرر نگاهه ااطالعاتت ووقتيی پيیچيیدگيی ززيیادد وو نرخخ .19

ااطالعاتت مورردد نظر ددرر ددسترسس ااست )ببنيیازز مستمر به ااطالعاتت جديید   )االف

مشخص نيیست چه ااطالعاتيی نيیازز ااست )ددفزوونيی ااطالعاتت    )جج

 

اايینكکه هر سيیستميی كکه با سيیستم دديیگريییي تعامل ميی كکند بايید دداارراايییي پيیچيیدگيی مساوويییي يیا بيیشتر اازز آآنن .20

دد،مربوطط به كکداامم گزيینه ااست؟ سيیستم باشش
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هم شكکليی )ببقانونن تنوعع الززمم    )االف

وواابستگيی -رراابطه قدررتت)ددنظريیه وواابستگيی به منابع   )جج

 

ااعتقادد به اايینكکه ساززمانن،پيیچيیدگيی محيیط رراا با ساختاررهايییي ددااخليی متناسب ميی ساززدد،كکداامم نظريیه .21

ااست؟ 

هم شكکليی )ببقانونن تنوعع الززمم    )االف

هيیچكکداامم )ددبع   نضريیه وواابستگيی به منا)جج

 

نمونه گوشت گاوو كکه منبعيی براايییي شركکت مكک ددوونالد ااست به كکداامم وويیژگيی منبع ااشاررهه دداارردد؟ .22

حيیاتيی بوددنن )ببكکميیابب بوددنن     )االف

همگانيی بوددنن )ددددرر ددسترسس بوددنن    )جج

 

ددررعمل،طبقه بنديییي منابع بر چه ااساسيی اانجامم ميی شودد؟ .23

كکميیابيی منبع )ببحيیاتيی بوددنن منبع    )االف

مواارردد االف وو بب )ددسترسس بوددنن منبع    ددددرر )جج

 

نظريیه نهادديییي بيیانگر چيیست؟ .24

. ساززدد ساززمانن خودد رراا با فشارر گرووههايییي ددااخليی وو ااررززشهايییي جامعه خاررجيی منطبق ميی)االف

. ساززمانن فقط با گرووههايییي ددااخليی ددرر تعامل ااست)بب

. آآنچه براايییي مديیر ررخخ ميیدهد نتيیجه ااقبالل وو تقديیر ااست)جج

. رروونن ساززمانن ااستنگاهيی اازز ددرروونن به بيی)دد

 

ددرر محيیطيی كکه به ساززمانها به خاطر عرضه كکاررآآمد كکاالها وو ساززگارريییي با ااررززشها پاددااشش ميیدهند به .25

ترتيیب كکداامم تقاضاها غالب ااست؟ 

فنيی وو ااقتصادديییي -فرهنگيی وو ااجتماعيی)ببسيیاسيی   -فنيی وو ااقتصادديییي)االف

فرهنگيی ااجتماعيی -سيیاسيی)ددفرهنگيی ااجتماعيی  -فنيی وو ااقتصادديییي)جج

 

رراايینديییي كکه اازز طريیق آآنن كکنش ها تكکراارر وو اازز جانب كکنشگراانن وو دديیگراانن معانيی مشتركکيی به خودد ميی فف.26

گيیرند،چه نامم دداارردد؟ 

ااجتماعيی -هنگيیفرتقاضاهايییي )ببتقليیديییي   -فشاررهايییي نهادديییي)االف

نهادديینه شدنن )ددفشاررهايییي ااجبارريییي    )جج
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كکدااميیكک جزء فشاررهايییي نهادديییي اازز دديید جامعه شناسانن نيیست؟ .27

فشاررهايییي نهادديییي هنجارريییي )ببنهادديییي ااجبارريییي    فشاررهايییي)االف

فشاررهايییي نهادديییي ااقتصادديییي )ددفشاررهايییي نهادديییي تقليیديییي   )جج

 

اافسانه هايییي عقالنيی شدهه ددرر ساززمانن چيیست؟ .28

. ااستداللل هايییي عقالنيی شدهه)االف

. بخشيی اازز بستر نهادديییي كکه ساززمانن ددرر آآنن فعاليیت ميی كکند)بب

. ااززگارر ميی شوددساززمانن به منظورر حفظ مشرووعيیت ااجتماعيی با آآنن سس)جج

همه مواارردد )دد

 

اازز اانتقاددهايیيی كکه به نگاهه نهادديییي ميی شودد كکداامم ووجودد نداارردد؟ .29

. ممكکن ااست فعاليیت ووااقعيی شركکت با ظاهر آآنن متفاووتت باشد)االف

. شركکت مجبورر ااست براايییي بقا به طورر ظاهريییي كکارر كکند)بب

. ممكکن ااست ساززمانن نهادديینه شدهه بجز ظاهر،پاسخگويییي جامعه نباشد)جج

. يییي شودد ساززمانن مشرووعيیت ااجتماعيی الززمم براايییي ااستفاددهه اازز منابع رراا به ددست آآووررددباعث مم)دد

 

جايیگاهه مشرووعيیت ااجتماعيی ددرر فراايیند تبديیل ساززمانيی اازز دديیدگاهه نظريیه نهادديییي كکجاست؟ .30

به عنواانن خرووجيی )بببه عنواانن ستاددهه    )االف

به عنواانن تنها وورروودديییي )ددبه عنواانن وورروودديییي يیا منبع ساززمانن  )جج

 

له سومم صنعت گراايیيی غربب اازز دديیدگاهه برنز كکدااميیكک صحيیح ااست؟ ددرر مرحح.31

پيیداايیش تخصص گراايیيی )ببااستفاددهه ررووززاافزوونن اازز ماشيینها   )االف

بهبودد ددرر حمل وو نقل وو فن آآوورريییي فوالدد )ددتوليید بر ااساسس تقاضايییي بوميی خودد اانگيیخته )جج

 

با محورريیت كکدااميیكک  به گفته برنز ددرر خاللل مرحله ددوومم ررشد ساززمانن هايییي ااجتماعيی وو بوررووكکرااسيی رراا.32

اايیجابب كکردد؟ 

كکنترلل،هداايیت،تخصص گراايیيی )ببكکنترلل،يیكکنوااختيی،تخصص گراايیيی   )االف

توليید،يیكکنوااختيی،تخصص گراايیيی )ددتوليید،هداايیت،تخصص گراايیيی   )جج
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تفسيیر منافع طبقه حاكکم به صوررتت جهانن شمولل چه ميی گويیند؟ به عمل .33

سلطه جويیيی )ببهژمونيی     )االف

االف وو بب گزيینه )ددلفاظيی گريییي     )جج

 

كکدااميیكک اازز نظريیه هايییي ززيیر ساززمانن رراا صرفا محكکومم به محيیط ميیداانند؟ .34

نظريیه ووضع ووااقعيیت  -نظريیه بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی)االف

نظريیه نهادديییي -نظريیه بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی)بب

نظريیه اابهامم -نظريیه نهادديییي)جج

به منابع نظريیه وواابستگيی -نظريیه نهادديییي)دد

 

هايییي ززيیر تالشش ميیكکند بفهمد چراا اايینقدرر ساززمانن هايییي متعددد ووجودد دداارردد؟  كکدااميیكک اازز نظريیه.35

نظريیه ووضع ووااقعيیت )ببنظريیه اابهامم     )االف

بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی )ددنظريیه وواابستگيی به منابع   )جج

 

كکداامم نظريیه بر نفوذذ بخش هايییي ااجتماعيی،فرهنگيی،سيیاسيی وو قانونيی متمركکز ااست؟ .36

هه بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی   نظريییي)ببنظريیه اابهامم     )االف

نظريیه وواابستگيی به منابع )ددنظريیه نهادديییي     )جج

 

ووقتيی محيیط اانتظاررااتت متعددديییي دداارردد كکداامم نظريیه كکاررآآمدتر ااست؟ .37

نظريیه نهادديییي )ببنظريیه اابهامم     )االف

نظريیه وواابستگيی به منابع )ددنظريیه ووضع ووااقعيیت    )جج

 

نه ااست وو متاثر اازز ررقابت فنيی وو ااقتصادديییي،به كکارر ميی كکداامم نظريیه ددرر موااقعيی كکه محيیط بسيیارر نهادديییي.38

آآيید؟ 

نظريیه اابهامم ) ببنظريیه بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی  ) االف

نظريیه نهادديییي ) ددوواابستگيی به منابع    نظريیه) جج

 

كکداامم نظريیه با اايین پيیش فرضض كکه همه جنبه هايییي محيیط به صوررتت ااجتماعيی ساخته ميی .39

شودد،منحصر به فردد شدهه ااست؟ 

 نهادديییي نظريیه) ببرريیه اابهامم     نظ) االف

نظريیه وواابستگيی به منابع ) ددنظريیه ووضع ووااقعيیت    ) جج



مارریی  جو  هھھھچ  وو  اانن  االل  کانليیف-2تئورریی  هھھھایی  مديیريیت  

 7 

 

ووقتيی مديیراانن بيیاموززند كکه ميیزاانيی اازز اابهامم ددرر مفاهيیمشانن ووجودد ددااشته باشد،كکداامم نظريیه ساززمانن .40

مطرحح ميی شودد؟ 

تفسيیريییي -نمادديین)ببمدررنن     )االف

هر سه مورردد )ددپست مدررنن     )جج

 

رركکز بر ررااههايییي متعاررضض ساخت بسترهايییي ساززمانيی توسط اافراادد ااست؟ كکداامم نظريیه متم.41

نظريیه ووضع ووااقعيیت  )ببنظريیه نهادديییي     )االف

نظريیه اابهامم  )ددنظريیه وواابستگيی به منابع    )جج

 

كکداامم نظريیه ساززمانن رراا عنصريییي فعالل ددرر محيیط ميی ددااند؟ .42

نظريیه بومم شناسيی جمعيیت  )ببنظريیه نهادديییي     )االف

نظريیه هر سه مورردد  )ددهه منابع   نظريیه وواابستگيی بب )جج

 

به گفته ااسكکاتت محيیط ها اازز كکداامم حيیث متغيیرند؟ .43

ميیزاانن تغيیيیرااتت )ببميیزاانن نهادديینگيی    )االف

 ميیزاانن اابهامم)ددميیزاانن وواابستگيی به منابع   )جج
 
ددرر كکداامم نظريیه ساززمانيی محيیط ساززمانن به عنواانن موجودديیتيی خاررجج اازز مرززهايییي ساززمانن مفهومم ساززيییي .44

 ميی شودد؟
پست مدررنن )ببمدررنيیست     )االف

هر سه مورردد )ددنمادديین تفسيیزرريییي    )جج

 

ددرر اايین نظريیه،ساززمانن به عنواانن موجودديیت مستقر ددرروونن ساززمانن بزرركکتر فرضض شدهه ااست؟ .45

نمادديین تفسيیريییي )ججپست مدررنن     )االف

هيیچكکداامم )ددمدررنيیست     )جج

 

تعريیف مرزز ساززمانن بر ااساسس چه چيیز تعيیيین ميی شودد؟ .46

دداليیل اانجامم يیكک تحليیل )ببلل    مكکانن اانجامم تحليی)االف

هر سه مورردد )ددززمانن اانجامم تحليیل    )جج
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با ددرر نظر گرفتن دداانشگاهه به عنواانن محل ااررتقاء آآموززشش ددررتحليیل محيیط،دداانشجويیانن  چه جايیگاهيی .47

ددااررند؟ 

مشتريییي وو ااعضايییي ساززمانن )ببمشتريییي وو ااعضايییي محيیط   )االف

عرضه كکنندهه )ددممحصوالتت ساززمانن    )جج

 

تن دداانشگاهه به عنواانن محل ااستفاددهه اازز ووجوهه پژووهشيی خاررجج اازز دداانشگاهه ددرر تحليیل با ددرر نظر گرفف.48

محيیط،دداانشجويیانن چه جايیگاهيی ددااررند؟ 

ااعضايییي محيیط )ببمشتريییي     )االف

عرضه كکنندگانن )ددااعضايییي ساززمانن    )جج

 

براايییي اايینكکه بفهميیم محيیط چگونه نسبت به برنامه هايییي جديید آآموززشيی عكکس االعمل نشانن ميی ددهد، .49

يیانن رراا به چه عنواانن ددرر نظر بگيیريیم؟ دداانشجو

محصوالتت ساززمانن )ببااعضايییي ساززمانن    )االف

هيیچكکداامم )ددمشتريییي     )جج

 

ووقتيی دداانشجويیانن رراا به عنواانن محصوالتت ساززمانن ددرر نظر ميی گيیريیم،شركکت هايییي ااستخداامم كکنندهه يییي .50

دداانشجويیانن چه نقشيی ددااررند؟ 

ااعضايییي ساززمانن )ببمشتريییي     )االف

محصولل ساززمانن )ددفرووشندهه     )جج

 

ااگر بخوااهيیم بداانيیم چگونه دداانشجويیانن ميی تواانند تصميیم مديیراانن دداانشگاهه رراا تحت تاثيیر قراارر .51

ددهند،آآنها رراا ددرر كکجايییي ساززمانن ددرر نظر بگيیريیم؟ 

به عنواانن گرووهايییي ذذيینفع ااصليی )ببدداارراايییي جايیگاهه پايیيین ساززمانن   )االف

بب وو جج )ددبه عنواانن عامالنن تدوويین كکنندهه مقرررااتت نظاررتيی )جج

 

دديیدگاهه محيیط،ساززهه هايیيی نظريییي تصورر ميی شودد؟  ددرر كکداامم.52

پست مدررنن )ببنمادديین تفسيیريییي    )االف

هر سه مورردد )ددمدررنن      )جج

 

ددرر كکداامم دديیدگاهه محيیط بر ااساسس باوورر ما به آآنن شكکل ميی گيیردد؟ .53

مدررنن )ببپست مدررنن     )االف
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هيیچكکداامم )ددنمادديین تفسيیريییي    )جج

 

نيی ااست؟ كکداامم نظريیه نمننه اايییي اازز شيیوهه مفهومم ساززيییي محيیط ساززما.54

ووضع ووااقعيیت )بباابهامم     )االف

نهادديییي )ددبومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی   )جج

 

بيیشتر نظريیه پرددااززيییي هايییي ساززمانن ددررباررهه يییي محيیط،تا اامرووزز به كکداامم شيیوهه اانجامم شدهه ااست؟ .55

نمادديین تفسيیريییي )ببپست مدررنن     )االف

هيیچكکداامم )ددمدررنيیست     )جج

 

خودد رراا تثبيیت كکرددهه ااست؟ نگاهه نمادديین تفسيیريییي با ااتكکاء به كکداامم نظريیه جايییي .56

نظريیه نهادديییي سلزنيیكک )ببنظريیه ذذيینفع     )االف

نظريیه اابهامم )ددنظريیه ووضع ووااقعيیت    )جج

 

كکداامم نظريیه به عنواانن اابزاارر معرفيی ددغدغه هايییي ااخالقيی،ددرروونن جريیانن ااصليی نظريیه ساززمانن تقويیت شدهه .57

ااست؟ 

نظريیه اابهامم ) ببنظريیه نهادديییي سلزنيیكک   )االف

نظريیه ذذيینفع  )ددنظريیه ووضع ووااقعيیت    )جج

 

كکداامم نظريیه اانديیشه يییي نگاهه نمادديین تفسيیريییي به تئورريیزهه كکرددنن رراا ددرر بابب محيیط ساززمانيی معرفيی ميی .58

كکند؟ 

نظريیه اابهامم  )ببنظريیه نهادديییي     )االف

نظريیه ووضع ووااقعيیت  )ددنظريیه ذذيینفع      )جج

 

شالوددهه  نگاهه كکداامم نظريیه اازز طريیق كکارربردد سيیر تطورر تارريیخيی فراا صنعتيی،تظريیه ذذيینفع وو.59

شكکنيی،موشكکافيی شدهه ااست؟ 

نمادديین تفسيیريییي )ببمدررنيیست     )االف

هر سه مورردد )ددپست مدررنن     )جج

 

كکدااميیكک ااشاررهه به جلوگيیريییي اازز ووقفه دد ررعمليیاتت ددااخليی ساززمانن ددرر ااثر شوكککك هايییي محيیطيی دداارردد؟ .60

نن ساززيییي وومص)ببمرززگريیزيییي     )االف
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سالم ساززيییي )ددمرززبانيی     )جج

 

يییي گيیردد؟ مصمونن ساززيییي اازز چه طريیق صوررتت مم.61

گماررددنن اافراادديییي اازز ساززمانن جهت نظاررتت بر توليید  )االف

گماررددنن اافراادديییي ااززبيیروونن  ساززمانن جهت نظاررتت بر توليید  )بب

گماررددنن اافراادديییي اازز ساززمانن جهت نظاررتت بر فرووشش  )جج

گماررددنن اافراادديییي اازز ساززمانن جهت نظاررتت بر منابع اانسانيی  )دد

 

قالل ااطالعاتت مورردد نيیازز تصميیم گيیراانن ددااددهه شدهه عنواانيی كکه به فعاليیت هايییي پايیش محيیطيی اازز جمله اانت.62

ااست چيیست؟ 

مرززبانيی )ببمصمونن ساززيییي    )االف

بب وو جج هر ددوو صحيیح ااند )ددمرززگستريییي     )جج

 

قيیاسيی ااستداللل چيیست؟ شيیوهه .63

تدوويین نظريیه ددرر عمل با ااستفاددهه اازز شناخت شناسيی تفسيیريییي )االف

رراا آآززمونن نظريیه ددرر عمل با ااستفاددهه اازز شناخت شناسيی ااثباتت گگ )بب

آآززمونن نظريیه ددرر عمل با ااستفاددهه اازز شناخت شناسيی تحليیليی  )جج

تدوويین نظريیه ددرر عمل با ااستفاددهه اازز شناخت شناسيی تحليیليی  )دد

 

كکدااميیكک اازز ماخذ اانديیشه ززيیر بر تغيیيیر شكکلها وو نقش هايییي ساززمانن هايییي ررسميی ددرروونن جامعه متمركکز .64

بودد؟ 

ماخذ رروواانشناسيی )ببماخذ مديیريیتيی    )االف

ماخذ جامعه شناختيی )ددشناسيی     ماخذ اانسانن)جج

 

ااميیل ددوورركکيیم،ماكکس ووبر،كکاررلل مارركکس نمايیندگانن كکداامم ماخذ فكکريییي بوددند؟ .65

مديیريیتيی )ببجامعه شناختيی    )االف

اانسانن شناسيی )ددرروواانشناسيی     )جج

 

فرددرريیكک تيیلورر،مارريییي پارركکر فالت،هنريییي فايیولل كکداامم  نظريیه فكکريییي رراا شكکل ددااددنن؟ .66

سيی جامعه شنا)ببمديیريیتيی     )االف

رروواانشناسيی )دداانسانن شناسيی     )جج
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ماخذ فكکريییي مديیريیتيی بر چه چيیزيییي تاكکيید ددااشت؟ .67

مسائل عموميی فراا رروويییي مديیراانن عموميی )االف

مسائل عموميی فراا رروويییي مديیراانن عموميی وو خصوصيی  )بب

مسائل عموميی فراا رروويییي مديیراانن خصوصيی  )جج

مسائل خصوصيی فراا رروويییي مديیراانن عموميی  )دد

 

رر،كکارركکنانن يیا اافراادديییي ااست كکه نظريیه ها رراا ددرر عمل به كکارر گرفته يیا خودد ماخذ كکداامم ووااژژهه به معنايییي مديییي.68

توليید نظريیه ااند؟ 

دداانشمند )بباانديیشمند     )االف

اانديیشه ووررزز )ججبا اانديیشه     )جج

 

 ررچيیست؟تفاووتت نقش مرززبانيی وو مصونن ساززيییي دد.69

 آآنچه ددرر ساززمانن ررخخ ميی ددهد )ببآآنچه ددرر محيیط ررخخ ميی ددهد   )االف

 آآنچه بيین محيیط وو ساززمانن رردد وو بدلل ميی شودد)ددآآنجه محيیط به ساززمانن تحميیل ميی كکند  )جج

 

 اانتقالل مواادد،خدماتت وو پولل بيین ساززمانن وو محيیط ااصليی تريین ددغدغه كکارريییي كکداامست؟.70

 مرززگريیزيییي)ببمرززگستريییي     )االف

 االف وو بب)ددمصونن ساززيییي     )جج

 

 كکدااميیكک با اانتقالل ااطالعاتت ددرر سرااسر مرززهايییي ساززمانن سرووكکارر دداارردد؟.71

 مرززبانيی)ببمصونن ساززيییي     )االف

 همه مواارردد)ددمرززگريیزيییي     )جج

 

 كکارركکنانن بخش فرووشش ددرر كکداامم حوززهه فعاليیت ددااررند؟.72

 مرززبانيی)ببمصونن ساززيییي     )االف

 هيیچكکداامم)ددوو مورردد     هر دد)جج

 

مسئوليیت اانتقالل خرووجيی ساززمانن به مصرفف كکنندگانن،توسط كکارركکنانن بخش فرووشش كکداامم نقش رراا ميی .73

