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شماره
جــوابســوال

اگر بخواهیم خانواده ها را به مشارکت در امور مدرسه دعوت 1

 .نماییم مطرح را  کنیم بهتر است مشکالت خانواده ها

نادرست 

اگر خانواده ای در مورد حمایت و پایش فرزندش به مدرسه 2

عتماد ا"قول هایی دهد ولی به آن ها عمل نکند، ویژگی 

 .از مشارکت مفید را رعایت نکرده است "متقابل

درست

اگر مدرسه ای در آغاز ثبت نام قول هایی به خانواده ها دهد که 3

در طول سال تحصیلی نتواند به آن پایبند بماند، کدام اصل 

 مشارکت مفید را نقض کرده است؟

اعتماد متقابل

شاخه ای گل به مراجعین هنگام ورود به مدرسه بیشتر  اهدای4

با کدامیک از اصول مشارکت مطابقت دارد؟

پذیرش و استقبال 

اولین عامل برای ظرفیت سازی مشارکت در جامعه که توسط 5

 .مدرسه انجام می گیرد، آموزش راه های مشارکت است

درست نا

اولین عامل برای ظرفیت سازی مشارکت در جامعه که توسط 6

.مدرسه انجام می گیرد، استقبال از مشارکت است

درست 

ایجاد زمینه ی مشارکت بیشتر در مدرسه توسط مدیر سبب 7

ایجاد مرکز یادگیری از یکدیگرو تشکیل باشگاه مادران جوان و 

 می  یشتر والدین و نمایندگان جامعه در مدرسههمکاری ب

.شود

درست

برنامه های داشته محور و مشارکتی چگونه برنامه هایی 8

 هستند؟

همه موارد 

بزرگترین آفت مشارکت در مدارس ، عدم آشنایی اولیا با 9

.استیکدیگر 

درست

بزرگترین آفت مشارکت در مدارس ، عدم برنامه ریزی  10

است  صحیح

نادرست 

به نقد و بررسی گروهی معلمان بر یک برنامه درسی خاص  11

...................... گفته می شود

درس پژوهی



بی توجهی والدین به رشد اخالقی فرزندشان زمانی صورت می  12

گیرد که خانواده ها فقط نگران نمره ی خوب دانش آموزشان 

 .هستند

درست

پژوهش های انجام شده در زمینه ی مشارکت می توانند سبب  13

مشارکت بیشتر خانواده ها در امور مدرسه ، آماده سازی شرایط 

مدرسه برای مشارکت بهتر توسط مدیر و توسعه ی ابتکارات و 

 .گردند  نوآوری های مشارکتی

درست

تشویق افراد به یادگیری درباره ی جامعه ، ترکیب فرهنگ های  14

ده از همه ی فرهنگ های در انجام امور و گوناگون و استفا

یادگیری خودرهبری و رهیاری و استفاده از راهبردهای متنوع 

 .سبب افزایش ظرفیت جامعه در زمینه ی مشارکت می گردد

درست 

نادرست .تنها طرف مشارکت در مدرسه دانش آموز است15

درست نا.خانواده ها فقط نگران موفقیت فرزندانشان هستند16

زندانشان خانواده ها همواره نگران پیشرفت و موفقیت و رشد فر 17

 .هستند

درست

دانش آموز و خانواده و نماینده ی نهادهای پیرامون مدرسه  18

 .طرف مشارکت در مدرسه محسوب می شوند

درست

در ارتباط اقناعی به قانع کردن طرف مقابل فکر می کنیم و وی  19

نیز متوجه می شود که نیاز ها و نگرانی های او مورد توجه قرار 

 گرفته است

درست 

 تهدید و شود می قناعت مطالب  در ارتباط اقناعی به یک سری 20

.نیست آمیز

نادرست 

 از  در ارتباط اقناعی طرف مقابل مشارکت مطمئن می شود که 21

 .شود می پیروی او نظر

درست

در اصول ظرفیت سازی و تشویق افراد به یادگیری درباره ی  22

 .جامعه ، منظور فهم اجتماعی و فرهنگی می باشد

نادرست

در اصول ظرفیت سازی و تشویق افراد به یادگیری درباره ی 23

جامعه ، منظور فهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 

 .می باشد

درست



@MohtavaNemunesoal 4 گروه ضمن خدمت هوشمند سازی 

عالقه به مشارکت و داشتن قدرت رهبری در چه صورتی بخشی از ظرفیت سازی جامعه انجام می گیرد؟ 24

