پالت  -2سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی
  .1مایه سرآمدی سازمان هستند و در طول زمان تکامل مییابند  -----------شایستگی های محوری
 .2بخش مهم شایستگی محوری در هر سازمان -----------

سرمایه فکری

 .3پیتر دراکر در بیان سرمایه فک ری از اصطالح  ....................استفاده کرده است >-----------------------کارکنان دانشی
 .4در اقتصاد مبتنی بر دانش ،موفقیت یک سازمان به چه چیز بستگی دارد؟  --------نحوه مدیریت سرمایه فکری
 .............  .5که در یک سازمان باقی میماند سرمایه فکری یا معنوی نامیده میشود  --------ارزش دانشی
 .6سه بعد سرمایه فکری کدامند؟ -1 --------سرمایه انسانی -2ساختاری -3ارتباطی
 .7منظور از بعد ارتباطی در سرمایه فکری چیست؟--------

استفاده از اطالعات بازار برای جذب و نگهداری مشتریان اس ت(سرمایه

مشتری هم بهش میگن)
 .8کدام بعد سرمایه فکری به دانش نهفته در سازمان اشاره دارد؟ >----------------------سرمایه ساختاری
 .9بعد ساختاری سرمایه فکری شامل چهار عنصر است >------------------سیستم ،ساختار ،استراتژی ،فرهنگ
  .10حفظ سرمایه فکری مستلزم چیست؟ --------یادگیری سازمانی
 .11سرمایه اجتماعی را میتوان حاصل  ............درجامعه دانست --------روابط مبتنی بر اعتماد
 .12سرمایه اجتماعی در برگیرنده دانشی است که در  .............و  ............قرار دارد و استفاده میشود  --------تعامالت بین افراد و شبکه
روابط متقابل
 .13از دیدگاه گ وشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی دارای سه بعد است

-1 --------ساختاری -2رابطه ای -3شناختی

 .14این بعد از سرمایه اجتماعی شامل اعتماد ،هنجارها ،الزام ها و هویت میشود --------

بعد رابطه ای

 .15این بعد از سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای مشترک ،وضعیت شبکه و سازمان مناسب است

 --------ساختاری

 .16در بعد ساختاری سازمان مناسب یعنی چه؟
 .17بع د شناختی شامل چیست؟

 --------میزان نزدیکی و شباهت افراد واحد اجتماعی

زبان و کدهای مشترک،روایات مشترک (افسانه ها،داستان ها،استعاره ها)

 .18پنج بعد اصلی سرمایه اجتماعی که تحقق آنرا تعیین میکند -1 :مجاری -2 ..........هنجارهای -3 .........انتظارات و .............. -4 ...........
-5زیر ساخت های -1 -------- ...........اطالعاتی و ارتباطاتی – اجتماعی – تعهدات – هویت – اخالقی
 .19از نظر پوتنام زیرساختهای اخالقی در جامعه  ..........هستند  --------مشارکت مدنی { انجمن ها  ،باشگاه ها}
  .20بعاد پنجگانه سرمایه اجتماعی موجب تشکیل یک  ............میشود  --------نهاد یادگیرنده
 .21راه های ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی -1 -------- :پایبندی به اخالقیات  -2حمایت از توسعه پایدار -3احساس مسئولیت اجتماعی
-4یگانگی و وحدت با جامعه

 .22توسعه پایدار باید بر مبنای تغییر  ............شکل بگیرد  --------تعقل جوهری (تعقل جوهری بر مبنای ارزش است و به دنبال رسیدن
به مصلحت آدمی است(جنبه اخالق مهم تر از سود اقتصادی است) .تعقل جوهری در نقطه مقابل تعقل ابزاری قرار دارد .تعقل ابزاری در
هرچیزی سود و فایده را دنبال میکند.
  .23چهار مبنا تدوین اصول اخالقی از نظر وارویک --------

عمومی – حکومتی – سازمانی – شخصی

  .24رکن اصلی سرمایه اجتماعی  --------یگانگی و وحدت با جامعه
  .25در عصر حاضر بیشتر از هر سرمایه ای به سرمایه  ............نیازمندیم  --------سرمایه اجتماعی {بدون سرمایه اجتماعی استفاده از
سرمایه های دیگر بطور بهینه صورت نمیگیرد}