 ررساند؟

 مرززبانيی)ببوونن ساززيییي     مص)االف
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 هيیچكکداامم)ددمرززگستريییي     )جج

بخش اانتقالل ااطالعاتت مهم ددرر مورردد تقاضايییي متغيیيیر مصرفف كکنندهه با ساززمانن اازز طرفف كکارركکنانن .74

 يیفايییي كکداامم نقش ااست؟فرووشش،اا

 مرززبانيی)ببوونن ساززيییي     مص)االف

 مرززدداارريییي)دداايیمن ساززيییي     )جج

 

 به طورر كکليی عناصر متعامل با ساززمانن چه ناميیدهه ميی شوند؟.75

 سهامم دداارراانن)ببمشتريیانن     )االف

 ااعضايییي ساززمانن)ددذذيینفعانن     )جج

 

كکند با كکداامم ذذيینفع خودد ددرر  اازز آآنجايیيیكکه ساززمانن نوعيی كکاال يیا خدماتت رراا براايییي مصرفف محيیط توليید ميی.76

 تعامل ااست؟

 توززيیع كکنندگانن)ببشركکاء     )االف

 مشتريیانن)دداانجمن هايییي تجارريییي    )جج

 

 ذذيینفعانن كکه ووجوددشانن براايییي بقا وو موفقيیت ساززمانن حيیاتيی ااست،ااشاررهه به كکداامم ددسته دداارردد؟.77

 گرووهه)ببفردد      )االف

 هر سه مورردد   )ددساززمانن     )جج

 

 تاثيیر ميی گذاارردد يیا اازز آآنن تاثيیر ميی پذيیردد چه ميی نامند؟  برساززماننهر باززيیگريییي رراا كکه .78

 ذذيینفع )ببشركکاء     )االف

 قانونن گذاارراانن ددوولتيی)ددمحيیط     )جج

 

ررآآنن گرووهيی اازز اازز رروواابط دد ررنظر گرفته شدهه كکه دد ددرر تحليیل شبكکه چه چيیز به عنواانن بافته پيیچيیدهه اايییي.79

 ساززمانها جايییي ميی گيیرند؟

 شبكکه بيین ساززمانيی)بب    شبكکه ددرروونن ساززمانيی )االف

 شبكکه ززيیر ساختيی)ددشبكکه فراا ساززمانيی    )جج

 

نگاهه شبكکه اايییي باعث ميی شودد حساسيیت به تنوعع وو پيیچيیدگيی تعامالتيی كکه ساززمانن رراا ددرر محيیط پايیداارر .80

 ؟....ميی ساززدد  

 كکاهش يیابد)بباافزاايیش يیابد     )االف
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 بسته به شراايیط متفاووتت ااست)ججتاثيیريییي نداارردد     )جج

 

 جيیرهه ااررززشش اازز كکارربردد كکداامست؟مديیريیت ززنن.81

 مفهومم شبكکه بيین االملليی)ببمفهومم شبكکه جهانيی    )االف

 مفهومم شبكکه محيیطيی )ددمفهومم شبكکه بيین ساززمانيی    )جج

 

 مديیريیت ززنجيیرهه ااررززشش به كکداامم ترتيیب ااست؟.82

 ساززمانن هايییي ووااسطه اايییي،عرضه كکنندگانن مواادد خامم،كکابراانن نهايیيی)االف

 هايییي ووااسطه اايییي ،كکارربراانن نهايیيیعرضه كکنندگانن مواادد خامم،ساززمانن )بب

 ساززمانن هايییي ووااسطه اايییي ،كکارربراانن نهايیيی،عرضه كکنندگانن مواادد خامم )جج

 كکارربراانن نهايیيی،عرضه كکنندگانن مواادد خامم،ساززمانن هايییي ووااسطه اايییي )دد

 

 ااگر كکااليییي نفت رراا به عنواانن مثالل ددرر نظر بگيیريیم دد ررمديیريیت ززنجيیرهه ااررززشش،ترتيیب كکداامست؟.83

 نفت،رراانندگانن ووسايیل نقليیه گاززووئيیل سوزز،نفت خاممپااليیشگاههايییي  )االف

 نفت خامم،پااليیشگاههايییي نفت،رراانندگانن ووسايیل نقليیه گاززووئيیل سوزز)بب

 پااليیشگاههايییي نفت،نفت خامم،رراانندگانن ووسايیل نقليیه گاززووئيیل سوزز )جج

 ترتيیب خاصيی نداارردد)دد

 

 ززنجيیرهه ااررززشش ساززمانها رراا بر كکداامم مبنا به هم پيیوند ميیدهد؟.84

 ااررززشش اازز نظر مشتريییي)ببززووددهه     ااررززشش اافف)االف

 ااررززشش اافزووددهه ااقتصادديییي)ددااررززشش كکاال     )جج

 

 ززنجيیرهه ااررززشش ددرر برگيیرندهه كکداامم ااست؟.85

 توززيیع كکنندگانن)ببعرضه كکنندگانن    )االف

 هر سه مورردد)ددكکارربراانن     )جج

 

 ؟مدلل ززنجيیرهه ااررززشش االهامم بخش كکداامم مدلل ميی باشد.86

 مدلل محيیط عموميی)ببمدلل رراابطه مشتريییي    )االف

 مدلل شبكکه ساززمانيی)ددمدلل كکاررآآفريینيی    )جج

 



مارریی  جو  هھھھچ  وو  اانن  االل  کانليیف-2تئورریی  هھھھایی  مديیريیت  

 14 

سرووكکارر ... كکداامم بخش اازز محيیط عموميی با ساختارر طبقاتيی جامعه،تركکيیب جمعيیت،سبكک ززندگيی وو.87

 دداارردد؟

 قانونيی)ببفرهنگيی     )االف

 فيیزيیكکيی)ددااجتماعيی     )جج

 

جامعه  كکداامم بخش اازز محيیط عموميی ساززمانن مربوطط به تارريیخ،سنت ها،اانتظاررااتت ررفتارريییي وو ااررززشهايییي.88

 ااست؟

 فرهنگيی)ببااجتماعيی     )االف

 ااقتصادديییي)ددتارريیخيی     )جج

 

اايینكکه ددرر ميیانن مشاغل حرفه اايییي آآمريیكکا ااختيیاررااتت سلسه مرااتبيی رروو به كکاهش ااست،مربوطط به كکداامم .89

 بخش اازز محيیط عموميی ساززمانن ااست؟

 فرهنگيی)ببتارريیخيی     )االف

 سيیاسيی)ددااجتماعيی     )جج

 

 ؟شش رروو به اافزاايیش ميی ررووددددرر بخش فرهنگيی آآمريیكکا كکداامم ااررزز.90

 كکيیفيیت)ببحقوقق بشر     )االف

 هر سه مورردد )ددحفاظت اازز محيیط ززيیست   )جج

 

بخش فرهنگيی كکدااميیكک اازز بخشهايییي دديیگر محيیط عموميی ساززمانهايییي آآمريیكکايیيی رراا تحت تاثيیر قراارر ددااددهه .91

 ااست؟

 خانوااددگيی)ببتارريیخيی     )االف

 قانونيی وو سيیاسيی)ددااجتماعيی     )جج

 

ووميی ددرر قالب توززيیع وو مركکزيیت قدررتت وو ماهيیت نظامم هايییي سيیاسيی توصيیف محيیط عمكکداامم بخش اازز .92

 ميی شودد؟ 

 فرهنگيی)ببقانونيی     )االف

 سيیاسيی)ددااجتماعيی     )جج

 

 فرووپاشيی حكکومت كکمونيیست ددرر ااررووپايییي شرقيی نمونه اايییي اازز تغيیيیر ددرر كکداامم بخش محيیط عموميی ااست؟.93

 ااقتصادديییي)ببسيیاسيی     )االف
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 االف وو بب)ددقانونيی     )جج

 

 بخش خصوصيی به ترتيیب ددرر محيیط عموميی ساززمانن جزء كکداامم ددسته اازز بخش ها ميی باشند؟ددوولت وو .94

 سيیاسيی،ااقتصادديییي)ببسيیاسيی،فرهنگيی    )االف

 فرهنگيی،ااقتصادديییي)ددفرهنگيی،ااجتماعيی     )جج

 

نفتا وو مرووكکورر،نشانه يییي كکداامم ااتحادد ااست وو برااساسس چه اانگيیزهه اايییي صوررتت گرفته  ،ااتحادديیه ااررووپا،آآسه آآنن.95

 ااند؟

 قانونيی  -ااجتماعيی)ببسيیاسيی     –ااقتصادديییي )االف

 ااقتصادديییي -ااجتماعيی)ددااقتصادديییي     –سيیاسيی )جج

 

يییي به تحليیل كکداامم بخش ساززمانن كکمكک ميی ميیزاانن پذيیرشش مالكکيیت خصوصيی ددرر براابر مالكکيیت عمومم.96

 كکند؟

 ااجتماعيی)ببسيیاسيی     )االف

 اافتصادديییي)ددفرهنگيی     )جج

 

 ددموكکرااتيیكک هلند،تغيیيیر ددرر كکداامم بخش ااست؟ تغيیيیر اازز ااقتصادد كکمونيیستيی به سرمايیه دداارريییي.97

 فرهنگيی-ااقتصادديییي)ببااجتماعيی    -ااقتصادديییي)االف

 سيیاسيی-ااقتصادديییي)ددسيیاسيی    -ااجتماعيی)جج

 

اايینكکه ددرر ززميینه ژژنتيیكک،فيیزيیكک كکواانتومم وو فيیبرهايییي نورريییي پيیشرفت هايیيی حاصل خوااهد شد،نمونه تغيیيیر .98

 رركکداامم بخش ااست؟دد

 ااجتماعيی)ببفن آآوورريییي     )االف

 ااقتصادديییي)ددسيیاسيی     )جج

 

 تغيیيیرااتت ددرر بخش فن آآوورراانه،كکداامم بخش رراا بيیشتر تحت تاثيیر قراارر ميیدهد؟.99

 سيیاسيی-ااجتماعيی)ببااقتصادديییي    -ااجتماعيی)االف

 قانونيی-ااجتماعيی)ددااقتصادديییي    -قانونيی)جج

 

تعداادد وو تنوعع عناصر ددرر محيیط  وو چگونگيی تغيیيیر سريیع عناصر،به ترتيیب به كکداامم تعارريیف بر ميی .100

 گرددند؟
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 نرخخ تغيیيیر-پيیچيیدگيی)ببپيیچيیدگيی    -نرخخ تغيیيیر)االف

 نرخخ اانحراافف-عدمم ااطميینانن)ددعدمم ااطميینانن   -اانحرااففنرخخ )جج

 

 ددرر دديیدگاهه نگاهه ااطالعاتت ددرر نظريیه ساززمانن به چه چيیز ااشاررهه شدهه ااست؟.101

 .عدمم ااطميینانن ددرر محيیط نهفته نيیست)االف

 .مد نظر ميی گيیرند عدمم ااطميینانن ددرر اافراادديییي نهفته كکه ددرر تصميیم گيیريییي محيیط رراا)بب

 .عدمم ااطميینانن ددررمحيیط وو اافراادديییي نهفته كکه ددرر تصميیم گيیريییي محيیط رراا مد نظر ميی گيیرند )جج

 االف وو بب)دد

 

برآآوورردد ميیزاانن ااهميیت يیكک منبع وو ميیزاانن ددرر ددسترسس بوددنن منبع به ترتيیب كکداامم وويیژگيی منبع رراا ذذكکر .102

 ميی كکند؟

 كکميیابيی-حيیاتيی)ببفرااوواانيی    -حيیاتيی)االف

 حيیاتيی-كکميیابيی)ددحيیاتيی     -فرااوواانيی)جج

 

اازز ررااههايییي مديیريیت وواابستگيی به منابع كکه قدررتت عرضه كکنندگانن رراا كکاهش ميی ددهد،كکداامم رراايیج .103

 ااست؟

 ااستفاددهه اازز يیكک عرضه كکنندهه مواادد ااووليیه)االف

 ااستفاددهه اازز يیكک عرضه كکنندهه ددوولتيی )بب

 ااستفاددهه اازز چنديین عرضه كکنندهه ددوولتيی )جج

 ااستفاددهه اازز چنديین عرضه كکنندهه خصوصيی )دد

 

ااسترااتژيییي مناسب ددرر جايیيی كکه ااستفاددهه اازز تعداادد معدوودديییي تاميین كکنندهه مهم ااست مانند سيیستم .104

 ززنجيیرهه ااررززشش،كکداامست؟

 ااددغامم عمودديییي)بباانعقادد قراارردداادد با عرضه كکنندگانن  )االف

 هر سه مورردد)ججااددغامم اافقيی     )جج

 

ترتيیب ددرر كکداامم ددسته قراارر وو مديیريیت رروواابط با ررقيیب به سرمايیه گذاارريییي مشتركککك با عرضه كکنندگانن .105

 ددااررند؟

 يیكکپاررچگيی اافقيی-ااددغامم عمودديییي)ببااددغامم عمودديییي  -يیكکپاررچگيی اافقيی)االف

 توسعه رروواابط-ااددغامم عمودديییي)ددااددغامم عمودديییي   -توسعه رروواابط)جج
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 ااسترااتژيییي مديیريیت وواابستگيی به ساززمانهايییي ررقيیب وو قانونن گذاارراانن چيیست؟.106

 هايییي ررقابتيی تشكکيیل اانجمن )ببتشكکيیل اانجمن هايییي سيیاسيی   )االف

 تشكکيیل اانجمن هايییي قانونيی )ددتشكکيیل اانجمن هايییي تجارريییي    )جج

 

اابزاارر متدااوولل مديیريیت وواابستگيی محيیطيی بيین ررقبا ددرر جامعه اايییي كکه تثبيیت قيیمت غيیر قانونيی نيیست .107

 كکداامست؟

 كکاررتل)ببمواافقتنامه قيیمت    )االف

 االف وو بب)ددااددغامم      )جج

 

شالوددهه يییي نظريیه بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی رراا ) ها(يینداايیدهه هايییي مطرحح شدهه ددرر مورردد كکداامم فراا.108

 شكکل ميی ددهد؟

 گزيینش)ببشكکل گيیريییي     )االف

 همه مواارردد)ددحفظ      )جج

 

 پيیش فرضض كکداامم نظريیه اايینست كکه ساززمانن براايییي كکسب منابع مورردد نيیازز به محيیط وواابسته ااست؟.109

 ااقتضايیيی محيیطيی)بباابهامم     )االف

 هيیچكکداامم )ددبومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی    )جج

 

ها اازز كکداامم سو وو به چه سمت ههنگا،ددرر نظريیه وواابستگيی به منابع وو بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی.110

 ااست؟

 ساززمانن به محيیط –محيیط به ساززمانن  )االف

 محيیط به ساززمانن  -ساززمانن به محيیط ) بب

 

االگوهايییي موفقيیت وو شكکست بيین ساززمانهايیيی كکه ددرر منابع مشخص با هم ررقابت ميی كکنند،مورردد توجه .111

 يیه ااست؟كکداامم نظر

 بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی )بباابهامم     )االف

 ااقتضايیيی محيیطيی)ددوواابستگيی به منابع    )جج

 

 يین ااست؟ووكکداامم نظريیه گونه ساززمانيی ااصل بقاء ااصلح دداارر.112

 ااقتضايیيی محيیطيی)بباابهامم     )االف

 وواابستگيی به منابع)ددبومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی   )جج
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بلكکه جايیگاههايییي  محيیطيی ااكکولوژژيیكک برررسيی ميی  ددرر كکداامم نظريیه كکل محيیط  مطالعه نميی شودد.113

 شوند؟

 بومم شناسيی جمعيیت ساززمانيی)بباابهامم     )االف

 ااقتضايیيی محيیطيی)ددوواابستگيی به منابع    )جج

 

 اانتخابب ميی كکند؟..... وو.....محيیط ساززمانها رراا بر ااساسس.114

 تناسب وو موقعيیت)ببتناسب وو ساززگارريییي    )االف

 بزررگيی وو موقعيیت)ددبزررگيی وو ساززگارريییي    )جج

 

ساززمانهايیيی كکه توسط محيیط اانتخابب نميی شوند با چه مشكکليی ررووبروو ميی شوند كکه ددچارر مرگگ .115

 ساززمانيی خوااهند شد؟

 ندااشتن جايیگاهه)ببفقر نيیروويییي اانسانيی    )االف

 فقر سرمايیه)ددفقر منابع     )جج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مارریی  جو  هھھھچ  وو  اانن  االل  کانليیف-2تئورریی  هھھھایی  مديیريیت  

 1 

 

 3سوااالتت فصل پاسخ نامه

   

 سواالل پاسخ سواالل پاسخ
 1 جج 28 دد
 2 بب 29 دد
 3 االف 30 جج
 4 جج 31 جج

 5 دد 32 االف

 6 دد 33 دد

 7 بب 34 بب

 8 االف 35 دد

 9 دد 36 جج

 10 االف 37 بب

 11 بب 38 االف

 12 بب 39 جج

 13 جج 40 جج

 14 جج 41 دد

 15 االف 42 جج

ففاالل  16 االف 43 

 17 دد 44 االف

 18 دد 45 جج

 19 جج 46 بب

 20 االف 47 االف

 21 بب 48 جج

 22 بب 49 بب

 23 دد 50 االف

 24 االف 51 دد

 25 جج 52 االف

 26 دد 53 جج
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 27 دد 54 بب

 55 جج 85 دد

 56 بب 86 االف

 57 دد 87 جج

 58 االف 88 بب

 59 جج 89 بب

 60 جج 90 دد

 61 االف 91 دد

 62 دد 92 جج

 63 بب 93 دد

 64 دد 94 بب

 65 االف 95 جج

 66 االف 96 دد

 67 بب 97 دد

 68 دد 98 االف

 69 دد 99 االف

 70 جج 100 بب

 71 بب 101 دد

 72 جج 102 بب

 73 االف 103 جج

 74 بب 104 االف

 75 جج 105 بب

 76 دد 106 جج

 77 دد 107 دد

 78 بب 108 دد

 79 جج 109 جج

 80 االف 110 بب

 81 جج 111 بب

 82 بب 112 جج

 83 بب 113 بب
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 84 دد 114 االف

 115 جج  

  
 



 ثٝ ٘بْ ذسا

  کتاب نظریه سازمان4سواالت چهارگسینه ای فصل 

 آٖ اَ وبّ٘یف-تبِیف ٔبضی جٛ ٞچ

 ٟٔسی قطافت-ضػٙب ٔمسْ قٟبثی- ثٙفكٝ أیٙیبٖ- ٔطیٓ أّكی:ؼطاح

 .زاضز......ؾبذتبض اجتٕبػی یه ؾبظٔبٖ  اقبضٜ ثٝ -1

زپبضتٕبٖ ٞبی ؾبظٔبٖ    .اِف

ٔىبٖ اجتٕبػی   .  ة

پؿت ٞبی ؾبظٔب٘ی     .  ج

 اِف ٚ ج. ز

 پیف فطض زا٘كٕٙساٖ ٔسض٘یؿت زض ٔٛضز ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی وساْ ٔٛضز ظیط اؾت؟-2

ؾبذتبض ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض وٙتطَ ضٜ آٚضزٞبی ؾبظٔب٘ی      .اِف

ؾبذتبض ثٝ ػٙٛاٖ یه فطآیٙس   . ة

ؾبذتبض اثعاضی غیط لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی       .  ج

 ؾبذتبض ػٙصطی ٔتغیط.   ز

 یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ٔحٛضی ثطٚوطاؾی ٚثط وساْ ٌعیٙٝ اؾت؟-3

پطزاذت حمٛق ثط اؾبؼ ػّٕىطز    .اِف

اضتمبی پؿتی ثط اؾبؼ ؾبثمٝ   . ة

ؾّؿٝ ٔطاتت ؾبظٔب٘ی      . ج

 فمساٖ لٛاػس ٚ ضٚیٝ ٞبی وّی ثطای ؾبظٔبٖ. ز

 وساْ ٌعیٙٝ ظیط اظ ػٙبصط ؾبذتبض اجتٕبػی ثط ٔجٙبی ٘ظطیٝ ٚثط ٔیجبقس؟-4

 ترصص ٌطایی.یىپبضچٍی     ز.ضؾٕیت    ج.تمؿیٓ وبض    ة.اِف

 .تٛظیغ  ٔؿئِٛیت ٞب ٚ ترصیص ٚظبیف وبضی زضٖٚ یه ؾبظٔبٖ ،تؼطیف وساْ ػٙصط ؾبذتبض اجتٕبػی اؾت-5



 تفىیه ػٕٛزی.تمؿیٓ وبضی    ز.ؾّؿّٝ ٔطاتت   ج.زپبضتٕبٖ ثٙسی    ة.اِف

 حك فطٔب٘طا٘ی لب٘ٛ٘ی ،اتربش تصٕیٓ ٚ تٙجیٝ ٚ تكٛیك زیٍطاٖ اظ ؼطیك وساْ ػٙصط ؾبظٔب٘ی ایجبز ٔیكٛز؟-6

