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 به نظر تيتموس در جوامع صنعتي پيچيده، كدام نهاد قادر است به طرز موثر رفاه اجتماعي را در جامعه برقرار نمايد؟ 1 .

 اقتصاد .د  خانواده .ج  دولت .ب  مذهب .الف  

 معتقد به نقش گسترده بازارهاست و در نهايت آنرا تامين كننده تقاضاي اجتماعي افراد مي داند؟كداميك از ديدگاههاي زير 2 . 

 نظريه سوسيال دموكراسي .د  نظريه دولت حداقل  .ج  نظريه دولت حداكثر  .ب  نظريه نهادگرايي .الف  

 ارائه كدام دسته از خدمات دولتي در ديدگاه تكثرگرايي مورد قبول است؟3 . 

 اصطالحات گسترده اجتماعي در كل جامعه .ب  خدمات بالعوض از جانب دولت .الف  

 ارائه خدمات بر حسب استحقاق سنجي .د   خدمات همراه با مشاركت و مسئوليت فردي .ج  

 نمايد، چيست؟ ديدگاه مقررات گرايي مهمترين راه حلي را كه براي رفع مشكل فقر در جامعه پيشنهاد مي4 . 

 حمايت مالي بيشتر از فقرا .ب    بازار كار جذب فقرا در .الف  

 برقراري مقررات شديد اقتصادي .د  حاشيه راني اقتصادي فقرا .ج  

 ديدگاه راه سوم آنتوني گيدنز جهت ايجاد رفاه در جامعه به كدام يك از پارادايمهاي زير نزديكتر است؟5 . 

 سرمايه گذاري اجتماعي .ب   منسوخ گرايي .الف  

 يكپارچگي اقتصادي .د   نهادگرايي .ج  

 كدام يك از اشكال برقراري عدالت و برابري در جامعه منجر به ايجاد يك دولت مداخله گر خواهد شد؟6 . 

  الگوي غيرديوانساالرانه .ب    الگوي ديوانساالرانه .الف  

 عدالت الگودار .د    عدالت بي الگو .ج  

 گردند؟ دهاي حرفه ايي و به وسيله متخصصان تعريف ميكداميك از نيازهاي زير بر طبق هنجارها و استاندار7 . 

 نياز مقايسه اي  .د  نياز دستوري .ج  نياز نسبي .ب  نياز بيان شده .الف  

 گردد؟ اي براي طراحي يك جامعه فعال تبديل مي به عرصه با داشتن كدام ويژگي،برنامه ريزي اجتماعي 8 . 

 برنامه ريزي به تكيه بر فردگرايي .ب  برنامه ريزي به عنوان يك فرايند تفكر .الف  

 برنامه ريزي به عنوان يك فرايند مشورتي .د  برنامه ريزي به عنوان يك فرايند اجتماعي .ج  

 توسعه اجتماعي در چه سطحي منجر به ايجاد دگرگونيهاي گسترده اي چون مهاجرت در جامعه است؟9 . 

 نهادي .د  كاركردي .ج  رتباطيا .ب  ساختاري .الف  

 برنامه توسعه از چه جهت براي مديران بخش هاي مختلف جامعه داراي اهميت است؟10 . 

 بسط حوزه اقتدار و مديريت .ب  حمايت رهبران سياسي .الف  

 انجام تبليغات سياسي .د    جلب منافع ملي .ج  

 گردد؟ به يك برنامه رسمي منتهي مي لزوماً »نظام برنامه ريزي«كداميك از جنبه هاي 11 .

  پيش بيني .د  برنامه ريزي .ج  چشم انداز .ب  مشاركت جويي .الف  
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كدام يك از سطوح برنامه ريزي شامل همه سازمانها، گروهها و افرادي است كه از طريق نهادهاي واسطه اي با اين نظام 12 . 

 شوند؟ مرتبط مي

 محيط زمينه اي .د  محيط سازماني .ج  محيط عملياتي .ب  محيط عمومي .الف  

 كداميك از مفاهيم زير بيانگر نحوه تقسيم كار در سطوح مختلف نظام برنامه ريزي كشور است؟13 . 

 نظارت و ارزيابي .د  درجه تمركز  .ج  آمار و اطالعات .ب  آيين نامه داخلي .الف  

 انجامد؟ محلي ميهاي اجتماعي به افزايش انعطاف پذيري و هماهنگي برنامه ها در سطح  كدام يك از انواع برنامه ريزي14 . 

 غيرمتمركز .د  متمركز .ج  توسعه اي .ب  اقتصادي .الف  

 كدام يك از گزينه هاي زير بيانگر هدف اصلي موضوع سياستگذاري اجتماعي است؟15 . 

 بررسي انتقادي تاثير سياستگذاري اجتماعي بر زندگي مردم .الف  

 بهبود آموزش دانش آموزان و دانشجويان .ب  

 از مداخله ساير اجتماعات مردمحفظ جامعه و  .ج  

 كنترل مردم و نگهداشتن آنها در جاي خود .د  

 چه عاملي بيش از همه در افزايش اهميت موضوع سياستگذاري در قرن نوزدهم تاثيرگذار بود؟16 . 