 ٌعاضـ زٞی زٌٚب٘ٝ.ؾّؿّٝ ٔطاتت ؾبظٔب٘ی     ز.تمؿیٓ وبض    ج.ٚحست فطٔب٘سٞی   ة.اِف

 تؼطیف وساْ اصُ ؾبظٔب٘ی اؾت؟:ٞط فطز تٟٙب ثبیس ثٝ یه ٘فط ٌعاضـ زٞس-7

 تمؿیٓ وبض.احؿبؼ ٚحست ٚیٍبٍ٘ی    ز.اصُ ٚحست ٔسیطیت   ج.اصُ ٚحست فطٔب٘سٞی   ة.اِف

 .اؾت.....ٔیعاٖ حبوٕیت لٛاػس ٚاظح،ٔمطضات ٚ ذػ ٔكی ٞب تؼطیف -8

 ترصص ٌطایی.اؾتب٘ساضز ؾبظی   ز.ضؾٕیت   ج.ثطٚوطاؾی   ة.اِف

 اظ قبذص ٞبی ضؾٕیت زض یه ؾبظٔبٖ وساْ ٔٛضز اؾت؟-9

 ٕٞٝ ٔٛاضز.ؾیؿتٓ ٔسیطیت ثط ٔجٙبی ٞسف    ز.فٖٙٛ اضظقیبثی ٚ ثبظٍ٘طی ثط٘بٔٝ    ج.ٞٙسثٛن    ة.اِف

 .ٔیجبقٙس..... ٚضؾٕیت...... ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی زاضای ٔیعاٖ ثطٚوطاؾی-10

 ظیبز–ظیبز .ظیبز    ز-وٓ.وٓ   ج-وٓ.وٓ    ة-ظیبز.اِف

 .وٙتطَ ٔسیطاٖ ثط وبضوٙبٖ ٔیكٛز....آظازی ػُٕ وبضوٙبٖ ٚ .....ضؾٕیت ثبػث -11

 وبٞف-افعایف.افعایف     ز-افعایف.وبٞف   ج-وبٞف.افعایف    ة-وبٞف.اِف

 .زاضز....زض ؾبظٔبٖ ٞبی غیط ثٛوطاتیه اقبضٜ ثٝ  (صٛضی ٌطایی)فطٔبِیتٝ-12

 اِف ٚ ة.ضػبیت زلیك فطٔب٘طا٘ی قرصی      ز.ذٛزاٍ٘یرتٍی    ج.ا٘ؼؽبف پصیطی    ة.اِف

 زیسٌبٜ ٚثط زض ٔٛضز ثطٚوطاؾی چٍٛ٘ٝ ثٛز؟-13

اثعاضی پطظحٕت ٚزضزؾط ؾبظ ثطای اضایٝ ذسٔبت      .اِف

 اثعاضی ثطای ؾٛء اؾتفبزٜ اظ لسضت زض جٟبٖ فئٛزاَ. ة

وبٞف آظازی ػُٕ وبضوٙبٖ ٚ تجسیُ ثٝ پسیسٜ ٞبی ذٛزوبض ثی ا٘سیكٝ    .ج

 جبیٍعیٙی ٔٙؽمی ثطای قیٜٛ ٞبی پبضتی ثبظی. ز

٘ظبْ ؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی ثعضي وٝ زض ٔحیؽی ایؿتب فؼبِیت ٔیىٙٙسٚ اظ فٗ آٚضی ٞبی ضٚتیٗ -14

 اؾتفبزٜ ٔیىٙٙس وساْ ٔٛضز اؾت؟



 ؾبذتبض اضٌب٘یه.ثطٚوطاؾی    ز.ٔسیطیت التعبیی    ج.ٔسیطیت ٔكبضوتی   ة.اِف

 وساْ ٌعیٙٝ اظ اثؼبز ٔتساَٚ زض ؼطاحی ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی اؾت؟-15

 ٕٞٝ ٔٛاضز.تٕطوع   ز-یىپبضچٍی-تفىیه    ج-اؾتب٘ساضزؾبظی.ضؾٕیت   ة-ترصص ٌطایی.اِف

 وساْ ٌعیٙٝ تؼطیف تفىیه ػٕٛزی ؾبظٔبٖ ٔیجبقس؟-16

 .تمؿیٓ ثٙسی ؾبظٔبٖ ثٝ ٚاحسٞبیی وٝ زضٌیط ٔؿتمیٓ تِٛیس ؾتبزٜ ٞبی ؾبظٔب٘ی اؾت.اِف

 .تمؿیٓ ثٙسی ؾبظٔبٖ ثٝ ٚاحسٞبیی وٝ ٚظیفٝ پكتیجب٘ی اظ فؼبِیت ٞبی ٚاحس ٞبی صف ضا ثٝ ػٟسٜ زاض٘س.ة

 تمؿیٓ ؾبظٔبٖ ثٝ تؼسازی ؾؽٛح زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ؾبظٔب٘ی.ج

 تمؿیٓ ثٙسی ثٝ تؼسازی ٚاحس ٚ زپبضتٕبٖ.ز

 ٔكرصٝ ٞبی ؾبظٔبٖ زض ٘ظطیٝ التعبیی وساْ ٔٛضز اؾت؟-17

 ٞیچ وساْ. اِف ٚ ة    ز.ػسْ اؼٕیٙبٖ ٚظیفٝ ای    ج.اؾتطاتعی    ة.اِف

زض ایٗ ٘ظطیٝ ٔطظ ثیٗ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ افطازی وٝ وٙف ٞبیكبٖ ٔٙجط ثٝ ثٛجٛز آٔسٖ آٖ ٔطظٞب ٔیكٛز،ثطضؾی -18

 :ٔیكٛز

 ٘ظطیٝ ؾبذتبضثٙسی.٘ظطیٝ ٔسیطیت ا٘ؿب٘ی    ز.٘ظطیٝ ٔسیطیت ثطٚوطاؾی    ج.٘ظطیٝ التعبیی    ة.اِف

 اظ ٚیػٌی ٞبی ػٕسٜ ؾبذتبضٞبی اضٌب٘یىی وساْ ٌعیٙٝ اؾت؟-19

لبثّیت پیف ثیٙی   -ا٘ؼؽبف پصیط.اِف

ا٘ؽجبق پصیطی    -٘ٛآٚضی.پبؾرٍٛیی    ج-لبثّیت پیف ثیٙی.  ة

 لبثّیت پبؾرٍٛیی-٘ٛآٚضی.  ز

 وساْ ٔٛضز اظ ٚیػٌی ٞبی ػٕسٜ ؾبذتبضٞبی اضٌب٘یىی اؾت ؟-20

تٕطوعٌطایی    -ضؾٕیت ثبال.اِف

ذجطٌی قرصی ٚ ذاللیت ثسٖٚ ٘ظبضت     .ة

اؾتب٘ساضز ؾبظی لٛاػس ٚ ضٚیٝ ٞب  .ج

 ٕٞٝ ٔٛاضز.  ز



وتبثرب٘ٝ –زفبتط پؿتی -ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ظیط ثٝ تطتیت چٍٛ٘ٝ اؾت؟ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ-21

 زا٘كىسٜ

اضٌب٘یىی  -ٔبقیٙی-ٔبقیٙی.اِف

ٔبقیٙی    -ٔبقیٙی-اضٌب٘یىی.ٔبقیٙی   ج-اضٌب٘یىی-ٔبقیٙی. ة

 اضٌب٘یىی-ٔبقیٙی-اضٌب٘یىی.  ز

 اٌط زض ؾبظٔب٘ی ٘ٛاٚضی زغسغٝ ٘رؿت زض وبض ثتكس،وساْ ؾبذتبض ٔٙبؾت تط اؾت؟-22

 ؾبذتبضازٞٛوطاؾی.ؾبذتبضثطٚوطاؾی     ز.ؾبذتبض ٔبقیٙی    ج.ؾبذتبض اضٌب٘یه   ة.اِف

 وساْ ٌعیٙٝ اظ اثعاض تفىیه ٔیجبقس؟-23

 ٕٞٝ ٔٛاضز.ضاثؽٝ ٔساضی     ز/ٔیعاٖ ٚظیفٝ.جٟت ٌیطی ظٔب٘ی    ج.جٟت ٌیطی ٘ؿجت ثٝ ٞسف   ة.اِف

وساْ زا٘كٕٙساٖ زضیبفتٙس وٝ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛفك ٔیعاٖ تفىیه ٚ یىپبضچٍی ثب تمبظبٞبی ٔحیػ ٕٞؿبظ .24

 اؾت؟

 ِٛضـ ٚ الٚض٘ؽ.اؾتب٘ىط ٚ ِٛضـ    ز.ثط٘ع ٚ اؾتب٘ىط    ج.ثط٘ع ٚ الٚض٘ؽ   ة.اِف

 

ٚ ؾبظٔبٖ ٞبیی وٝ ثب ػسْ اؼٕیٙبٖ ٚظیفٝ ای .....ؾبظٔبٖ ٞبیی وٝ ثب ػسْ اؼٕیٙبٖ ٘حیؽی ثیكتط ٔٛاجٟٙس-25

 .ٔیجبقٙس.....ثیكتط ٔٛاجٟٙس

 ٚظیفٝ ٔساض-غیطضؾٕی.ضاثؽٝ ٔساض    ز-غیط ضؾٕی.ضاثؽٝ ٔساض    ج-ضؾٕی تط.ضاثؽٝ ٔساض     ة-ضؾٕی تط.اِف

 ٚاحس فطٚـ زض یه ؾبظٔبٖ زاضای پٝ ٚیػٌی ٞبیی اؾت؟-26

جٟت ٌیطی ظٔتٙی وٛتبٜ ٔست  -ػسْ اؼٕیٙبٖ ٚظیفٝ ای.اِف

 تٕطوع ثط اٞساف وبضایی ٞعیٙٝ ٚ فطآیٙس-ػسْ اؼٕیٙبٖ ٔحیؽی.  ة

تٕطوع ثط اٞساف ٔكتطی     -اٞساف ظٔب٘ی ثّٙس ٔست.ج

 ٞیچ وساْ. ز

 اثعاض یىپبضچٍی وساْ ٔٛضز اؾت؟-27

 ٕٞٝ ٔٛاضز.ضاثؽٝ ٔساضی    ز/ٚظیفٝ.جٟت ٌیطی ٘ؿجت ثٝ ٞسف   ج.لٛاػس ٚ ضٚیٝ ٞب   ة.اِف



تفىیه .....ٔحیػ ٞبی ثی ثجبت ٘ؿجت ثٝ ٔحیػ ٞبی ثبثت ثطای تحمك تمبظبٞبی ٔتغیط ٚ پیچیسٜ ثٝ ٔیعاٖ -28

 .یىپبضچٍی ٘یبظ زاض٘س.....ٚ

 ثبال-پبییٗ.ٔتغیط     ز-پبییٗ.پبییٗ    ج-ثبال.ثبال     ة-ثبال.اِف

 زیسٌبٜ ٚثط زض ٔٛضز وبضثطز ٚاغٜ آضٔب٘ی زض ٔسَ ثطٚوطاؾی چٝ ثٛز؟-29

 ٕٞٝ ٔٛاضز.ذٛثی ٚ فعیّت     ز.ایسٜ ٔحط    ج.یه ٚظؼیت وبُٔ ٚ ٔؽّٛة      ة.اِف

 .ثبقس......زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٔیعاٖ تفىیه ٚ یىپبضچٍی ثبیس-30

ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع ؾبظٔبٖ  ٚ ٔحیػ ٔتغیط   .اِف

ٕٞٛاضٜ زض ؾؽح ثبال     .  ة

ٔٙبؾت ثب اؾتطاتػی ؾبظٔبٖ    . ج

 ٞیچ وساْ.   ز

 ؾیؿتٓ ٞبی ٔبقیٙی ٚ اضٌب٘یىی ثط٘ع ٚ اؾتبوط ثط اؾبؼ چٝ ٚیػٌی قٙبؾبیی قس٘س؟-31

 

 پیچیسٌی ٔحیػ- اِف

 ػسْ اؼٕیٙبٖ ٔحیػ- ة

 ثجبت یب ثی ثجبتی ٔحیػ- ج

 ٞیچىساْ- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض ٔبقیٙی ٔی ثبقس؟-32

 

 تفىیه افمی ٚ ػٕٛزی ثبال ٚ ضؾٕیت وٓ- اِف

 تفىیه افمی ٚ ػٕٛزی ثبال ٚ تٕطوعٌطایی- ة

 ضؾٕیت پبییٗ ٚ ػسْ تٕطوعٌطایی- ج

 ضؾٕیت ثبال ٚ ػسْ تٕطوع ٌطایی- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض اضٌب٘یٍی ٔی ثبقس؟-33

 



 تفىیه افمی ٚ ػٕٛزی ثبال- اِف

 یىپبضچٍی افمی ٚ ػٕٛزی پیچیسٜ ثبال- ة

 ضؾٕیت پبییٗ ٚ تٕطوع ٌطایی- ج

 ضؾٕیت ثبال ٚ تٕطوع ٌطایی- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض ٔبقیٙی ٔی ثبقس؟-34

 

 اؾتب٘ساضز ؾبظی ٚ ٘ظبضت زلیك- اِف

 اضتجبؼبت ٔٛضثی ٔىطض- ة

 ضؾٕیت پبییٗ ٚ ٘ظبضت زلیك- ج

 اضتجبؼبت ػٕٛزی ٚضؾٕیت پبییٗ- ز

 

 

 

 وساْ ٌعیٙٝ اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض اضٌب٘یٍی ٔی ثبقس؟-35

 

 اضتجبؼبت ػٕٛزی ٚ تٕطوعٌطایی- اِف

 اضتجبؼبت ٔٛضثی ٔىطض ٚ اؾتب٘ساضزؾبظی- ة

 تؼسیُ زٚجب٘جٝ ٚ ثبظ ٚ ضؾٕیت ثبال- ج

 اضتجبؼبت ٔٛضثی ٔىطض ٚ تؼسیُ زٚجب٘جٝ ثبظ- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض اضٌب٘یٍی ٔی ثبقس؟-36

 

 تؼسیُ زٚجب٘جٝ ٚ ثبظ تؼطیف ٚظبیف ٚ قیٜٛ ٞب اظ ؼطیك حُ ٔؿئّٝ ٚ پتب٘ؿیُ ٔكتطن- اِف

 ذجطٌی قرصی ٚ ذاللیت ثسٖٚ ٘ظبضت - ة

 اضتجبؼبت ٔٛضثی ٔىطض وٝ غبِجب زض قىُ ٔكبٚضٜ ثیٗ افطاز زپبضتٕبٖ ٞبی ٔرتّف اؾت- ج

 ٞط ؾٝ ٌعیٙٝ - ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت ٔی ثبقس؟-37



 

ؾبذتبض ٔبقیٙی ٔطوت اظ ثرف ٞبی ترصصی ٞؿتٙس ٚ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا زضٖٚ یه ؾیؿتٓ زاضای - اِف

 ػّٕىطز ثبال ٟٔٙسؾی وطز

ؾبذتبض اضٌب٘یىی ٔب٘ٙس زیٍط پسیسٜ ٞبی ظ٘سٜ ٘یبظ زاض٘س ذٛز ضا ثب قطایػ ٔساْ زض حبَ تغییط ا٘ؽجبق - ة

 زٞٙس

 ؾبذتبض اضٌب٘یىی اظ ٘ظط ترصص ٌطایی، ضؾٕیت ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت زض حس پبییٙی لطاض زاض٘س- ج

 ٞط ؾٝ ٌعیٙٝ- ز

 

 وساْ ٔٛضز زاضای ذصٛصیبت ؾبظٔبٖ ٞبی ٔبقیٙی اؾت؟-38

 

 اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ- اِف

 وتبثرب٘ٝ زا٘كٍبٜ - ة

 آظٔبیكٍبٜ ٞبی پػٚٞكی- ج

 ٔٛؾؿٝ ٌطزقٍطی ذب٘ٛازٌی- ز

 

 وساْ ٔٛضز زاضای ذصٛصیبت ؾبظٔبٖ اضٌب٘یىی اؾت؟-39

 

 زفبتط پؿتی- اِف

 اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ- ة

 وتبثرب٘ٝ زا٘كٍبٜ- ج

 قطوت ٔربثطات- ز

 

 اظ ٘ظط الض٘ؽ ٚ ِٛضـ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛفك وساْ ا٘س؟-40

 

 ؾبظٔبٖ ٞبیی وٝ زض آٟ٘ب ٔیعاٖ تفىیه ٚ یىپبضچٍی ثب تمبظبی ٔحیػ ٕٞؿبظ اؾت- اِف

 ؾبظٔبٖ ٞبیی وٝ زاضای ٘ٛآٚضی ثٝ ٔیعاٖ ثبال ثبقٙس- ة

 ؾبظٔبٖ ٞبیی وٝ زض ٔحیػ قتبثبٖ فؼبِیت ٔی وٙٙس- ج

 ٞیچىساْ- ز

 



 اثؼبز تفىیه اظ ٘ظط الض٘ؽ ٚ ِٛضـ وساْ ا٘س؟-41

 

 جٟت ٌیطی ظٔب٘ی ٚ ٞسف- اِف

 ٔیعاٖ ضؾٕیت - ة

 تبویس ثط ٚظبیف ٔؼیٗ زض ثطاثط ضٚاثػ- ج

 ٞط ؾٝ ٌعیٙٝ- ز

 

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت ٔی ثبقس؟-42

 

 زپبضتٕبٖ ٞبی فطٚـ ٘ؿجت ثٝ تِٛیس ضؾٕی تط ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتجی تطا٘س- اِف

 زپبضتٕبٖ تِٛیس ثب ػسْ اؼٕیٙبٖ ٚظیفٝ ای ثیكتطی ٔٛاجٝ ا٘س- ة

 زپبضتٕبٖ فطٚـ ضاثؽٝ ٔساضتط٘س ٚ ثب ػسْ اؼٕیٙبٖ ٚظیفٝ ای ثیكتطی ٔٛاجٝ ا٘س- ج

 زپبضتٕبٖ فطٚـ ٚظیفٝ ٔساض تط ا٘س- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت ٘یؿت؟-43

 

 جٟت ٌیطی ظٔب٘ی زپبضتٕبٖ ٞبی فطٚـ ٚ تِٛیس وٛتبٜ ٔست اؾت- اِف

 جٟت ٌیطی ظٔب٘ی زپبضتٕبٖ ٞبی پػٚٞف ٚ تٛؾؼٝ ثّٙس ٔست اؾت- ة

 زپبضتٕبٖ تِٛیس ثط ٔٛظٛػبت ثحث اٍ٘یع ٔكتطی ٔتٕطوع اؾت - ج

 جٟت ٌیطی ظٔب٘ی زپبضتٕبٖ ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت اؾت؟-44

 

 زپبضتٕبٖ تِٛیس ثط وبضایی ٚ ٞعیٙٝ ٔتٕطوع اؾت- اِف

 زپبضتٕبٖ فطٚـ ثط ٔٛظٛػبت ثحث اٍ٘یع ٔكتطی ٔتٕطوع اؾت- ة

 زپبضتٕبٖ تِٛیس ضاثؽٝ ٔساضتط اؾت- ج

 ٌعیٙٝ اِف ٚ ة- ز

 



 زپبضتٕبٖ فطٚـ ثط وساْ ٚیػٌی ٞب ٔتٕطوع اؾت؟-45

 

 ایجبز ضٚاثػ ثّٙس ٔست ثب ٔكتطی ٚ ضظبیتٕٙسی ٔكتطی- اِف

 وبٞف ظٔبٖ پبؾرٍٛیی ثٝ ٔكتطی- ة

 ٌعیٙٝ اَٚ ٚ ة- ج

 ٞیچىساْ- ز

 

 زپبضتٕبٖ تِٛیس ثط وساْ ٚیػٌی ٞب ٔتٕطوع اؾت؟-46

 

 ایجبز ضٚاثػ ثّٙس ٔست ثب ٔكتطی- اِف

 افعایف وٕیت ؾتبزٜ ٚ وكف ٘طخ ٔؼیٛة ٚ ظٔبٖ ٞبی تغییط زض فطایٙس تِٛیس- ة

 ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ- ج

 ضظبیت ٔكتطی- ز

 

 ؾبظٚ وبضٞبی یىپبضچٍی وساْ ا٘س؟-47

 

 ؾّؿّٝ ٔطاتت، لٛاػس ٚ ضٚیٝ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی ظٔبٖ ثٙسی- اِف

 ٌعاضـ زٞی- ة

 ٘مف ٞب ضاثػ ، وٕیتٝ ٞب ٚ ٌطٟٚٞب ٚ تیٓ ٞبی وبضی- ج

 اِف ٚ ج- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت اؾت؟-48

 

 ٔحیػ ٞبی ثی ثجبت ثطای تحمك تمبظبی ٔتغیط ٚ پیچیسٜ ٚ تفىیه ثبالیی ٘یبظ زاض٘س- اِف

 فمػ ٔحیػ ٞبی ثب ثجبت  یىپبضچٍی ٘یبظ زاض٘س- ة

 فمػ ٔحیػ ٞبی ثی ثجبت ثٝ یىپبضچٍی ٘یبظ زاض٘س- ج

 ٞیچ وساْ- ز

 

 اثؼبز ؾبذتبض اجتٕبػی ؾبظٔب٘ی وساْ ا٘س؟-49



 

 ترصص ٌطایی ٚ اؾتب٘ساضزؾبظی- اِف

 ضؾٕیت ٚ تٕطوعٌطایی - ة

 پیىطٜ ثٙسی  ٚ ا٘ؼؽبف پصیطی- ج

 ٞط ؾٝ ٌعیٙٝ - ز

 

 

 ؼجك ٔؽبِؼبت پػٚٞكٍطاٖ زا٘كٍبٜ آؾتٖٛ وساْ ٌعیٙٝ زضؾت ٕ٘ی ثبقس؟-50

 

 ؾبظٔبٖ ثعضٌتط،  ٔیعاٖ ترصص ٌطایی  ٚ تٕطوعٌطایی ثیكتط زض ثط زاضز- اِف

 زض ؾبظٔبٖ ٘بٔتٕطوع ٌعیٙٝ ٟ٘بیی تصٕیٓ زض ثبالتطیٗ ؾؽح ا٘جبْ ٔی قٛز- ة

 زض ؾبظٔبٖ ٘بٔتٕطوع ٔكبضوت اػعب زض تصٕیٓ ٌیطی ثبالؾت- ج

 زض ؾبظٔبٖ ٔتٕطوع ٔكبضوت اػعب ؾؽح پبییٗ حسالُ اؾت- ز

 

 ؼجك ٔؽبِؼبت پػٚٞكٍطاٖ زا٘كٍبٜ آؾتٖٛ وساْ ػبُٔ ٔٛثط ثط ؾبذتبض اؾت؟-51

 

 پیچیسٌی ٔحیػ- اِف

 ا٘ساظٜ- ة

 ػسْ اؼٕیٙبٖ ٔحیػ- ج

 ثجبت ٚ ثی ثجبتی ٔحیػ- ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت اؾت؟-52

 

 ضاثؽٝ ضؾٕیت ٚ تٕطوع ٔٙفی اؾت- اِف

 ضاثؽٝ ضؾٕیت ٚ تٕطوع ٔثجت اؾت- ة

 ضؾٕیت ٚ تٕطوع ضاثؽٝ ای ثب ٞٓ ٘ساض٘س- ج

 ؾبظٔبٖ ٞبی ثعضي ٘بٔتٕطوع ٘ؿجت ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ثعضي ٔتٕطوع ضؾٕیت وٕتطی زاض٘س- ز

 

 اظ تفبٚت ٞبی ؾبظٔبٖ ثطٚوطاؾی ٚ ٔبقیٙی وساْ اؾت؟-53



 

 تفبٚتی ٘ساض٘س ٚ ٔبقیٙی ٚ ثطٚوطاتیه ٔتطازفٙس- اِف

 ؾبظٔبٖ ٞبی ثطٚوطاؾی ٔتٕطوع ا٘س أب ٔبقیٙی ٘بٔتٕطوع- ة

 ؾبظٔبٖ ٞبی ثطٚوطاؾی ٘بٔتٕطوعا٘س ٚ ضؾٕی ا٘س ؾبظٔبٖ ٔبقیٙی ٔتٕطوع ٚ ضؾٕی ا٘س- ج

 ؾبظٔبٖ ثطٚوطاؾی ثٝ ؼٛض ٕٞعٔبٖ ٔتٕطوع ٚ ضؾٕی ا٘س- ز

 

 وساْ ٔٛضز زض ٘حٜٛ تصٕیٓ ٌیطی زض ثطٚوطاؾی ٞب صسق ٔی وٙس؟-54

 

 ثطٚوطات ٞبی ؾؽح پبییٗ تط تصٕیٕبت ثط٘بٔٝ ضیعی ٘كسٜ ضا اتربش ٔی وٙٙس - اِف

 ثطٚوطات ٞبی ؾؽح ثبال ذػ ٔكی ٞب ٚ تصٕیٕبت ثط٘بٔٝ ضیعی ٘كسٜ ضا اتربش ٔی وٙٙس - ة

 ثطٚوطات ٞبی ؾؽح پبییٗ تط تصٕیٕبت ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ضا اتربش ٔی وٙٙس- ج

 ٌعیٙٝ ة ٚ ج - ز

 

 وساْ ٌعیٙٝ زضؾت ٕ٘ی ثبقس؟-55

 

ٔسَ ٞبی تؽٛضی تىبّٔی تٛصیف ٔی وٙٙس چٍٛ٘ٝ یه ؾبظٔبٖ زض ؼَٛ ظٔبٖ اظ ؼطیك پیكطفت - اِف

 ٔطاحُ یب حبالت ایؿتب تٛؾؼٝ ٔی یبثس

 ٔسَ ؾبذتبضی پٛیب ثط پٛیبیی تغییط ٔتٕطوع اؾت- ة

 ٔسَ ٞبی تىبّٔی زضٖٚ ٔطظٞبی ضٚیىطز ٔسض٘یؿت لطاض ٕ٘ی ٌیط٘س- ج

 تفؿیطی جبضی ٞؿتٙس- ٔسَ ٞبی پٛیبی تؼبُٔ ضٚظا٘ٝ زضٖٚ لّٕطٚ ٕ٘بزیٗ- ز

 

 وساْ یه تٛصیف ٘ظطیٝ ؾبذتبض ثٙسی آ٘تٛ٘ی ٌیس٘ع ٔی ثبقس؟-56

 

تٛصیف ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ یه ؾبظٔبٖ زض ؼَٛ ظٔبٖ اظ ؼطیك پیكطفت ٔطاحُ یب حبالت ایؿتب تٛؾؼٝ - اِف

 ٔی یبثس

تٛصیف ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ ؾبذتبض اجتٕبػی اظ ثؽٗ ٚاوٙف ٞبی ؾبظٔب٘ی زض ٔمبثُ فكبضٞبی فٙی ٚ - ة

 ٔحیؽی ظٟٛض ٔی وٙس

تطویت ٘ظطیٝ ٔسض٘یؿت ٚ ٕ٘بزیٗ تفؿیطی وٝ ثبظی پٛیبیی ػٙبصطی ضا تٛصیف ٔی وٙس وٝ ؾبذتبض - ج

 ؾبظٔب٘ی ضا تكىیُ ٔی زٞٙس

 ٞیچ وساْ- ز



 

 وساْ یه اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبض ؾبزٜ اؾت؟-57

 

 ثٙیبزی تطیٗ ؾبذتبض وٝ لسضت زؾت ٔسیط ػبِی اؾت- اِف

 ثطاؾتب٘ساضز ؾبظی فطآیٙسٞبی تِٛیس تبویس زاضز - ة

 اتىب ثٝ ٟٔبضت ٞبی اؾتب٘ساضز زاضز تب فطآیٙسٜ ٞبی اؾتب٘ساضز- ج

 قبُٔ تیٓ ٞبی پطٚغٜ ٞبی ٔتؼبُٔ اؾت وٝ ٚظیفٝ قبٖ ٘ٛآٚضی اؾت- ز

 

 

 

 

 وساْ یه جعٚ ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی ٔحؿٛة ٔی قٛز؟-58

 

 قطوت ٞبی وبضآفطیٗ- اِف

 قطوت ٞبیی وٝ تِٛیس ا٘جٜٛ ٚ ٔحصٛالت ؾبزٜ زض ٔحیػ ثب ثجبت تِٛیس ٔی وٙٙس- ة

 قطوت ٞبیی وٝ زض ٔحیػ پیچیسٜ ٚ ثب ثجبت فؼبِیت ٔی وٙٙس- ج

 قطوت ٞبیی وٝ زض ٔحیػ ٞبی ٔتالؼٓ وٝ ٘یبظ ٔؿتٕط ثٝ ٘ٛآٚضی زاض٘س فؼبِیت ٔی وٙٙس- ز

 

 زا٘كٍبٜ ٞب ٚ ثیٕبضؾتبٖ ٞب جع وساْ یه اظؾبذتبضٞبی ظیط ٔی ثبقٙس؟-59

 ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی- اِف

 ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ة

 ؾبذتبض ثركی- ج

 ازٞٛوطاؾی- ز

 

 وساْ یه زض ٔٛضز ؾبذتبض ثركی صسق ٕ٘ی وٙس؟-60

 

 ثرف ٞبی ٘ؿجتب ٔؿتمُ وٝ ٞط وساْ وبض ذٛز ضا ا٘جبْ ٔی زٞٙس- اِف

 ثطای ٔحیػ ٞبی پیچیسٜ ٚ تب حسی ثی ثجبت ٔٙبؾت اؾت- ة

 زض ٔحیؽی وٝ ٘یبظ ثٝ ٘ٛآٚضی ٔؿتٕط زاضز ٔٙبؾت اؾت- ج



 قطوت جٙطاَ اِىتطیه ٚ جٙطاَ ٔٛتٛض زاضای ؾبذتبض ثركی ٞؿتٙس- ز

 

 قطوت ٞبی ثیٛتىِٙٛٛغیىی ٚ ٔكبٚضٜ ای ثٝ تطتیت جع وساْ یه اظ ؾبذتبضٞبی ظیط ٞؿتٙس؟-61

 

 ازٞٛوطاؾی ٚ ازٞٛوطاؾی- اِف

 ؾبذتبض ثركی ٚ ازٞٛوطاؾی- ة

 ثطٚوطاؾی حطفٝ ای ٚ ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ج

 ؾبذتبض ؾبزٜ ٚ ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ز

 

 ٔٛؾؿٝ ٞبی تجّیغبتی ٚ قطوت ٞبی تبظٜ تبؾیؽ ثٝ تطتیت جع وسأیه اظ ؾبذتبضٞبی ظیط ٔی ثبقٙس؟-62

 

 ؾبذتبض ؾبزٜ ٚ ثركی- اِف

 ازٞٛوطاؾی ٚ ؾبذتبض ؾبزٜ- ة

 ثطٚوطاؾی حطفٝ ای ٚ ؾبذتبض ؾبزٜ- ج

 ازٞٛوطاؾی ٚ ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی- ز

 

 قطوت ٔه زٚ٘بِس ٚ وبٖ٘ٛ ٞبی تفىط ثٝ تطتیت جعٚ وساْ یه اظ ؾبذتبضٞبی ظیط ٔی ثبقٙس؟-63

 

 ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی ٚ ازٞٛوطاؾی- اِف

 ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی ٚ ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ة

 ؾبذتبض ؾبزٜ ٚ ازٞٛوطاؾی- ج

 ؾبذتبض ؾبزٜ ٚ ؾبذتبض ثركی- ز

 

 وساْ یه اظ ٚیػٌی ٞبی ازٞٛوطاؾی اؾت؟-64

 

 قبُٔ تیٓ ٞبی پطٚغٜ ای ٔتؼبُٔ وٝ ٚظیفٝ ٘ٛآٚضی زاض٘س- اِف

 ٔٙبؾت ٔؿبئُ ٔؿتٕط زض حبَ تغییط- ة

 ٔحصٛالت غیطاؾتب٘ساضز ثطای ذٛاؾتٝ ٞبی فٙی ٔكتطی ٚ ٔصطف وٙٙسٜ تِٛیس ٔی وٙٙس- ج

 ٞط ؾٝ ٌعیٙٝ - ز



 

زض ایٗ ؾبذتبض ثیكتط وبضوٙبٖ ٟٔبضت  پبییٗ زاض٘س ٚ ٚظبیف ترصصی ا٘جبْ ٔی زٞٙس ٚ ؾبظٔبٖ ٘یبظ ثٝ -65

 : ؼطح ضیعی تفصیّی ٘یبظ زاضز ٚ ٔؿتّعْ ٔسیطیت ازاضی اؾت

 ثطٚوطاؾی ٔبقیٙی- اِف

 ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ة

 ؾبذتبض ثركی- ج

 ؾبذتبض ؾبزٜ- ز

 

زض ایٗ ؾبذتبض ٔسیطاٖ ٔیب٘ی ا٘سوی ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س ٚ لسضت زض ٔسیطاٖ ػبِی ٔتٕطوع اؾت ٚ -66

 : وٙتطَ ثٝ صٛضت قرصی زؾت ٔسیطاٖ ػبِی وٝ لبزض٘س ٕٞٝ وبضٌطاٖ ذٛز ضا ثكٙبؾٙس ٔتٕطوع اؾت

 

 ؾبذتبض ثركی- اِف

 ازٞٛوطاؾی- ة

 ؾبذتبض ؾبزٜ- ج

 ثطٚوطاؾی حطفٝ ای- ز

 

  ٔطحّٝ چطذٝ حیبت الضی ٌطیٙط ثٝ تطتیت وساْ ا٘س؟5- 67

 

  ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز ٔتمبثُ–ضؾٕیت - تفٛیط- جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- وبضآفطیٙی- اِف

 ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز ٔتمبثُ- تفٛیط- ضؾٕیت- وبضآفطیٙی جٕغ ٚ جٛضوطزٖ- ة

 ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز ٔتمبثُ- جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- تفٛیط- ضؾٕیت- وبضآفطیٙی- ج

 ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز ٔتمبثُ- جٕغ ْ جٛض وطزٖ- ضؾٕیت- تفٛیط- وبضآفطیٙی- ز

 

  ٔطحّٝ چطذغ حیبت الضی ٌطیٙط ٔی ثبقس؟5ٚیػٌی ٞبی ظیط ٔطثٛغ ثٝ وساْ ٔطحّٝ اظ - 68

ؾبظٔبٖ زضٌیط تِٛیس ٚ فطٚـ ٔحصَٛ ذٛز اؾت ٚ تٛجٝ ثٝ تِٛیس ٚ ثبظاضیبثی اؾت ٚ ثبظذٛضز ٔؿتمیٓ ٚ 

 .٘ظبضت اظ ٘عزیه ٔی ثبقس

 

 تفٛیط- اِف

 وبضآفطیٙی- ة



 ضؾٕیت- ج

 جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- ز

 

 وساْ یه اظ ٚیػٌی ٞبی فطز وبضآفطیٗ اؾت؟- 69

 

 فطز وبضآفطیٗ یه ٔسیط حطفٝ ای اؾت- اِف

 فطز وبضآفطیٗ ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ اؾت- ة

 فطز وبضآفطیٗ ذجطٜ فٙی ٚ زاضای ایسٜ اؾت أب ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ ٘یؿت- ج

 ٌعیٙٝ اِف ٚ ة- ز

 

 وساْ یه ثحطاٖ ٔطحّٝ وبضآفطیٙی ٔی ثبقس؟- 70

 ثحطاٖ اؾتمالَ- اِف

 ثحطاٖ ضٞجطی- ة

 ثحطاٖ وٙتطَ- ج

 ثحطاٖ وبغصثبظی- ز

 

 ثطای حُ ثحطاٖ ضٞجطی ؾبظٔبٖ ٚاضز وساْ ٔطحّٝ اظ چطذٝ حیبت ذٛز ٔی قٛز؟- 71

 ٔطحّٝ ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز- اِف

 ٔطحّٝ ضؾٕیت- ة

 ٔطحّٝ تفٛیط- ج

 ٔطحّٝ جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- ز

 

 

 وساْ یه ثحطاٖ ٔطحّٝ جٕغ ٚ جٛض وطزٖ ٔی ثبقس؟- 72

 ثحطاٖ ضٞجطی- اِف

 ثحطاٖ اؾتمالَ- ة

 ثحطاٖ وبغصثبظی- ج

 ثحطاٖ تفٛیط- ز



 

زض ایٗ ٔطحّٝ تٛجٝ ثٝ تسٚیٗ اٞساف ٔكتطن ٚ قیٜٛ ٞبی وبضی یىٙٛاذت جبیٍعیٗ تٛجٝ ثٝ تِٛیس ٚ - 73

 : ثبظاضیبثی ٔی قٛز ٚ پیچیسٌی ؾبظٔبٖ ثب تفىیه ٚاحسٞب ثیكتط ٔی قٛز

 ٔطحّٝ وبضآفطیٙی- اِف

 ٔطحّٝ جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- ة

 ٔطحبِٝ تفٛیط- ج

 ٔطحّٝ ضؾٕیت- ز

 

 ضاٜ حُ ثحطاٖ اؾتمالَ وساْ اؾت؟- 74

 

 ٔطحّٝ تفٛیط- اِف

 ٔطحّٝ ضؾٕیت- ة

 ٔطحّٝ ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز- ج

 ٔطحّٝ وبضآفطیٙی- ز

 

 زض وساْ ٔطحّٝ اظ چطذٝ حیبت ثطٚوطاؾی ظبٞط ٔی قٛز؟- 75

 

 ٔطحّٝ تفٛیط- اِف

 ٔطحّٝ ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز- ة

 ٔطحّٝ وبضآفطیٙی- ج

 ٔطاحّٝ ضؾٕیت- ز

 

زض ؼی ایٗ ٔطحّٝ اظ چطذٝ حیبت ؾبظٔبٖ زض تالـ ثطای یىپبضچٝ ؾبذتٗ فؼبِیت ٞبی ثٝ قست ٔتٙٛع - 76

ذٛز اظ ؼطیك ؼطح ضیعی ٚ ؾیؿتٓ ٞبی حؿبثساضی ٚ اؼالػبتی ٚ ضٚیٝ ٞبی ضؾٕی ثب افعٚزٖ ؾبظ ٚ وبضٞبی 

 .وٙتطِی پیچیسٜ تط ثٝ ضقس ٚ تفىیه ذٛز ازأٝ ٔی زٞس

 

 ضؾٕی ؾبظی- اِف

 تفٛیط- ة

 جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- ج



 وبضآفطیٙی- ز

 

 تٕبیُ ثٝ وٙتطَ اظ ؼطیك اثعاض ثطٚوطاؾی ٔٙجط ثٝ وساْ ثحطاٖ ٔی قٛز؟- 77

 

 ثحطاٖ ضٞجطی- اِف

 ثحطاٖ وٙتطَ- ة

 ثحطاٖ وبغصثبظی- ج

 ثحطاٖ اؾتمالَ- ز

 

 ؾبظٔبٖ ثؼس اظ ثحطاٖ وبغص ثبظی ٚاضز وساْ ٔطحّٝ اظ چطذٝ حیبت ٔی قٛز؟- 78

 

 تفٛیط- اِف

 ضؾٕیت - ة

 ٕٞىبضی ٔجتٙی ثط اػتٕبز- ج

 جٕغ ٚ جٛض وطزٖ- ز

 

 ایٗ ثحطاٖ اظ چطذٝ حیبت ؾبظٔبٖ زض ٔتطازف ثب ٔطي وبشة ثب ثی ػاللٍی  - 79

 .ٔی ثبقس (زض ٔٛضز ا٘ؿبٖ  ) 

 

 ثحطاٖ ضٞجطی- اِف

 ثحطاٖ تجسیس حیبت- ة

 ثحطاٖ وٙتطَ- ج

 ثحطاٖ اؾتمالَ- ز

 

اظ ٘كب٘ٝ ٞبی ایٗ ثحطاٖ زض ٔسَ چطذٝ حیبت ٌطیٙط تحّیُ ضفتٍی ضٚا٘ی ٚ ذؿتٍی ضٚا٘ی ٘بقی اظ - 80

 :ٔؿئِٛیت ٞبی ٔٛلتی، حك فطٔب٘طٚایی زٌٚب٘ٝ ٚ آظٔبیف ٌطی ٞبی زائٓ ٔی ثبقس

 

 ثحطاٖ تجسیس حیبت- اِف

 ثحطاٖ وبغص ثبظی- ة



 ثحطاٖ اؾتمالَ- ج

 ثحطاٖ ضٞجطی- ز

 

 وتع ٚ وبٖ تٛؾؼٝ ؾبذتبض اجتٕبػی ضا زض ضاثؽٝ ثب چٝ ػٛأّی تٛصیف ٔیىٙٙس؟- 81

 

 ٘یبظٞبی ٞؿتٝ فٙی- اِف

 ٘یبظٞبی پكتیجب٘ی- ة

 تمبظبٞبی ٔحیؽی-  ج

 ٌعیٙٝ اِف ٚ ج- ز

 

 فؼبِیت ٞبی حؿبثساضی ٚ ضٚاثػ ػٕٛٔی جع وساْ یه اظ فؼبِیت ٞبی ٔحؿٛة    ٔی قٛ٘س؟- 82

 

 ٚظبیف ٞؿتٝ ای- اِف

 فؼبِیت ٞبی پكتیجب٘ی- ة

 فؼبِیت ٞبی ٍٟ٘ساض٘سٜ - ج

 فؼبِیت ٞبی ا٘ؽجبلی- ز

 

 ؼطح ضیعی اؾتطاتػیه ، الثی ٌطی ٚ ٔكبٚضٜ حمٛلی جع وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط اؾت؟- 83

 

 وبضٚیػٜ ا٘ؽجبلی- اِف

 فؼبِیت ٞبی ٍٟ٘ساض٘سٜ- ة

 فؼبِیت ٞبی پكتیجب٘ی- ج

 ٞیچىساْ- ز

 

 اِٚیٗ ٔظٟط وبضٚیػٜ ا٘ؽجبلی وساْ اؾت؟- 84

 

 ؼطح ضیعی ٔبِیبتی- اِف

 اتربش تصٕیٓ ٞبی اجطایی- ة

 پیف ثیٙی التصبزی- ج



 پػٚٞف زض ثبظاض- ز

 

 زض ٔطحّٝ ٘رؿت ٔسَ ؾبذتبضی وتع ٚ وبٖ وساْ ٔٛضز اتفبق ٔی افتس؟- 85

 

تٛجٝ ثٝ تغییطات ٔحیؽی ٚ تفؿیط ٔؼٙبی تغییطات ثطای ؾبیط ثرف ٞبی ؾبظٔبٖ إٞیت پیسا ٔی - اِف

 .وٙس

 .فؼبِیت ٞبی ذطیس ٚ ثبظاضیبثی اظ ٚظبیف ٞؿتٝ ای تِٛیس ؾبظٔبٖ تفىیه       ٔی قٛ٘س- ة

 .ؾبظٔبٖ تب حس وبفی ثٝ حیبت ذٛز ازأٝ زازٜ ٚ ٘یبظ ثٝ وبضٚیػٜ ٍٟ٘ساضی ایجبز ٔی قٛز- ج

 ٞیچ وساْ- ز

 :فطایٙسٞبی وّیسی وٝ اظ ٘ظط أیط ثبیط ٚ ٔیكٝ ؾبذتبض ضا تِٛیس ٔی وٙٙس ػجبضتٙس اظ.