 گسترش فقر .د  جنبش هاي سياسي .ج  جنبش هاي اجتماعي .ب  انقالبات سياسي .الف  

 اهي مورد نظر تيتموس به دنبال تامين سود و مزاياي طبقه متوسط جامعه است؟كدام يك از نظامهاي رف17 . 

 تامين اجتماعي .د  دولت رفاه پنهان .ج  نظام آموزشي .ب  نظام رفاه متوسط .الف  

 كدام يك از انديشه هاي مربوط به سياستگذاري اجتماعي معتقد است كه نقش بازار در جامعه مهمتر از ارزشهاي رفاهي مثل18 . 

 آموزش و بهداشت است؟

 راست نو .د  رفاه فراگير .ج  پست مدرن .ب  چپ نو .الف  

 ؟كنند بازتاب نميسياستگذاريهاي اجتماعي كدام ويژگي را در جامعه 19 . 

 برابري نسبي مردم .د  برابري مطلق مردم .ج  تأثير بر رفتار افراد .ب  ارزشها و هنجارها .الف  

انگيزه بهتر كردن اوضاع در ميان گروهها و رسيدن به سطح بهينه از كارايي در جامعه چه چيزي براي ايجاد به عقيده راولز 20 . 

 الزم است؟

 وجود مقدار معيني نابرابري .ب  در جامعه برقراري عدالت كامل .الف  

 ايجاد كار و شغل مفيد براي همه .د  و رفاه كامل ايجاد فرصت هاي برابر .ج  

  شود؟ مي دسياستگذاري اجتماعي با افراد عادالنه اما به طور متفاوت برخوربر اساس كدام اصل، در 21 . 

 انصاف .د  ها برابري فرصت .ج  مساواتگرايي .ب  برابري .الف  

 كدام يك از مفاهيم زير از نظر دويال و گوف معيار مناسب تري براي تعريف نيازهاي اساسي است؟22 . 

 احساس نياز .د  حقوق مدني .ج  انسانبقاي  .ب  تندرستي جسم .الف  
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كدام يك از انواع حقوق و آزاديها، دريافت مستمري در يك نظام رفاهي و دسترسي به منابع آموزشي را به نظر مارشال 23 . 

 دهد؟ نشان مي

 حقوق سياسي .د  حقوق اجتماعي .ج  حقوق مدني .ب  حقوق فرهنگي .الف  

 ؟ه استگسترش سياستگذاري اجتماعي و رفاه، بيانگر نوعي توسعه از پايين به باال بودزمينه هاي ايجاد و كدام عامل از 24 . 

 رقابت هاي مذهبي .د  كارايي اقتصادي .ج  تقاضاي عمومي .ب  صنعتي شدن .الف  

 طرح ملي فراگيري براي بيمه هاي اجتماعي براي نخستين بار در كدام كشور مطرح گرديد؟25 . 

 آمريكا .د  آلمان .ج  انگليس .ب  فرانسه .الف  

در رويكرد اصالحات رفاهي كه به رهبري و مديريت بيل كلينتون در آمريكا انجام مي شد، از چه نوع كنترلي نسبت به 26 . 

 گرديد؟ دريافت كنندگان تامين اجتماعي استفاده مي

  سركوب غير مستقيم .ب    كنترل نامحسوس .الف  

 كنترل دروني .د    سركوب مستقيم .ج  

 كدام يك از گزينه هاي زير، شكلي از اعمال كنترل غيرمستقيم سياستگذاريهاي اجتماعي است؟27 . 

  كنترل سالمندان در آسايشگاهها .ب  تقسيم بندي جنسيتي در جامعه .الف  

 كنترل در مراكز نگهداري از معلولين .د  كنترل بيماران بيمارستان رواني .ج  

 شود؟ اد برخي تغييرات در جامعه، باعث بعضي پيوندهاي اجتماعي سنتي ميكدام كاركرد نظامهاي رفاهي با ايج28 . 

 سياست اجتماعي .د  كنترل اجتماعي .ج  تامين اجتماعي .ب  حمايت اجتماعي .الف  

سياست واگذاري مدارس ناكارآمد يا ادارت آموزش محلي به بخش خصوصي را در دستور در بريتانيا يك از احزاب زير  كدام29 . 

 قرار داد؟ كار خود

 سوسيال دمكرات .د  محافظه كار .ج  كارگر نو .ب  تاچريسم .الف  

فرايند توليد انبوه در كارخانه ها بر اساس نظام سلسله مراتبي كه در آن هر كارگر نقشي مشخص و الگوي كاري معيني 30 . 

 ، چه نام دارد؟ه باشدداشت

 تيپساصنع .د  پسا فورديسم .ج  پسامدرنيسم .ب  فورديسم .الف  
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