 حٛظٜ، تىطاض ٚ ػبزات( حٛظٜ، ػبزات ٚ پیف ثیٙی   ج(اِف

 ػبزات، ٚاوٙف فی اِجساٞٝ ٚ حٛظٜ( تىطاض، اضظقیبثی ػُٕ ٚ پیف ثیٙی  ز(ة

 .ؾبظٔبٖ، ؾبذتبضٞب ضا ثٝ ػٙٛاٖ چیعٞب، ٔٛجٛزیت ٞب، اقیبء ٚ ػٙبصط ٔی ثیٙٙس----------٘ظطیٝ پطزاظاٖ .87

پؿت ( تفؿیطی  ز-ٕ٘بزیٗ( ٔسضٖ  ج( پیف اظ تبضید  ة (اِف

 ٔسضٖ

 .ؾبذتبضٞب ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔرّٛلبت ا٘ؿبٖ ٔی ثیٙٙس------٘ظطیٝ پطزاظاٖ.88

پؿت ( تفؿیطی  ز-ٕ٘بزیٗ( ٔسضٖ  ج( پیف اظ تبضید  ة (اِف

 ٔسضٖ

تفؿیطی ثطجؿتٝ قٛ٘س،ػجبضتٙس - زٚ ػُٕ وٝ لٛیبً زض ؾبظٔب٘سٞی پٛیبیی ٞبی ؾبذتبض اجتٕبػی اظ ٔٙظط ٕ٘بزیٗ.89

 :اظ

 (حبظط جٛاثی)ٚ ٚاوٙف فی اِجساٞٝ( ضٚتیٗ ٞب)ضٚاَ ٞب( ضٚتیٗ، تىطاض     ج(اِف

 ٚاوٙف فی اِجساٞٝ، پیف ثیٙی( ضٚاَ ٞب، اضظقیبثی ػُٕ   ز(ة



 زٚ ٘ظطیٝ ؾبذتبض اجتٕبػی ؾبظٔب٘ی وسأٙس؟ .-90

 تفىیه ظزایی ٚ ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت(ٔحبفُ ظثبٖ ٚ ٘ظطیٝ ظس ازاضٜ   ج(اِف

 ٔٙؽك ٟ٘بزی ٚ ٔحبفُ ػُٕ(ضٚاَ ٞب ٚ ٚاوٙف فی اِجساٞٝ   ز(ة

 تفؿیطی وسأٙس؟- ضٚیىطزٞبی ٕ٘بزیٗ-91

 تفىیه ظزایی ٚ ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت ٚ اػٕبَ اجتٕبػی(اػٕبَ اجتٕبػی، ٔٙؽك ٞبی ٟ٘بزی ٚ ٔحبفُ ػُٕ ج(اِف

  ٔحبفُ ػُٕ ٚ تفىیه ظزایی،ٔٙؽك ٟ٘بزی(ضٚاَ ٞب ٚ ٚاوٙف فی اِجساٞٝ ٚ ٔحبفُ ظثبٖ   ز(ة

ؾبظٔب٘ی، ثٝ ؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس تب ثٝ یه تٟسیس یب ٌطفتٗ ٔعیت اظ یه فطصت ٚاوٙف ٘كبٖ - ---------92

 .زٞس

َ ٞب  ز( ػبّٔیت  ج( ٚاوٙف فی اِجساٞٝ  ة (اِف  اضظقیبثی ػُٕ( ضٚا

ٖ ٞب فطاٞٓ ٔی وٙس تب ضفتبض ػیٙی ضا ثب ٔؼٙبی شٞٙی ----------93  .پیٛ٘س زٞٙس (ٕ٘بزیٗ)ثؿتطی ثطای ؾبظٔب

 ایسٜ ٔٙؽك ٞبی ٟ٘بزی ( وبض ٚیػٜ ا٘ؽجبلی ز( تفىیه ظزایی ج( ٔحبفُ ػُٕ ة (اِف

 ثٝ چٝ چیعی ٔی ثبقس؟ (جٕبػت، اجتٕبع)تبویس ایسٜ ٔحفُ 94  

زا٘ف ٚ اضظـ ٞبی ٔكتطن ثیٗ االشٞب٘ی ٚ وٙف اجتٕبػی ( تىطاض ٚ پصیطـ ٚؾیغ   ج(اِف

 زاٚؼّجب٘ٝ

 ٔكطٚػیت ثركی ، جعا زازٖ( آقتی زازٖ ؾبذتبض ٚ ػبّٔیت   ز(ة

 .ثط ایسٜ ذٛز ؾبظٔب٘ی اظ ؼطیك فؼبِیت ٕٞبًٞٙ قسٜ اؾتٛاض٘س- 95

ٔحبفُ ( ٔٙؽك ٞبی ٟ٘بزی  ز( ٔحبفُ ظثبٖ  ج( ٚاوٙف فی اِجساٞٝ  ة (اِف

 ػُٕ



 ٚیػٌی اصُ ٔحفُ چٝ چیعی ٔی ثبقس؟-96

تفىیه ( پیٛ٘س ثیٗ ػٙبصط آٖ ٔحفُ ز( ایجبز ضٚاثػ ضؾٕی ج( ایجبز ضٚاثػ ؾّؿّٝ ٔطاتجی ة (اِف

 ظزایی

 .وبض اظ ؼطیك ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ وّٕبت زض ثؿتط ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ػعٛ ؾبذتبض ٔی قٛز-97

 ػبّٔیت( ٔحبفُ ػُٕ  ز( آقتی زازٖ ؾبذتبض  ج( ٔحبفُ ظثبٖ  ة (اِف

 .ٔی ثبقس--------٘مف ٔسیط زض ٔحفُ ػُٕ-98

 وٙتطَ( فطٔب٘طا٘ی  ز( تؼبُٔ اجتٕبػی  ج( یىپبضچٝ ؾبظی   ة(اِف

 ضٚیىطز ٞبی پؿت ٔسضٖ ثٝ ؾبذتبض اجتٕبػی وسأٙس؟-99

 تؼبُٔ اجتٕبػی ٚ وٙتطَ-وبض ٚیػٜ ا٘ؽجبلی (اِف

 ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت ٚ ظس ازاضٜ- تفىیه ظزایی (ة

 ٔحبفُ ظثبٖ ٚ ظس ازاضٜ- ٔحبفُ ػُٕ (ج

 تؼبُٔ ٚ تفىیه ظزایی-وبضٚیػٜ ا٘ؽجبلی (ز

 ػجبضت ظیط اظ اػتمبزات وساْ زٚضٜ ٔی ثبقس؟-100

 ".جٟبٖ ثی قىُ،پبضٜ پبضٜ ٚ ثیٗ ٔتٙی اؾت ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٘ظٓ پٟٙب٘ی ٚجٛز ٘ساضز"

پؿت ( ٔسضٖ  ز( تفؿیطی  ج-ٕ٘بزیٗ( پیف اظ تبضید     ة(اِف

 ٔسض٘یؿت

ٖ ٞبی ترصصی اقبضٜ ---------101 ثٝ تمؿیٓ ؾبظٔبٖ ثٝ زضٖٚ ؾؽٛح ؾّؿّٝ ٔطاتجی ٔتفبٚت ٚ زپبضتٕب

 .زاضز

 ظس ازاضٜ(تفىیه  ز(وبض ٚیػٜ ا٘ؽجبلی  ج( وٙتطَ  ة (اِف

 .ٔی ثبقس------ٔفْٟٛ تیٓ ذٛز ؾبظٔب٘سٜ یب تیٓ ٔؿتمُ ٔطثٛغ ثٝ -102

 ٔحبفُ ظثبٖ( ظس ازاضٜ  ز( ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت  ج( تفىیه ظزایی   ة(اِف



 وساْ یه اظ ػجبضات ظیط ٔطثٛغ ثٝ ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت ٔی ثبقس؟-103

 .ػّٕىطز ثط اؾبؼ ٔؼیبضٞبی ضؾٕی ٘ظیط لؽؼیت ٚ زاضا ثٛزٖ ٚیػٌی ٞبی ضٞجطی اضظقیبثی ٔی قٛز(اِف

 .ٔؼیبضٞبیی وٝ اظ جٙؿیت ٔطزا٘ٝ جب٘جساضی وٙٙس(ة

ثطاثطی ثیكتطی ( ٔسض٘یؿت)افطاز الّیت ٘ػازی ٔرتّف، جٛا٘بٖ ٚ پیطاٖ، ٘ؿجت ثٝ اػعبء ثٛضٚوطاؾی ٞبی ؾٙتی (ج

 .تجطثٝ ٔی وٙٙس

 .زض آٟ٘ب، وبض اظ ؼطیك ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ وّٕبت زض ثؿتط ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ػعٛ ؾبذتبض زٞی ٔی قٛز (ز

 .ٔی ثبقس-------٘ظطیٝ ظس ازاضٜ ، ٔطثٛغ ثٝ - 104

 الض٘ؽ ٚ ِٛضـ( اؾتٛاضت وًّ  ز( وبضٖ ِی آقىطافت  ج( زیٛیس فبضٔط   ة(اِف

 .ضاٞی ثطای تطویت یبفتٝ ٞبی تجطثی زض ٔٛضز اثؼبز ٔتؼسز ؾبذتبض اجتٕبػی اضائٝ ٔی   زٞس--------٘ظطیٝ-105

 ؾبظٔبٟ٘بی فٕٙیؿت(التعبیی  ز(تفىیه ظزایی   ج(ظس ازاضٜ  ة(اِف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پبؾرٙبٔٝ 

 ة 85 ز 64 ج 43 اِف 22 ز 1

 ة 86 اِف 65 ز 44 ز 23 اِف 2

 ة 87 ج 66 ج 45 ز 24 ج 3

 ج 88 اِف 67 ة 46 اِف 25 اِف 4

 ج 89 ة 68 ز 47 اِف 26 ج 5

 ز 90 ج 69 اِف 48 اِف 27 ج 6

 اِف 91 ة 70 ز 49 اِف 28 اِف 7

 اِف 92 ز 71 ة 50 ة 29 ة 8

 ز 93 ة 72 ة 51 اِف 30 ز 9

 ج 94 ة 73 اِف 52 ج 31 ز 10

 ز 95 اِف 74 ج 53 ة 32 اِف 11

 ج 96 ز 75 ز 54 ة 33 ز 12

 اِف 97 اِف 76 ج 55 اِف 34 ز 13

 اِف 98 ج 77 ج 56 ز 35 ج 14

 ة 99 ج 78 اِف 57 ز 36 ز 15

 ز 100 ة 79 ة 58 ز 37 ج 16

 ج 101 اِف 80 ة 59 ز 38 ج 17

 اِف 102 ز 81 ج 60 ة 39 ة 18

 ج 103 ج 82 اِف 61 اِف 40 ج 19

 اِف 104 اِف 83 ة 62 ز 41 ة 20

 ز 105 ة 84 اِف 63 ج 42 ج 21

 



  فناوري:  5فصل ١  

 

  

  

  

  

  ها به فن آوري چگونه است ؟ نگاه مدرنیست  -١

  ازطریق جنبه هاي ساختار فیزیکی سازمان) 2  چگونگی تولید کاال وخدمات   ) 1

  از طریق هنجارهاي فرهنگی)  4  ازطریق فرآیند ساخت اجتماعی )  3

در  هاي است که به وسیله محیط مصرف و ستاده هها ب منظر آنها سازمان نوعی فن آوري براي تبدیل نهاده از  -  2

  شود؟ هاي بیشتر تبدیل می نتیجه به درآمدي براي خرید نهاده

  تفسریون –نمادین )  2  ست مدرنیست هاپ)  1

  اقتضایی)  4  مدرنیست ها)  3

  .چه منظوري مطرح کردند هب گانیزم سایبرنتیک نخستین بار به وسیله چه کسی و ریه ازظن -3

  . ینیسممنفرد کالنیز به منظور انتقاد از ایده هاي سنتی فم ) 1

  .فمینیسم راوي به منظور تایید ایده هاي سنتیها دونا)  2

  .رابرت کوپر به منظور فرموله کردن سازمان وهارتین پارکر) 3

  . فمینیسم هاي سنتی دونا هاراوي به منظور انتقاد از ایده)  4

نوعی دانش می پردازد که مستلزم فن آوري هاي دیگري است و می تواند در سطح انجام پژوهش به تولید  – 4

  .تحلیل شوند............. 

  سطح واحد  ) 2  اقتصادکالن  سطوح سازمانی و)  1

  سطح اقتصاد خرد  ) 4  سطح وظیفه اي   ) 3

ازچه نوع فن آوري استفاده در فرآیندهاي تبدیلی که درآن تولید کاال وخدمات مستقیماٌ نقش ایفا می کنند  – 5

  می کنیم ؟

  آوري خدماتی فن  ) 2  آوري پیشرفته  فن ) 1

  پنجمسواالت فصل 

 



  فناوري:  5فصل ٢  

 

  هیچکدام)  4  آوري محوري  فن)  3

  .اهمیت فن آوري به نظریه سازمان اولین بار توسط چه کسی مطرح گردید – 6

  جان وودوارد)  2  جیمز تامسون   ) 1

  جان الو)  4  لز پروچا)  3

  وودوارد شرکت ها را بر چه اساسی گروه بندي کرد؟ – 7

  درجه تمرکز)  2  حیطه نظارت )  1

  سطوح مدیریت  ) 4  نوع پیچیدگی   ) 3

 ،.......، تمرکز ........رسمیت ........ طبق مطالعات وودوارد شرکتهاي داراي فن آوري تولید واحدي حیطه کنترل  – 8

  ؟ است.......و میزان پیچیدگی فنی آن 

  کم ، کم ، کم ، زیاد  ) 2  ، کم ،کم زیاد ،کم )  1

  زیاد ، کم ، کم ، کم  ) 4  کم ، زیاد، زیاد ، کم )  3

ومیزان .......وتمرکز....... ،رسمیت ........طبق مطالعات وودوارد شرکتهاي داراي فن آوري انبوه حیطه کنترل  -9

  است ؟....... پیچیدگی فنی ، آن 

  کم ، کم ، کم ، متوسط  ) 2  م ، کم زیاد، زیاد ، ک)  1

  زیاد، زیاد ، زیاد ، متوسط)  4   کم ، کم ، کم،زیاد )  3

و متمرکز .....، رسمیت .......طبق مطالعات وودوارد شرکتهاي داراي فن آوري فرآیند ي حیطه کنترل  – 10

  است ؟........ومیزان پیچیدگی فنی  آن .......

  کم ،کم ، زیاد ،زیاد  ) 2  کم ، زیاد ، کم ،کم )  1

  زیاد ، کم ، کم ، زیاد)  4  کم ، کم ، کم ، زیاد)  3

طبق مطالعات وودوارد باالترین سطوح عملکرد دربین شرکت ها زمانی محقق می شود که فن آوري هاي  -11

  ترکیب نشوند؟........،........،.......تولید انبوه ، واحدي و فرآیندي به ترتیب ، شکل هاي سازمانی

  ارگانیک ، ماشینی ، ارگانیگ)  2  ماشینی ، ارگانیک ، ارگانیگ )  1

  ماشینی ، ماشینی ، ارگانیگ  ) 4  ماشینی ، ارگانیگ ، ماشینی )  3

  دو ایراد عمده نظریه وودوارد چه بود؟ -12



  فناوري:  5فصل ٣  

 

  .بزرگ توجه داشت  هاي  تولیدي و فقط به سازمان)  1

  .مورد توجه قرار می دادفقط سازمان هاي غیر تولیدي و بزرگ را )  2

  .فقط سازمان هاي کوچک و متوسط غیر تولیدي را مورد مطالعه قرار می داد)  3

  .فقط سازمان هاي تولیدي وکوچک را مورد مطالعات قرار می داد)   4

  کند؟ تاندارد چه نوع فن آوري را توصیف مینهادهاي وستاده هاي استاندارد با فرآیندهاي تبدیل اس – 13

  فشرده)  4وا سطه اي                  )  3طوالنی                  –پیوسته )  2تمرکز                م)  1

  نهاده هاي و ستاده هاي غیر استاندارد با فرآیندهاي تبدیل استاندارد چه نونع فن آوري را توصیف می کند؟ -14

  فشرده)  4        واسطه اي           )  3    طوالنی  –پیوسته )  2  متمرکز)  1

  کند؟ آوري را توصیف می هاي غیر استاندارد با فرآیندهاي تبدیل غیر استاندارد چه نوع فن هاي وستاده نهاده – 15

  فشرده)  4  واسطه اي )  3    طوالنی  –پیوسته )  2  متمرکز ) 1

  این نوع فن آوري تغییر پذیري کم وظیفه وتحلیل پذیري باالي وظیفه است ؟ – 16

  مهندسی ) 2    تکراري ) 1

  غیرتکراري) 4    هنري وصنعتگرانه)  3

ودوارد وطوالنی تامسون و طبقه بندي تولید انبوه  –یوسته پخط مونتاژ ستنی اتومبیل که با فن آوري  – 17

  .است ....... متناسب است نمونه اي از فن آوري 

  هنري وصنعتگرانه)  2    غیرتکراري)  1

  تکراري)  4    مهندسی)  3

  کار ساختمانی نمونه اي از کدام فن آوري زیراست ؟– 18

  هنري وصنعتگرانهفن آوري )  2    تکراري)  1

  مهندسی)  4    غیرتکراري)  3

آزمایشگاه هاي طرح پیش نمونه ، شرکتهاي مهندسی فضا نمونه هاي از چه  توسعه ، واحدهاي پژوهش و – 19

  نوع فن آوري است ؟

  ري وصنعتگرانهفن آوري هن)  2    تکراري )  1



  فناوري:  5فصل ۴  

 

  مهندسی)  4    غیر تکراري)  3

  است ؟.......وتحلیل پذیري ،پذیري وظیفه ........فن آوري مهندسی سطح تغییر پذیري وظیفه در  -20

  کم ،کم)  4  زیاد ، زیاد)  3  کم ، زیاد )  2  زیاد ، کم   ) 1

  تعیین محل حفاري چاه هاي آب جز کدام فن آوري است ؟ -21

  مهندسی )  4مهندسی و صنعتگرانه               )  3رتکراري         غی  ) 2         تکراري    ) 1

  وودوارد سنخیت دارد؟و فن آوري غیر تکراري پرو با کدام فن آوري تامسون  – 22

  متمرکز تامسون و فرآیندي وودارد ) 2  واسطه اي تامسون و واحدي وودوارد  ) 1

  طوالنی تامسون وواحدي ودوارد –پیوسته )  4  اردواحدي وودوارد فرآیندي وودو  )3

  تکنولوژي تکراري با کدام ساختارها در اربتاط نزدیک است ؟ -23

  با ساختارهاي داراي تمرکز گرایی و رسمیت پایین) 1

  با ساختار هاي داراي تمرکز گرایی پایین ورسمیت باال) 2

  با ساختارهاي داراي تمرکز گرایی ورسمیت باال) 3

  هیچکدام) 4

  ستاده سازمان پیوند می دهد چه نام دارد ؟ نوعی از تکنولوژي که مشتري را به نهاده و -24

  پیوسته مستمرتکنولوژي ) 2                               تکنولوژي واسطه اي          )1

  تکنولوژي فشرده) 4                            تکنولوژي متمرکز               ) 3

  درتکنولوژي متمرکز هماهنگی چگونه محقق می شود؟-25

  تفکیک زیاد) 2                               ادغام افقی                        ) 1

  از طریق ارتباط دو جانبه) 4                               از طریق بازخور                   )3

ش صورت گرفته پیرامون نقش تکنولوژي در تعیین ساختار سازمانی کدام گزینه بیانگر نخستین پژوه - 26

  باشد؟ می

  مطالعات چارلز پرو)  2                               مطالعات پیتر بالو              ) 1

  قانون پارکینسون) 4             مطالعات جان وودوارد                           )  3



  فناوري:  5فصل ۵  

 

  اساس مطالعات خود را بر کدام نوع بنا نهاده بود؟ چارلز پرو، بر کدام نوع تکنولوژي تاکید می ورزید و -27

  تکنولوژي تولیدي) 2                               تکنولوژي انبوه                  ) 1

  ي مبتنی بر دانشتکنولوژ) 4                              تکنولوژي فرآیندي               ) 3

  تی که فرد در کارش با آنها مواجه است تاکید دارد؟ئاثنااستت این بعد از تکنولوژي مبتنی بر دانش ، به تعداد -28

  لیل پذیري مسالهبعد تح) 2                               بعد تغییر پذیري وظیفه         ) 1

  بعد رابطه مداري کار) 4                             د فرآیندي تولید                  بع) 3

پاسخ روشهاي موفق به منظور این بعد از تکنولوژي مبتنی بر دانش ، به نوع روبه هاي جستجو براي یافتن -29

  تاکید دارد؟ تائ       هاي مناسب به استثنا

  بعد تحلیل پذیري مساله) 2                               بعد تغییر پذیري وظیفه        )  1

  بعد رابطه مداري کار) 4                            بعد فرآیندي تولید                   ) 3

  کدام گزینه درمورد تکنولوژي مهندسی صحیح است ؟ -30

و قابل ل مشخص یتحلیل پذیري مساله با مسا تجزیه ولحاظ وظیفه داراي تنوع زیادو از  ییرپذريلحاظ تغاز ) 1

  .تحلیل مواجه هستند

سایل نامشخص از لحاظ تجزیه و تحلیل پذیري مساله ، با م از لحاظ تعییر پذیري وظیفه داراي تنوع زیاد و) 2

  .هستنده وغیر قابل تحلیل مواج

از لحاظ تغییر پذیري وظیفه داراي تنوع کم و از لحاظ تجزیه و تحلیل پذیري مساله ، با مسایل و قابل تحلیل )3

  .مواجه هستند

از لحاظ تغییرپذیري وظیفه داراي تنوع کم و از لحاظ تجزیه و تحلیل پذیري مساله ،با مسایل نا مشخص و غیر )4

  .قابل تحلیل مواجه هستند

  .با استثنائات متعددي مواجه بوده و تجزیه وتحلیل مساله نیز مشکل است .........تکنولوژي -31

  غیرتکراري) 2  مهندسی) 1

  هنري وصنعگرانه) 4  تکراري ) 3

  .می باشند............فروشگاههاي دوخت سفارشی لباس نمونه هایی از تولیدات  -32

  انبوه وبا مقیاس باال) 2  واحدي با مقیاس کم )  1



  فناوري:  5فصل ۶  

 

  مستمر)4  فرآیندي) 3

  ي هاي زیراست ؟ودوارد ، درجه رسمیت و پیجیدگی باال، مربوط به کدامیک از تکنولوژبر ا سا س مطالعات و -33

  تکنولوژي واحدي) 2  تکنولوژي فرآیندي)  1

  تکنولوژي انبوه) 4  تکنولوژي واسطه اي ) 3

  بر اساس مطالعات وودوارد، کدامیک از سازمان ها داراي بیشترین تعداد سطوح عمودي هستند؟ -34

  سازمانهاي داراي تکنولوژي واحدي)  1

  سازمانهاي داراي تکنولوژي فرآیندي)  2

  سازمانهاي داراي تکنولوژي انبوه ) 3

  سازمانهاي داراي تکنولوژي متمرکز)  4

  براساس مطالعات وودوارد ،کدامیک از شرکتها از ساختار منعطف تري برخوردار هستند؟ -35

  شرکتهاي داراي تکنولوژي تولید واحدي)  1

  شرکتهاي داراي تکنولوژي فرآیندي) 2

  شرکتهاي داراي تکنولوژي انبوه)  3

  الف وب)  4

اصولی  ولی می تواند به شیوه هاي عقالیی واز استثنائات متعددي برخوردار بوده  این تکنولوژي از دیدگاه پرو - 36

  مند به کار گرفته شود؟ نظام و

  تکنولوژي مهندسی)  2   تکنولوژي تکراري)  1

  تکنولوژي هنري وصنعتگرانه) 4  تکنولوژي غیر تکراري)  3

  استفاده در پاالیشگاه نفت و مواد شیمیایی کدام است ؟تکنولوژي مورد  -37

  فرآیندي)  2  انبوه )  1

  پیوسته مستمر)  4  مهندسی)  3

  دیدگاه تکنولوژي مبتنی بر دانش توسط کدام یک از محققان زیر ارائه گردیده است ؟-38

  چارلز پرو)  2  وودوارد)  1



  فناوري:  5فصل ٧  

 

  تا مسون)  4  ادوارد هاروي) 3

  متوالی با هم وابستگی متقابل دارند؟در کدام یک از انواع تکنولوژي وظایف یا عملیات به طور  – 39

  تکنولوژي مستمر)  2  تکنولوژي واسطه اي )  1

  تکنولوژي فشرده) 4  تکنولوژي پیوسته مستمر)  3

  ؟ازدیدگاه تامسون این نوع تکنولوژي مشتري را به نهاده و ستاده سازمان پیوند می دهد -40

  تکنولوژي پیوسته مستمر) 2  تکنولوژي واسطه اي )  1

  تکنولوژي فشرده)  4  تکنولوژي متمرکز)  3

  .اقتضایی موارد از دیدگاه تامسون این نوع تکنولوژي پاسخی است به مجموعه متنوعی از شرایط گوناگون و -41

  تکنولوژي پیوسته مستمر)  2  تکنولوژي واسطه اي)  1

  تکنولوژي فرآیندي)  4  تکنولوژي متمرکز) 3

  تکنولوژي مورد استفاده بیمارستانها ، دانشگا هها و آزمایشگاههاي تحقیقاتی کدام است ؟ -42

  تکنولوژي پیوسته مستمر)  2  تکنولوژي واسطه اي )  1

  تکنولوژي فرآیندي)  4  نولوژي متمرکزتک)  3

  .می شوند.........ساختارها باشد،.........چه فناوري در زمینه رابطه کار وفناوري نشان داد هردستاوردهاي وودوارد -43

  دستی ، مسطح تر)  2  ساده تر ،بلندتر)  1

  پیچیده تر ، کوتاه تر)  4  پیچیده تر،بلندتر ) 3

  .است............ و میزان تجزیه وتحلیل پذیري .........تنوع  » صنعت گرانه  هنري و«درفناوري  -44

  دکم ، زیا)  2  زیاد ،کم )  1

  کم ،کم)  4  زیاد ،زیاد)  3

درکدام یک از فناوري ها ، استثنائات متعددي وجود دارد وتجزیه وتحلیل مسئله  طبق تحقیقات چارلزپرو ، -45

  نیز مشکل است ؟

  فناوري مهندسی)  2  فناوري تکراري)  1

  ري وصنعتگرانهفناوري هن)  4  فناوري غیرتکراري)  3



  فناوري:  5فصل ٨  

 

  

  ؟اده ها به ستاده ها اشاره می کندنهکدام مورد به نحوه تبدیل  - 46

  ا ستراتژي)  4محیط                       )  3 سیستم                        )  2                فناوري )  1

نخستین پژوهش پیرامون فناوري به عنوان یک عامل تعیین کننده ساختار سازمانی توسط چه کسی انجام  – 47

  شده است ؟

  ادوارد)  4  تامسون )  3  پرو)  2  دوودوار)  1

یک شکل ساختار سازمانی بهینه وجود دارد که منجر به اثر بخشی « فرضیه وودوارد مبنی بر این که  -48

  از اصول کلی کدام دسته از نظر یه پردازان ا ستنتاج شده است ؟» سازمانی می شود

  ک هاکالسی) 4  نئوکالسیک ها )  3  اقتضایی ها)  2  سیستمی ها)  1

  طبقه بندي شرکت ها توسط وودوارد بر حسب انواع فناوري کدام یک از گزینه هاي زیر را در بر نمی گیرد ؟ -49

  فناوري تولید انبوه)  2     فناوري تولید واحدي )  1

  فناوري تولید فرآیندي)  4    فناوري تولید متمرکز )  3

  طبق پژوهش هاي وودوارد ، کدام گزینه درست تر به نظرمی رسد؟ – 50

  پیچیدگی فناوریک در تولید واحدي بیش تر از تولید انبوه و فرآیندي است)  1

  .پیچیدگی فناوریک در تولید واحدي و تولید انبوه بیش تر از فرآیندي است )  2

  .نبوه و واحدي است پیچیدگی فناوریک در تولید فرآیندي بیش تر از تولید ا)  3

  .پیچیدگی فناوریک در تولید انبوه بیش تر از تولید فرآیندي واحدي است )  4

  ارائه کرد؟) معرفی شده توسط وودوارد( کدام نوع از سازمان هاي زیر را می توان الگوي تولید واحدي  -51

  شرکت هاي تولیدي انواع یخچال)  2  طراحی محصوالت شیشه اي)  1

  تولید کنند گان مواد خوراکی)  4    اه هاي نفت پاالیشگ)  3

  دارد؟ از دیدگاه وودوارد ، اثر بخشی سازمان ها با کدام یک از گزینه هاي زیر ارتباط – 52

  تناسب درست فناوري وساختار سازمان)  2  استفاده از فناوري مدرن ) 1

  متناسب با کاهش فناوري افزایش اعضاي اداري)  4  تعدیل ساختار متناسب با افزایش فناوري)  3



  فناوري:  5فصل ٩  

 

  طبق پژوهش هاي وودوارد ،کدام گزینه درست تر به نظر می رسد؟ -53

  .متوسط سطوح سلسله مراتب سازمانی در شرکت هاي تولید واحدي کم تر از تولید انبوه وفرآیندي بوده است)  1

  .تر از تولید انبوه بوده است کمي متوسط سطوح سلسله مراتب سازمانی در شرکت هاي تولید واحدي و فرآیند)  2

  .ي تولید انبوه و فرآیندي کم تر از تولید واحدي بوده استها سلسله مراتب سازمانی در شرکت متوسط سطوح)  3

  .واحدي بوده است کم تر از تولید فرآیندي و هاي تولید انبوه سازمانی در شرکتمتوسط سطوح سلسله مراتب )  4

یر هاي ساختار ي زیر در هر سه نوع تولید واحدي ، انبوه و د ، کدام یک از متغطبق پژوهش هاي وودوار – 54

  فرآیندي دقیقاَ به صورت عکس به سه گزینه دیگر عمل می کند؟

  نسبت کارگران ماهر)  4              تمرکز )  3  رسمی بودن               )  2  پیجیدگی کلی)  1

هاي ساختاري  صاحب فناوري تولید انبوه داراي کدام گروه از ویژگیهاي  هاي وودوارد، شرکت طبق پژوهش – 55

  اند؟

  ر کارگران ماهر ، رسمیت و پیچیدگی زیادپایین ترین نسبت از نظ)  1

  پایین ترین نسبت از نظر کارگران ماهر ، رسمیت و پیچیدگی کم)  2

  الترین نسبت از نظر کارگران ماهر ، رسمیت و پیجیدگی زیادبا)  3

  االترین نسبت از نظر کارگران ماهر ، رسمیت و پیچیدگی کمب)  4

  کدام یک از مشاغل زیر را می توان یک نمونه از فناوري هاي مهندسی معرفی کرد؟ – 56

  هنرپیشه)  4    کفاش)  3  حسابدار مالیاتی )  2  تحول دار بانک )  1

تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد مستلزم  هودي ، حدسی و یا با تجربیات غیرمسائلی که فقط به طور ش  -57

  کدام گروه از فناوري هاي زیر هستند ؟

  هنري و صنعتگرانه یا تکراري)  2  هنري وصنعتگرانه یا غیر تکراري )  1

  مهندسی یا تکراري)  4  مهندسی یا غیر تکراري)  3

  طبق نظریات پرو کدام یک از گزینه هاي زیر درباره فناوري درست است ؟ – 58

  .ییر کنده به نوع فناوري کار بردي باید تغروش هاي کار بست)  1

  .روش هاي کنترل و هماهنگی بسته به نوع فناوري کار بردي باید تغییر کند)  2



  فناوري:  5فصل ١٠  

 

  .روش هاي استخدام پرسنل بسته به نوع فناوري کاربردي باید تغییر کند )  3

  .کاربردي باید تغییر کند روش هاي افزایش اثر بخشی سازمان بسته به نوع فناوري)  4

هر واحد سازمان آن ها را دي تامسون براي شناخت وظایفی که کدام گزینه شامل فناوري هاي پیشنها – 59

  انجام می دهد ، نمی شود؟

  فناوري واسطه اي  ) 2  فناوري پیوسته مستمر)  1

  فناوري متمرکز)  4    فناوري فرآیندي )  3

  .هستند...............شرکت هایی که داراي تولید انبوه می باشند ، مثالی از  – 60

  فناوري واسطه اي)  2  وري پیوسته مستمر فنا)  1

  فناوري متمرکز)  4    فناوري فرآیندي)  3

  از کدام یک از سازمان هاي زیر به عنوان فناوري واسطه اي نمی توان یاد کرد؟ – 61

  بوفه مدرسه)  2                                     بانک)  1

  دهنده خدمات رایانه اي سازما ن ارائه)  4  ه برداري تلفن مرکز بهر)  3

  کدام یک از موضوعات زیر است ؟» ساختار –فناوري « عامل مشترك در نظریه هاي  - 62

  ي بودنفرآیندپذیر)  2تکراري بودن                                               )  1

  استانداربودن) 4  صنعتی بودن )  3

  کدام یک از فناوري هاي زیر غیر تکراري است ؟ _ 63

  پیوسته مستمر)    4واحدي               )  3  واسطه اي                   )  2انبوه                        )  1

  کدام جمله درست هستند؟ - 64

  .همراه دارد فناوري تکراري ، پیچیدگی کمی به)  1

  .به موازات پیچیده شدن کار ، حیطه کنترل محدود شده وتفکیک عمودي افزایش می یابد)  2

  .تعداد گروه هاي حرفه اي بیشتري مورد نیاز است . اگر میزان تکراري بودن فناوري زیادتر باشد )  3

  .آموزش کم تري نیاز دارند اگر میزان تکراري بودن فناوري زیادتر باشد ،افراد حرفه اي سازمان به)  4
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 بسمه تعالی

 

کتاب "نظريه سازمان"اثر ماری جو ھچ و ان ال فصل ششم گزينه ای رچھاسواالت   

(فرھنگ سازمانی)   

 

(Fatemeh_Biglari83@yahoo.com)   : فاطمه بيگلریتھيه کننده 

بطور معمول بر چه اساسي اقدامات خود را پيش مي گيرد ؟ ها خرده فرهنگ .1  
ب)فهم هاي جمعي                        الف)تصميم گيري مديريت                                 

نظرات شخصي                                                                د)ادراكات فرديج)  

2.بر اساس گفته كارل سيل و جون مارتين كداميك از موارد زير جزو روابط ممكن بين خرده فرهنگ هاي سازماني و فرهنگ شركت بشمار 
 نمي آيد؟

 الف)خرده فرهنگ هاي غنابخش                                                 ب)خرده فرهنگ هاي راست رو

 ج) خرده فرهنگ هاي بي اثر                                                    ج)فرهنگ هاي تقابلي

رد از ويژگي هاي فرهنگ قوي بشمار مي آيد؟كدام مو.3  

 الف)توافق باال و شدت باالي حفظ ارزش ها                                    ب) عدم توافق بر سر موارد با اهميت

د)عدم توجه به نظرات افراد                                                         شدت باالي تفكر فرديج)  

اساس تعريف كداميك ازصاحبنظران زير فرهنگ ها، اشاره به دانش اعضاي يك گروه معين دارد كه كم و بيش مشتركند؟ بر.4  

 الف)هريسون ترايس                                                                 ب) ريس لوئيس

د)جان ون مننن                           ج)اد گار شاين                                               

 5.كدام مورد جزو ابعاد تفاوت هاي فرهنگي درون فرهنگ سازماني IBM بشمار نمي آيد؟

 



 

 

 الف)فاصله قدرت                                                                   ب)جمع گرايي در برابر فرد گرايي

د)اجتناب از عدم اطمينان                                         در برابر زن ساالري    ج)مرد ساالري   

 6.كدام كشور داراي فرهنگ مبتني بر فاصله قدرت باال نمي باشد؟

 الف)برزيل                      ب) دانمارك                   ج)كشورهاي عربي               د) سنگاپور

 7.كدام مورد از مشخصه هاي فرهنگ مبتني بر فاصله قدرت زياد نمي باشد؟

 الف)كاركنان انتظار دارند به آنها گفته شود چه كاري انجام دهند

 ب)سلسله مراتب براي كاركنان نوعي نابرابري وجودي است

 ج)رئيس آرماني يك دموكراتيك كاردان است

 د)شديداً بر سلسله مراتب تكيه مي كنند

 8.كداميك ازموارد زير از مشخصه هاي فرهنگ هاي فردگرا بشمار نمي آيد؟

 الف)روابط بين افراد نامستحكم مي باشد

 ب)از افراد انتظار مي رود صرفاً از خود مواظبت كنند

 ج)وظايف بر روابط در سازمان ها تقدم دارد

 د)گروه هاي منسجم به افراد حس هويت و تعلق اعطا مي كنند

اعضا قاطعيت را به تمسخر گرفته و دستوري برخورد كردن را نمي پذيرند؟ در كدام مورد.9  

ج) فمنيست                   د)فرهنگ هاي مبتني بر فاصله قدرت باال  را                    الف)فردگرا                  ب)جمع گ  

حفظ مي كند تعريف كدام گزينه است؟هسته فرهنگي كه ارزش ها و هنجارها را توليد و مظاهر يا تجليات .10  

 الف)هنجار                    ب)مصنوعات                   ج)ارزش                     د)ضد ارزش

چه موقع ارزش هاي جديد را مسلم فرض مي كنند و به درون پيش فرض هاي ناخودآگاه خود تزريق فرهنگ .بر اساس ادعاي شاين اعضا 11
 مي كنند؟

 



 

 

 الف)زماني كه دستور از مقام باالتر بگيرند

 ب)زماني كه نفعي در آن تغييرات ببينند

در برنامه اصالحات نقشي اساسي داشته باشندزماني كه ج)  

 د)تمامي موارد

 12.كداميك از هنجارهاي زير در فرهنگ هاي سازنده حاكم نمي باشند؟

ج)قدرت                     د)خودشكوفايي     الف)پيوستگي                  ب)موفقيت               

بر اساس ادعاي الن اكونور كدام گزينه زير از روايات مورد استفاده درون سازمان به حساب نمي آيد؟.13  

 الف)روايات شخصي        ب)روايات عمومي           ج)روايات نظري           د)روايات وضعي

از آن طريق فرهنگ هاي سازماني ناسازگار،مبهم و در حالت مستمر سيالي قرار مي گيرند،متمركزن؟در كدام مورد بر راههايي كه .14  

      پست مدرنيسم                                         ب)فرهنگ به عنوان پديده اي پاره پارهالف)

 ج)شالوده شكني فرهنگي                                  د)تلفيق فرهنگي

ي شود مورد استفاده قرار گرفته شده براي توصيف راههايي كه از آن طريق يك سازمان گفتگويي به وسيله زبان ساخته م كدام نظريه.15
؟است  

 الف)نظريه گايدئون كوندا     ب)نظريه داگالس ادي      ج)نظريه جوآن مارتين      د)نظريه بختن

تفسيري به شمار مي آيد؟- نمادينكدام مورد از ويژگي هاي رويكرد .16  

 الف)مديران از توان بالقوه اي براي تبديل شدن به نمادهاي قدرتمند درون سازمان ها برخوردارند

 ب)مديران خود بخشي از فرهنگ هستند

 ج)مدير يك مصنوع است كه دوست دارد نماد باشد

 د)همه موارد

 

 



 

 

زمان كدام مورد است؟بنا بر نظريه گاگلياردي استراتژي اصلي هر سا.17  

 الف)حفظ هويت سازماني      ب)پايبندي به تعهدات مالي        ج)رضايت مشتري          د)مطرح شدن در عرصه بين المللي

.هدف استراتژي هاي نمايشي در نظريه گاگلياردي چه مي باشد؟18  

ب)كسب رضايت كارمندان الف)نيل به اهداف مالي                                                

 ج)حفاظت از ثبات و انسجام معاني                                  د)بهبود روند كسب و كار

 19.كدام مورد از مشخصات تغيير ظاهري در فرهنگ ها بشمار نمي آيد؟

ه ريشه در ارزش هاي اصلي داردهنگام مواجهه با مسائل جديد ،سازمان دامنه اي از استراتژي هاي ثانويه انتخاب ميكند كالف)  

 ب)سازمان صرفاً درون محدوده هويت موجود خود دست به انطباق پذيري مي زند

 ج)اين تغييرات فرهنگي سطحي هستند

 د)تمامي موارد

.كدام تغيير از طريق ورود افراد خارجي رخ مي دهد؟20  

ج)تغيير ظاهري             د)تغيير سطحي    الف)تدريجي گرايي فرهنگي             ب)تغيير انقالبي             

كدام مورد بيانگر تغييرات در سطح عميقي در ارزش ها و پيش فرض هاي فرهنگي مي باشد؟.21  

 الف)تدريجي گرايي فرهنگي            ب)تغيير ظاهري             ج)تغيير انقالبي             د)تغيير كيفي

فرايندي كه از آن طريق،مصنوعات و نماد ها در بستر ارزش ها و پيش فرض هاي سازماني خلق مي  كدام مدل فرهنگ را به عنوان.22
 شوند،تبيين مي كند؟

 الف)مدل بادبزن گاگلياردي           ب)مدل پويايي هاي فرهنگي         ج)مدل اصالح شده بادبزن      د)مدل بختن

 23.كدام مورد از خصوصيات نمادين-تفسيرگراها بشمار نمي آيد؟

 الف)فرهنگ را به عنوان بستري براي معنا سازي و تفسير تعريف مي كنند

ب)دانش در مورد فرهنگ را به عنوان ابزار مديريت و خود فرهنگ را به عنوان متغييري كه احتمال تحقق عملكرد مطلوب حاصل شود تفسير 
 مي كنند



 

فعاليت ها به اعضا كمك مي كند ج)جهان بيني نوعي واقعيت اجتماعي است كه در هماهنگي  

ي فهم فرهنگي اين امكان را فراهم مي آورد كه خود را در رابطه با ديگران و آنچه از طريق استفاده هاي مختلف از اشيا،رفتار و زبان كالمد)
 ساخته مي شود بشناسيم

كدام مورد از ويژگي هاي فرهنگ هاي غنا بخش بشمار مي رود؟.24  

هاي مستقلي را حفظ مي كند كه نه با خرده فرهنگ غالب در تضادند و نه در راستاي حفظ آن هستندالف)ارزش ها و باور  

 ب)ارزش ها و باورهايي را كه بطور فعال فرهنگ شركت را به چالش مي كشند حفظ مي كنند

 ج)مشتاقانه فرهنگ شركت را حمايت مي كنند

 د)تمامي موارد

رده فرهنگي مشترك كه مديران اجرايي از آن شكوه دارند بشمار مي آيد؟.كدام مورد يكي از تاثيرگذاري هاي خ25  

 الف)تفكر سيلوي               ب)نظريه جان دي لورين                ج)تقابل فرهنگي       د)فرهنگ شركتي

بر اساس نظريه كدام انديشمند سازمان ها محيطي برخاسته از فرهنگ بشمار مي آيند؟.26  

گارساين             ب) مريل ريس لوئيس               ج)جان ون مننن            د)جانيس بيرالف)اد   

.كدام مورد از ويژگي هاي فرهنگ هاي داراي  مشخصه اجتناب كم از عدم اطمينان نمي باشد؟27  

 الف)افراد ايده هاي نو آورانه، رفتارهاي نابهنجار و انحرافي را مي پذيرند 

اطمينان قابل قبول ترند ررات و كنترل در اين فرهنگ ها نسبت به فرهنگ هاي مبتني بر اجتناب بيشتر از عدمب)قواعد، مق  

قواعد را دوست ندارندج)  

 د)در برابر رسميت سازي و استاندارد سازي مقاومت مي كنند

مواردي را توصيف مي كند؟.پنجمين بعد تفاوت فرهنگي ملي ،يعني جهت زماني بلند مدت در برابر كوتاه مدت، چه 28  

 الف)صرفه جويي          ب)پشتكار                ج)احترام به سنت                د)تمامي موارد

فرهنگ درگيرانه بنا بر يافته هاي دنشن،دربرگيرنده كدام مورد ذيل است؟.29  

)ارزش نهادن به انعطاف پذيري و تغييرالف)مشاركت و سطوح باالي تعهد سازماني                                 ب  

 



 

 

هنجارهاي رقابتي و كمال جويانهج)كار تيمي و كيفيت خدمات به مشتريان                                     د)  

دليل محدوديت مطالعات مدرنيست از فرهنگ چه مي باشد؟.30  

يش بوسيله پژوهشگر تعريف مي شودالف)توجه به عينيت نسبت به مطالعه ابعاد فرهنگ سازمان كه پيشاپ  

عدم وجود شواهد عيني و ملموسب)  

 ج)عدم دسترسي به شواهد و مدارك مستند

 د)وجود تعاريف متعارض از فرهنگ ها

كدام مورد اشاره به استفاده ابزاري از نمادها دارد؟.31  

معناي تاكيديد)             الف)معناي ضمني             ب)معناني داللتي                ج)معناي تفسيري   

توصيف تفصيلي در انسان شناسي و ديگر حوزه ها داللت بر چه دارد؟.32  

 الف) مبدا پيدايش جهان هستي را توصيف مي كند

 ب)اشاره به واقعيت كمال گرايي در انسان دارد

را توصيف مي كند براي ناظران معني دار شود ج)نوعي توصيف از رفتار انسان كه رفتار و بستر حاكم بر آن را كه باعث مي شود رفتار  

 د)اشاره به فرهنگ و خاستگاه هاي مختلف آن نزذ اقوام گوناگون دارد

 33. كدام مورد از مشخصه هاي روايت گري بشمار نمي آيد؟

 الف)سخنگو از طريق مجاري زبان شناختي ارتباط برقرار مي كند

تصر كردن و غيره به بازخور شنونده واكنش نشان مي دهدب)سخنگو از طريق پرت شدن از موضوع، تامل، مخ  

 ج) سخنگو از طريق  فرا زبان شناختي ارتباط برقرار مي كند

 د)سخنگو نسبت به بازخور شنونده بي تفاوت است

 34.كدام مورد از مصاديق روايات شخصي بشمار نمي ايد؟

ج)روياها          د)چشم اندازهاي بنيانگذار     الف)تاريخ زندگي         ب)طرح هاي كسب و كار و استراتژي     

 



 

 

 35.كدام مورد از ويژگي هاي استراتژي هاي نمايشي بشمار نمي آيد؟

در حوزه نمادين فعاليت مي كنندالف)  

 ب)در پي حفاظت از ثبات و انسجام معاني مشترك هستند

 ج)به سمت و سوي محيط داخلي و خارجي سازمان جهت گيري مي شوند

 د)ماهيتي عملياتي دارند

  

        

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پاسخ نامه

 

 گزينه صحيح  سوال  گزينه صحيح  سوال

 د ١٩ ب ١ 
 ب ٢٠ ج ٢ 
 الف ٢١ الف ٣ 
 ب ٢٢ د ۴ 
 ب ٢٣ ب ۵ 
 ج ٢۴ ب ۶ 
 الف ٢۵ ج ٧ 
 ب ٢۶ د ٨ 
 ب ٢٧ ج ٩ 
 د ٢٨ ب ١٠
 الف ٢٩ ب ١١
 الف ٣٠ ج ١٢
 ب ٣١ ج ١٣ 
 ج ٣٢ ب ١۴ 
 د ٣٣ د ١۵ 
 ب ٣۴ د ١۶ 
 د ٣۵ الف ١٧ 
  ج ١٨ 

 

 



  پاسخ  سوااالتت  فصل  هشت
  

  

  

  

  

  

  

  

  تارراا  کاظمی

  صفورراا  کر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزینه  ددوو-١۱

  

  تعاررضض  -٢۲

  

  همکارریی–ساززماندهی  -٣۳

  

  جامعه  همیشه  ددرر  یک  ووضعیت  حتولل  مستمر  بالقوهه  به  سر  می  بردد.-۴

  

  گزینه  ددوو-۵

  

  گزینه  سه-۶

  

  گزینه  چهارر-٧۷

  

  ساززدد.  ووعیت  مدیریت  رراا  خمدووشش  میززیراا  سیاست  ها  عقالنیت  ووفرمانراانی  ووددرر  نتیجه  مشر-٨۸



  

  شوااهد  غیر  قابل  اانکارر  اازز  ررفتاررسیاسی  رراا  نشانن  دداادد.  ززمانی  که  مطالعاتت  مشاهدهه  اایی  ددرر  مورردد  تصمیم  گیریی  ساززمانی-٩۹

  

  گزینه  ددوو-١۱٠۰

  

  گزینه  یک-١۱١۱

  

ستفاددهه  می  ززیراا  فرضض  می  کند  که  تصمیم  گیرندگانن  ددررمورردد  ااهداافف  ساززمانی  تواافق  ددااررند    اازز  قوااعد  تصمیم  مشابهی  اا-١۱٢۲

  .کنند  ووبر  سر  شیوهه  مناسب  براایی  تصمیم  گیریی  ااختالفف  نظریی  نداارردد

  

  نظریه  ااقتضائاتت  ااسرتااتژیک  وونظریه  وواابستگی  منابع-١۱٣۳

  

  

  .االف  بر  بب  تا  حدیی  قدررتت  دداارردد  که  بتوااند  بب  رراا  وواادداارر  به  ااجنامم  کارریی  کند  که  ااجنامم  آآنن  رراا  -١۱۴

  ددووست  نداارردد.

  

  ی  اازز  ساختارر  ااجتماعی  ساززمانن  هاست.ززیراا  با  سلسله  مرااتب  پیوند  دداارردد  ووخبش-١۱۵

  

  خصیصه  هایی  شخصی  /خربگی  /ااجبارر    /تواانایی  بکاررگیریی  جزااهایی  هنجارریی  ووفرصت.-١۱۶

  

  منبعث  می  شودد  .  ضرووررتا  ناشی  منی  شودد.-١۱٧۷

  

  گزینه  چهارر-١۱٨۸

  



  ددیگر  ااشکالل  قدررتت-١۱٩۹

  

  تبط  با  خربگی  مشاوورراانی  قراارر  گیرند.ززیراا  حتی  باالترین  فرمانراانی  ها  به  خودد  ااجاززهه  می  ددهندحتت  تاثیر  موضوعاتت  مر-٢۲٠۰

  

  فرمانراانی-٢۲١۱

  

  قدررتت-٢۲٢۲

  

هزینه  منابعی  ماننددداانش  یا  توجه  شخصی  یا  اایجادد  تعهد  یا  ااعطایی  اامتیازز  ددرر  یک  مباددله  براایی  محایت  اازز  یک  موضوعع  حبث  -٢۲٣۳

  اانگیز  معین.

  

  به  علت  آآنکه  اانتظارر  ااعمالل  قدررتت  آآنن  می  رروودد  ووپذیرفته  شدهه  ااست.-٢۲۴

  

  نن  خدماتت  /دداانش    ااجبارر  /جرباا-٢۲۵

  

  اانتظاررااتت  نهاددینه  شدهه  /هنجارر  هایی  ااجتماعی  وو  مقرررااتت-٢۲۶

  

  نن    ااقتضائاتت  ااسرتااتژیک-٢۲٧۷

  

  نن  وواابستگی  منابع-٢۲٨۸

  

  نن    ااقتضائاتت  ااسرتااتژیک-٢۲٩۹

  

  حساسس  یاکسب  منابع  ناددرر.ررگزیی/تواانایی  براایی  حل  مسائل  بسیاسطح  باالیی  اازز  عملکردد  /نوعی  مهاررتت  غیر  قابل  جای-٣۳٠۰



  

    گزینه  سه-٣۳١۱

  

  پیشگیریی  /پیش  بینی  /جذبب-٣۳٢۲

  

  تدووین  خط  مشی  هایی  ضد  تبعیض  وو  برنامه  هایی  آآموززشی  -٣۳٣۳

  

  گرددآآوورریی  /حتلیل  ووفرااهم  ااووررددنن  ااطالعاتت  ددرر  مورردد  ددپاررمتانن  هایی  حقوقی  جدید.-٣۳۴

  

  برخورردد  با  تبعیض  هایی    بی  قانونی  ناشی  ااززااقداامم  هایی  ددیگر  ووااحد  هایی  ساززمانی-٣۳۵

  

  مانن  حمورریی  باشد  وو  ووقتی  هیچ  ووااحد  ددیگر  منی  توااند  ددست  به  ااین  کارر  بزند.ووظیفه  آآنن  براایی  عملیاتت    سازز-٣۳۶

  

  یافنت  مآخذ  عدمم  ااطمینانن  ساززمانی-٣۳٧۷

  

  مدیریت  تبعاتت  منفی  آآنن  ااقتضاءء  اازز  جانب  ساززمانن-٣۳٨۸

  

  ااین  نفوذذ  رراا  اازز  طریق  قراارر  ددااددنافراادد  قدررمتند  ددرر  پست  هایی  فرمانراانی  سلسله  مرااتبی  نهاددینه  کند.-٣۳٩۹

  

بوددجه  هایی  بزررگرت    منابع  بیشرت    وو  پست  هایی  سیا  سی  باالتر  به  ووااحد  ها  به  خاطر  مدیریت  عدمم  ااطمینانن  ااعطا    ززمانی  که  -۴٠۰

  می  شودد.

  

  ااجنامم  ووظیفه  ااصلی  ساززمانن.به  ااستفاددهه  یک  ووااحد  اازز  منابعش  براایی  مشرووعیت  خبشی  وونهاددینه  کرددنن  پستش    تا  !!!-۴١۱

  



  ۴٧۷٠۰صفحه  -۴٢۲

  

  گزینه  یک.-۴٣۳

  

  کنرتلل  ررفتارریی    -۴۴

  

  کنرتلل  ررفتارریی  -۴۵

  

  کنرتلل  سایربنتیک        -۴۶

  

  کنرتلل  سایربنتیک      -۴٧۷

  

  نظریه  عاملیت  -۴٨۸

  

  ززمانی  که  ستاددهه  به  ساددگی  ااندااززهه  گیریی  شودد.  -۴٩۹

  

  ااگر  ااندااززهه  گیریی  ستاددهه  ددشواارر  باشد.-۵٠۰

  

  گزینه  سه    -۵١۱

  

    ۴٧۷٨۸صفحه  -۵٢۲

  

  گزینه  چهارر    -۵٣۳

  



  ااستاندااررددساززیی  ررفتارر    ووهمچنین  بر  اافراادد  ددرر  ااززاایی  ررعایت  قوااعد  وو  مقرررااتت  تثبیت  شدهه.-۵۴

  

  ساززمانن  هایی  حتت  کنرتلل  باززاارر.-۵۵

  

    ۴٨۸٢۲صفحه    -۵۶

  

  نظریه  فراایند  کارر  -۵٧۷

  

  ۴٨۸٣۳صفحه    -۵٨۸

  

  ااعمالل  ااستیال  جویانه  -۵٩۹

  

  عدمم  تصمیم  گیریی-۶٠۰

  

    ۴٨۸۵صفحه    -۶١۱

  

  مهاررتت  ززدداایی-۶٢۲

  

  مهاررتت  ززدداایی    -۶٣۳

  

  ۴٨۸٨۸صفحه    -۶۴

  

  ااستانلی  ددیتز-۶۵

  



ززیراا  به  طورر  ماهویی  غیرددموکرااتیک  ااست  وو  جتربه  یی  ززندگی  ررووززاانه  ما  رراا  حتت  تأثیر  قراارر  می  ددهد  وو  به  صوررتت  عاددیی  تصورر  -۶۶

  می  شودد.

  

  غیر  ددموکرااتیک-۶٧۷

  

  تعاوونی  هایی  کاررگریی  وو  شرکت  هایی  حتت  مدیریت  نیروویی  کاررگریی-۶٨۸

  

بر  تصمیم  گیریی  وو  ررهربیی  ددرر  ساززمانن  ها  که  ززنانن  رراا  ددرر  خانه  وو  حمل  کارر  به  خدمت  می    مشاهدهه  یی  ااینکه  حاکمیت  مردداانن-۶٩۹

  گیرند  اادداامه  دداارردد.

  

بر  ااساسس  ااین  نظریه  باززاارر  کارر  اازز  ددوو  خبش  تشکیل  شدهه،باززاارر  کارر  ااوولیه  با  ددستمزددهایی  باال  وو  فرصت  هایی  کارر  ررااهه  اایی  خوبب  وو  -٧۷٠۰

  ف  شغلیباززاارر  کارر  ثانویه  با  ددستمزددهایی  پایین  وو  شراایط  ضعی

  

  رراابطه  یی  خطی  منحنی  گونه-٧۷١۱

  

  وواابستگی  ووظیفه  اایی  متواالیبستانی  ،  -وواابستگی  ووظیفه  اایی  جمموعه  اایی  ،وواابستگی  ووظیفه  اایی  بدهه  -٧۷٢۲

  

  هم  شکلی-٧۷٣۳

  

منجر  به  اافزاایش  ددرر  ااندااززهه  وو  تفکیک  ددرروونن  ساززمانن  وو  تأثیر  مشابه  بر  پیچیدگی  وو  تغییر  حمیط  وو  ساختارر  قدررتت  موجودد  می  -٧۷۴

  گردددد.

  

  یت  وو  ساززماندهیجنس-٧۷۵

  



ززیراا  ااعضایی  گرووهه  بدوونن  نیازز  به  کنرتلل  مدیریتی  وو  هزینه  هایی  وواابسته  به  آآنن  تصمیم  گیریی  می  کنند  وو  عملکردد  خودد  رراا  پایش  -٧۷۶

  می  کنند.

  

  پر  ررنگ  کرددنن  آآززمونن  کرددنن  ها  وو  ددرروونی  ساززیی-٧۷٧۷

  

  متوسط-٧۷٨۸

  

  تعاررضض  عموددیی  وو  تعاررضض  اافقی-٧۷٩۹

  

  ماعی  ،فرهنگ  ،ساختارر  فیزیکیحمیط  ،ااسرتااتژیی  ،فناوورریی  ،ساختارر  ااجت-٨۸٠۰

  

  پیش  بینی  وو  ددررکک  تعاررضض-٨۸١۱

  

  ۵١۱٩۹وو    ۵١۱٨۸صفحه  -٨۸٢۲

  

  اازز  طریق  اایجادد  تصورر  کم  کرددنن  منابع  ساززمانی  که  ررقابت  بر  سر  منابع  باقی  ماندهه  رراا  حتریک  می  کند.-٨۸٣۳

  

  حمو  ساززیی-٨۸۴

  

  ۵٠۰١۱صفحه  -٨۸۵

  

  رروویدااددهایی  ررووززمرهه  ،مداارر  مشیتی،مداارر  تسهیل  کنندهه-٨۸۶

  

  یرااجتنابب  ناپذ-٨۸٧۷



  

  اابزااررهایی  نظیر  پرتکل  هایی  مصاحبه  ،آآززمونهایی  رروواانی  ،ااررززیابی  عملکردد  ،مرااکز  ااررززیابی-٨۸٨۸

  

  ااهرمم  کرددنن  بهرهه  وورریی  کاررگر  وو  ساززمانن-٨۸٩۹

  

  تعاررضض  وو  مقاوومت-٩۹٠۰

  

  ووااگراایی-٩۹١۱

  

  ۵١۱٩۹صفحه  -٩۹٢۲

  

  عملکردد  ترکیبی  کلیت  ساززمانن-٩۹٣۳

  

  ززمانن  تعاررضض  بین  ددوو  یا  چند  گرووهه  ددرر  ساززمانن  یا  بین  ددوو  یا  چند  سا-٩۹۴

  

  تعامل-٩۹۵

  

بطورریی  که  مزاایایی  حتریک  یا  براانگیخنت  بهینه  وو  نقطه  نظرااتت  جدید  رراا  تولید  وو  اانسجامم  ددرروونن  گرووهی  رراا  تقویت  کرددهه  وو  ااثرااتت  -٩۹۶

  منفی  ررفتارر  ناهمکارریی  گونه  ررهه  به  حدااقل  برساند.

  

  مد  منابع  مولد  تولید  شودد.سرمایه  دداارریی  ااست  که  بر  ااین  اایدهه  ااستواارر  ااست  که  سودد  می  توااند  اازز  طریق  مدیریت  کارراا-٩۹٧۷

  

  اانعکاسس  گریی-٩۹٨۸

  



  قدررتت  اانضباطی-٩۹٩۹

  

مطالعه  ررااههایی  که  اازز  طریق  آآنن  ررفتارر،ززبانن  وو  فهم  هایی  فرهنگی  اازز  ززنانن  وو  مردداانن  رراا  اابراازز  می  کند  وو  بداانن  طریق  رروواابط  -١۱٠۰٠۰

 قدررتت  ددرر  ساززمانها  وو  جامعه  رراا  ساختارر  می  ددهد.



  ٢۲نمونهھ  سوااالتت  فصل  هھھھشتم  ددررسس  تئورریی  مديیريیت  
 

  

  

  

  

  کتابب  نظريیهھ  ساززمانن٬،مارریی  جو  هھھھچ  وو  اانن  االل.کاتليیف
  

    
  
  

  تارراا  کاظمی

  صفورراا  کر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۲نمونهھ  سوااالتت  فصل  هھھھشتم  ددررسس  تئورریی  مديیريیت  
 

  

  

  

یکی  اازز  ررااهه  هایی  تفکر  ددرر  بابب  رراابطه  قدررتت  تعاررضض  وو  کنرتلل  آآنن  ااست  که  .......جتلی  تناززعع  مستمربر  سر  ررااهه  کنرتلی  بداانیم  که  رروواابط  -١۱

  قدررتت  آآنن  رراا  ددرر  بر  دداارردد.

    برنامه-۴      کنرتلل-٣۳تعاررضض      -٢۲قدررتت        -١۱

  فرضض  می  کنند  مبنایی  ساززماندهی  ...........ااست.  نظریه  پرددااززاانن  قدررتت-٢۲

  ....؟    .....رراا  تعیین  می  کند  وونه  نوعع..تعاررضاتت  بین  اافراادد  نوعع...-٣۳

  قدررتت–همکارریی  -۴همکارریی              –تعاررضض  -٣۳یی          همکارر–ساززماندهه-٢۲ساززماندهی          –همکارریی  -١۱

  نظریه  تعاررضض  کاررلل  ماررکس  چیست؟-۴

  نقش  اایفا  کرددهه  ااند.  چه  کسانی  نظریه  هایی  قدررتت  وو  عمل  کنرتلل  مدیریتیددرر  شکل  گیریی  -۵

  ماکس  ووبر  وو  تیلورر-٢۲                        ماررکس  ووتیلورر          -١۱                    

  آآررنولد  وو  ماررکس  -۴                  ماکس  ووبر  ووماررکس-٣۳                      

لل  ووسایل  تولید  ووکاررگراانی  که  ااین  اابزااررها  رراا  به  خدمت  می  اازز  نظر.....قدررتت  مشرووعع  ددرر  نوعی  سلسله  مرااتب  مستقر  ااست  که  حق  کنرت-۶

  .گیرند  به  مالکانن  وومدیراانن  ااعطا  می  کند

  تیلورر-۴            ووبر      -٣۳                    ماررکس  -٢۲                  آآررنولد    -١۱

  می  کنند.  نظریه  هایی  مدررنیست  توززیع  ددرروونی  ......ساززمانی  ساززمانن  ها  رراا  به  عنواانن  صحنه  هایی    سیاسی  باززمنایی-٧۷



  ٢۲نمونهھ  سوااالتت  فصل  هھھھشتم  ددررسس  تئورریی  مديیريیت  
 

  قدررتت-۴            کنرتلل  -٣۳            تعاررضض  -٢۲    ست    سیا-١۱

  می  کنند؟  ددانن  ددرر  کسب  ووکارر  رراا  نامناسب  قلمدااچراا  بیشرت  مدررنیست  هایی  ااوولیه  ووجودد  سیاست  هایی  ساززم-٨۸

  ززمانن  یافتند؟ددرر  ساززمانن  جایگاهه  خودد  رراا  ددرر  نظریه  سا  هایی  قدررتت  ووسیاست  هچه  ززمانی  نظری-٩۹

  ...ااست...ااقداامم...  بقا  ددرر  ساززمانن  نوعی  وو  الوولر  اازز  نظر  باچاررچچ-١۱٠۰

  قدررتت-۴      کنرتلل    -٣۳            سیاسی-٢۲          ااجتماعی-١۱

  حتولل  ددرر  نگرشش  نسبت  به  قدررتت  وو  سیاست  ساززمانی  با  کارر......وو.......ااندیشمنداانن  سیاسی  وواادداارریی  آآغازز  شد.-١۱١۱

  ماررچچ–ماررکس  -۴ماررچچ              –تیلورر  -٣۳تیلورر                -سایمونن-٢۲ماررچچ            –سایمونن  -١۱

  ددااخلی  ساززمانن  رراا  ناددیدهه  می  گیردد؟  مدلل  عقالنی  سیاست  هایی  موننسایاازز  نظر  چراا  -١۱٢۲

  ددوو  نظریه  ااصلی  که  به  صرااحت  قدررتت  رراا  مد  نظر  قراارر  می  ددهد؟-١۱٣۳

  ؟    چیست  تعریف  رراابرتت  دداالل  اازز  قدررتت-١۱۴

  برجسته  ترین  مآخذ  قدررتت  ااست؟  چراا  فرمانراانی  به  طورر  خاصص-١۱۵

  ؟چیستند  مآخذ  ااضافی  قدررتت-١۱۶

  .      .......وو  مآخذ  ااضافی  قدررتت  ااززسلسله  مرااتب  ساززمانی.....ست  ساختااارریی  ااشش  اازز  سلسله  مرااتب......اازز  پفرمانراانی  ررمسی  یک  فردد  -١۱٧۷

  ....؟  .....ساززمانن  ااعمالل  می  شودد  وو  ددیگر  ااشکالل  قدررتت...قدررتت  فرمانراانی  به  مست.-١۱٨۸

  ددیگرجهت  ها-پایین  -۴ددیگر  جهت  ها      -باال-٣۳مورربب        -پایین-٢۲باال              -مورربب-١۱

  ...........ممکن  ااست  ددرر  یک  حلظه  ددرر  همه  جهاتت  ساززمانی  ااعمالل  شودد.    ......-١۱٩۹



  ٢۲نمونهھ  سوااالتت  فصل  هھھھشتم  ددررسس  تئورریی  مديیريیت  
 

  چراا  فرمانراانی  به  ساددگی  اازز  ددیگر  شکل  هایی  قدررتت  تشخیص  ددااددهه  منی  شودد؟    -٢۲٠۰

  .......شکلی  اازز  قدررتت  ااست  که  ددرر  حمیط  ساززمانن  مشرووعیت  پیداا  کرددهه  ااست.-٢۲١۱

  ااست  که  برااساسس  آآنن  ........ددرروونن  یک  رراابطه  معین  ددررکک  می  شودد.  تفاووتت  عمدهه  فرمانراانی  وو  ددیگر  ااشکالل  قدررتت  ددرر  ررااهی  نهفته-٢۲٢۲

  ااستفاددهه  اازز  قدررتت  غیر  فرمانراانی  توسط  فردد  مستلزمم  چه  هزینه  هایی  ااست  ؟      -٢۲٣۳

  هزینه  هایی  کمرتیی  دداارردد؟  چراا  ااعمالل  قدررتت  فرمانراانی  -٢۲۴

  رکز  ااست.متم  ..وو........وو.......بومم  شناسی  مجعیت  ساززمانی  بر  توززیع  قدررتت  مبتنی  بر  ...-٢۲۵

  .  می  پرددااززدد.وو......وو.......نظریه  نهاددیی  به  توززیع  قدررتت    مستقر  ددرر  ....-٢۲۶

  خوااهد  ددااشت.  نظریه  .....تعیین  می  کند  که  چگونه  عدمم  ااطمینانن  پیش  بینی  می  کند  چه  کسی  ددرر  یک  ساززمانن  قدررتت  -٢۲٧۷

مرااتب  ساززمانی  رراا  تعیین  ززیع  فرمانراانی  ددرروونن  سلسله  تو      اازز  مدیریت  عدمم  ااطمینانن  منبعثقدررتت    چگونه  یین  می  کند  کهبنظریه  .....ت  -٢۲٨۸

  می  کند.

  د؟آآفرین  براایی  حفظ  خودد  اازز  عدمم  ااطمینانن  قدررتت  آآنن  ها  رراا  تعیین  می  کن  نظریه  بیانن  می  کند  که  تواانایی  یک  نقش    کداامم-٢۲٩۹

ووررند  که  ساززمانن  به  آآنن  ها    نیازز  پاررمتانن  ها  قدررتت  رراا  اازز  تواانایی  خودد  براایی  فرااهم  کرددنن  چیز  هایی  بدست  می  آآدداازز  نظر  پففر  اافراادد  یا  -٣۳٠۰

  ...؟  دداارردد  نظیر....

می  تواانند    می  شودد  که  پاررمتانن  براایی  برخورردد  ااثر  خبش    با  ووااحد  عدمم  ااطمینانی  مرتبط  دد...........به  تواانایی  یک  ووااحد  فرعی  یا  -٣۳١۱

  .حتت  تاثیر  قراارر  ددهند.....به  صوررتت    ساززمانن  رراا  تا  حدووددیی

  مثبت-قدررتت  -۴منفی        –قدررتت    -٣۳    منفی      –سیاست  -٢۲مثبت            –سیاست  -١۱



  ٢۲نمونهھ  سوااالتت  فصل  هھھھشتم  ددررسس  تئورریی  مديیريیت  
 

  ااسرتااتژیی  مدیریت  مآخذ  عدمم  ااطمینانن  هیکسونن  وو  همکارراانن  .....؟  سه  -٣۳٢۲

      ..باشد.پیشگیریی  ممکن  ااست  مستلزمم    ....-٣۳٣۳

  ااجنامم  شودد.........پیش  بینی  اازز  طریق  -٣۳۴

  ..  نشاتت  گیردد.جذبب  اازز  طریق  ...  -٣۳۵

  د  تولید  قدررتت  می  کند  که.  ...؟  تنها  ززمانی  براایی  یک  ووااح  مدیریت    عدمم  ااطمینانن  -٣۳۶

  شناسایی  ااقتضائاتت  ااسرتااتژیک  براایی  توسعه  قدررتت  ددرر  یک  ساززمانن  یعنی  ...؟-٣۳٧۷

  یک  ااقتضاءء  ااسرتااتژیک  به  قدررتت  یعنی  چه  ؟  تبدیل-٣۳٨۸

  بر  ااساسس  نظریه  وواابستگی  منابع    قدررتت  ووقتی  بر  تصمیم  گیریی  ها  تاثیرگذاارر  ااست  که  ......؟-٣۳٩۹

  ویایی  حاصل  اازز  وواابستگی  چه  ززمانی  سیاسی  می  شودد؟اازز  نظر  ساالسیک  وو  پففر  پ-۴٠۰

  ؟ااشاررهه  دداارردد    به  چی  سیاست  وواابستگی  منابع-۴١۱

  چراا  نظریه  وواابستگی  منابع  مدعی  ااست  که  فراایند  هایی  سیاسی  ددرروونی  تا  حدیی  مستقل  اازز  ااقتضائاتت  ااسرتااتژیک  ررخخ  می  ددهند؟-۴٢۲

  .برااندااززهه  گیریی  نتتایج  کارر  متمرکز  ااست  .........-۴٣۳

  کنرتلل  باززاارریی-۴کنرتلل  سایربنتیک      -٣۳کنرتلل  ررفتارریی        -٢۲اددهه  اایی        کنرتلل  ست-١۱

  ووقتی  ستاددهه  ها  به  ساددگی  ااندااززهه  گیریی  منی  شوند  .....می  توااندبعنواانن  بدیلی  براایی  کنرتلل  ستاددهه  اایی  عمل  کند.-۴۴

  ...........بر  آآگاهی  اازز  ااین  نکته  ااستواارر  ااست  که  ررفتاررها  منجر  به  سطوحح  عملکردد  مطلوبب  می  شوند.-۴۵

  .......ااهداافف  فرددیی  ووساززمانی  رراا  با  ختصیص  منابع  ااررززشیابی  عملکردد  ووباززخورردد  سازز  وو  کاررهایی  پاددااشش  هم  ررااستا  می  ساززدد.  -۴۶
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  رراا  بر  گرووهه  ها  وو  اافراادد  ااعمالل  می  کنند.  .........بیشرت  ساززمانن  هایی  خصوصی  وو  برووکرااسی  هایی  ددوولت  سیستم  هایی  -۴٧۷

  بهرتین  منافع  ااصیل  ها  فعالیت  می  کنند.به  ااین  نکته  می  پرددااززدد  که  چگونه  مدیراانن  ددرر  ررااستایی  .........-۴٨۸

  کنرتلل  ستاددهه  اایی  چه  ززمانی  کم  هزینه  ززاا  ااست؟-۴٩۹

  کنرتلل  ستاددهه  اایی  چه  ززمانی  جذاابیت  کم  تریی  دداارردد؟  -۵٠۰

  کنرتلل  باززاارریی  بر  ااساسس  ........حمقق  می  شودد.-۵١۱

  کیفیت-۴            ررقابت-٣۳            سلسله  مرااتب  -٢۲            هنجاررها  -١۱

  چراا    ددرر  ررقابت  قیمت  ها  بعنواانن  شاخص  هایی  عملکردد  ااقتصاددیی  حمسوبب  می  شوند؟-۵٢۲

  .....ووقتی  ااثرخبش  ااست  که  ساززمانن  کاال  یا  خدماتی  تولید  می  کند  که  می  تواانند  قیمت  کذاارریی  شوند.  ..-۵٣۳

  کنرتلل  باززاارریی-۴          کنرتلل  ستاددهه  اایی  -٣۳          کنرتلل  سایربنتیک      -٢۲                کنرتلل  ررفتارریی-١۱

  کانونن  مترکز  سیستم  هایی  بوررووکرااتیک  متمرکز  ااست  بر..........؟-۵۴

  ساززمانن  هایی  ........براایی  ررصد  قیمت  ها  وو  سوددها  سیستم  هایی  ااطالعاتی  بسیارر  توسعه  یافته-۵۵

  نیازز  ددااررند.  طلبند.  ددرر  حالی  که  ساززمانن  هایی  ..............به  نوعی  اازز  سیستم  هایی  ااطالعاتی  کم  تر  توسعه  یافته  می  

  نظریه  پرددااززاانن  اانتقاددیی  چه  مسائلی  رراا  ززیر  سواالل  می  برند؟-۵۶

  ..........قدررتت  رراا  بعنواانن  کنرتلل  تبیین  می  کند  طورریی  که  نظریه  اانتقاددیی  رراا  صرااحتا  ددرر  حمیط  هایی  کارریی  به  کارر  می  بردد  -۵٧۷

ووقضاووتت  ددرر  مورردد  ااررززشش  کاررکنانن  ددااددنن  ددستوررددلیل  ااصلی  شکست  مقاوومت  ددرر  براابر  حق  مالک  ووسهامداارر  براایی  سودد  یا  حق  مدیر  براایی  -۵٨۸

  براایی  ساززمانن  چیست؟
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  .....ااست...  پدیدهه  اافسانه  اایی  نیوااسپیک  منونه  اایی  اازز  -۵٩۹

  

  گیریی  جلوگیریی  کنند.  ..ززمانی  ررخخ  می  ددهد  که  گرووهه  هایی  قدررمتند  اازز  مشاررکت  گرووهه  هایی  کم  قدررتت  ددرر  فراایند  تصمیم......-۶٠۰

  وودد  وو  گرووهه  ها  رراا  سرکوبب  می  کند؟چراا  صوررتت  سومم  قدررتت    آآززااددیی  ها  رراا  حمد-۶١۱

  .......تا  ززمانی  اادداامه  می  یابد  که  کارر  چنانن  ساددهه  شودد  که  آآموززشش  کارربرددیی  ااندکی  مورردد  نیازز  باشد.-۶٢۲

  ........به  مالکانن  ااجاززهه  می  ددهد  قیمت  نیروویی  کارر  رراا  کاهش  ددهند  که  ااین  اامر  سودد  اانن  ها  رراا  تقویت  می  کند.-۶٣۳

    کنرتلل  هستند؟مم  مند  نوعی  شکل  ضمنی  اازز  ددستکارریی  ووریف  شدهه  به  صوررتت  نظاچراا  اازز  نظر  هابرماسس  ااررتباطاتت  حت-۶۴

  کتابب  ددموکرااسی  ددرر  عصر  ااستعماررگراایی  شرکثی  ااثر  کیست؟-٦٥

  چراا  قدررتت  شرکتی  به  مرااتب  غافلگیراانه  تر  اازز  قدررتت  حکومتی  ااست؟-٦٦

  قدررتت  شرکتی  بطورر  ماهویی  .....................  ااست.-٦٧۷

  ددرر  حمل  کارر  که  براایی  پاسخ  به  سوااالتت  ااخالقی  طرااحی  شدهه  ااند،کداامند؟اازز  کارربرددهایی  ددموکرااسی  -٦٨۸

  مشاهدهه  یی  چه  چیزیی  ااهلامم  خبش  بسیارریی  اازز  نظریه  پرددااززاانن  ساررمانن  فمینیست  بوددهه  ااست؟-٦٩۹

  رراا  توضیح  ددهید.»  نظریه  باززاارر  کارر  ددووگانه  «-٧۷٠۰

  چه  نوعع  رراابطه  اایی  بین  تعاررضض  وو  عملکردد  ساززمانی  ووجودد  دداارردد؟-٧۷١۱

  اووتت  وواابستگی  متقابل  ووظیفه  اایی  کداامم  ااست؟سه  شکل  متف-٧۷٢۲

  بر  ااساسس  ااصل.............................ساززمانها  براایی  همساززیی  با  پیچیدگیهایی  حمیط  تالشش  می  کنند.-٧۷٣۳
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  ااسرتااتژیی  ررشد  ساززمانها  چه  تغییرااتی  اایجادد  می  کند؟-٧۷٤

  رددااززاانن  فمینیست  مورردد  مطالعه  قراارر  گرفته  ااست.رراابطه  یی  بین  ...................  وو.....................  توسط  نظریه  پ-٧۷٥

  رراا  منونه  اایی  اازز  ااقتصاددهایی  قدررتت  دداانست؟»  گرووهه  هایی  کارریی  مستقل«چراا  میتواانن  -٧۷٦

  رراا  حمصولل  کداامم  ددوو  فراایند  می  دداانست؟»  خودد  نظاررتی«فوکو  -٧۷٧۷

  سطح  تعاررضض  .....................  ددرر  ساززمانها  باعث  بهینه  شدنن  عملکردد  می  شودد.-٧۷٨۸

حفظ  سلسله  مرااتب  ااختیارر  ،مبنایی  براایی  شکل  گیریی  تعاررضض  ....................  ددرر  ساززمانن  وو  تقسیم  کارر  فرصتی  براایی    خلق  وو-٧۷٩۹

  تعاررضض  ................  ااست.

  بسرتهایی  تعاررضض  ددرر  مدلل  تعاررضض  بین  ووااحدیی  وواالتونن  وو  ددااتونن  ااست؟-٨۸٠۰

  ط  نظریه  پرددااززاانن  ساززمانن  اازز  مجله  وواالتونن    وو  ددااتونن  مطرحح  شد.مدلل  تعاررضض  بین  ووااحدیی  براایی  .............  وو  ..............  توس-٨۸١۱

  تأثیر  فرهنگ  ساززمانی  بر  اایجادد  تعاررضض  چگونه  ااست؟-٨۸٢۲

  ااسرتااتژیی  کوچک  ساززیی  چگونه  ددرر  ساززمانن  تعاررضض  اایجادد  می  کند؟-٨۸٣۳

  ....  نامید.جویس  فلچر  ددرر  مطالعه  خودد  بر  رروویی  ززنانن  مهندسس  ااعمالل  رراابطه  یی  ناددیدهه  گرفته  شدهه  رراا  ..............-٨۸٤

 فوکو  رراا  شرحح  ددهید.»  هم  سو  بینی  «اایدهه  یی  -٨۸٥

  ااززنظرااستوااررتت  کلگ  رروواابط  قدررتت  اازز  طریق  کداامم  مدااررهایی  وواابسته  به  هم  جریانن  می  یابد؟-٨۸۶

  نظریه  پرددااززاانن  اانتقاددیی  وو  پست  مدررنیست  ها  فرضض  می  کنند  که  تعاررضض  جنبه  .........  ساززماندهی  ااست.-٨۸٧۷

  راایی  مشخص  ساخنت  وو  ددرر  نتیجه  قابل  مدیریت  ساخنت  آآنها  کداامند؟طبقه  بندیی  اافراادد  باابزااررهایی  -٨۸٨۸
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  رروویکرددهایی  مدررنیست  تعاررضض  رراا  به  عنواانن  اابزاارریی  قابل  مدیریت  ،براایی  ..............................  تصورر  می  کند.-٨۸٩۹

  براایی  صدااه-٩۹٠۰   پیوند  ..........  وو  ...........  ددرروونن  فضایی  باززفضا ایی  ررااندهه  شدهه  خلق  می  ااندیشمنداانن  پست  مدررنن  معتقدند  با

  شودد.

  خرددهه  فرهنگ  ها  ممکن  ااست  بر  مبنایی  ............  اازز  ااررززشهایی  قالب  ددرر  ساززمانن  اایجادد  شوند.-٩۹١۱

  نقش  ساختارر  فیزیکی  ددرر  اایجادد    تعاررضض  چیست؟-٩۹٢۲

  هش  می  ددهند.ززمانی  که  معیاررها  وو  پاددااشهایی  عملکردد  برعملکردد  باررزز  ووااحدهایی  جمزاا  تأکید  می  کنند  ،.................رراا  کا-٩۹٣۳

  تعاررضض  ساززمانی  رراا  تعریف  کنید.-٩۹۴

  دداانیل  کتز  وو  رراابرتت  کانن  تعاررضض  رراا  به  صوررتت  نوعع  خاصی  اازز.........  تعریف  کرددهه  ااند.-٩۹۵

  چگونه  باید  تعاررضض  رراا  مدیریت  کردد؟-٩۹۶

  حقیقت  مسلط  نگاهه  مدررنیست  چیست؟-٩۹٧۷

  به  مست  ..........  سوقق  یابد.پست  مدررنیستها  ااستداللل  می  کنند  که  فعالیت  هایی  دداانش  پژووهانه  باید  -٩۹٨۸

  فوکو  اازز  مفهومم  ..........  براایی  تبیین  وو  پیش  بینی  کنرتلی  که  اافراادد  رراا  به  خودد  نظاررتی  ووااددااررمی  کند،ااستفاددهه  می  کند.-٩۹٩۹

    فهم  سیاست  جنسیت  مستلزمم  چیست؟-١۱٠۰٠۰
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