در صورت عالقمندی افراد به مشارکت و داشتن قدرت رهبری ،  25

 .بخشی از ظرفیت سازی جامعه انجام می گیرد

درست

در مشارکت تمرکز بر مسئله ی مهم که نه فقط از دید مدرسه  26

بلکه از نگاه مشارکت کنندگان نیز باید مهم باشد صورت 

 .گیرد می

درست 

در مشارکت تمرکز بر مسئله ی مهم که نه فقط از دید مدرسه  27

بلکه از نگاه مشارکت کنندگان نیز باید مهم باشد صورت 

 .گیرد می

درست 

در مشارکت تمرکز بریک مسئله ی مهم از زاویه ی دید مدرسه  28

.صورت می گیرد

نادرست 

 برای فقط اجتماعی سرمایهی ا مدارسدر مشارکت خانواده ب 29

.یابد می افزایش خانواده

نادرست 

 برای هم اجتماعی سرمایهی در مشارکت خانواده با مدارس 30

 .یابد می افزایش مدرسه برای هم خانواده

درست 

در مشارکت در مدارس همکاری ها فقط در چهاچوب مدرسه  31

 .صورت نمی گیرد بلکه مربوط به خانواده ها هم می شود

درست 

اید همکاری ها فقط در چهارچوب ب  در مشارکت در مدارس 32

 مدرسه صورت بگیرد

درستنا

کت و بهتر شدن رفتارهای تربیتی کدام دستاورد مهم مشار 33

 است؟

بهبود قدرت فرزند پروری

یا برای شرکت در جلسات آموزشی کارکنان مدرسه دعوت از اول 34

 های روش و فرزندانشان  موجب آشنایی اولیا با مسائل تربیتی

 مدرسه به نسبت ها آن در خوب حس ایجاد و صحیح تربیتی

 .است

درست 

ه مطرح می کند باید دغدغه هر دو طرف دغدغه ای که مدرس 35

.مشارکت باشد

درست

زمان تدوین سیاست های مدرسه و اعالم آن به همه ی اولیا ،  36

.بعداز سپری شدن نیمه ی اول سال تحصیلی می باشد

نادرست 



زمان تدوین سیاست های مدرسه و اعالم آن به همه ی اولیا ،  37

 .قبل از شروع سال تحصیلی می باشد

درست

زمان تدوین سیاست های مدرسه و اعالم آن به همه ی اولیا  38

 چه موقع است؟

قبل از شروع سال تحصیلی 

شنیدن انتقادات، نیازها و خواسته های مراجعه کنندگان به  39

گشودگی  "معادل ویژگی مدرسه و تالش در جهت رفع آن ها 

 .از مشارکت مفید است "و پذیرا بودن 

درست 

همه مواردطرف مشارکت در مدرسه کدام مورد می تواند باشد ؟40

همه موارد  طالعات باالیی دارند ، کدام است؟علت اینکه برخی خانواده ها ا 41

اندیشه ی انتقادی داشتن کدام بعد ظرفیت سازی مشارکت از همه ابعاد مهم تر است؟ 42

در فرآیند مشارکت، شریکان موقعیتی مستقل و کدام جمله در فرآیند مشارکت درست است؟43

برابر دارند ولی در عین حال از یکدیگر تبعیت 

.می کنند

این ارتباط فقط به صورت گفت و گو صورت کدام گزینه در مورد ارتباط شفاهی صحیح نمی باشد؟44

 .می گیرد

ج مشارکت خانواده ها در کار کدام گزینه می تواند از نتای 45

 معلمان باشد؟

همه موارد 

مشارکت بر رفتار دانش آموزان نمی باشد کدام مورد از تاثیرات  46

؟

.به درس عالقمندتر می شود

مدرسه ای که همواره در تصمیم گیری ها امرش نافذ بوده و  47

طرفین دیگر مشارکت از تصمیمات آن پیروی می نمایند، کدام 

 ویژگی مشارکت مفید را در نظر نگرفته است؟

موقعیت برابر و مستقل داشتن طرفین 

 تمشارک

ن هایی از دانش آموزان را به نام گروه های مدرسه باید سازما 48

 .استقبال از مراجعین تشکیل دهد

درست 

درست .مدرسه پلی است بین فرهنگ های گوناگون اجتماع49

مشارکت باید بر روی مسائل اساسی و دغدغه های مشترک  50

.خانواده و مدرسه شکل بگیرد

درست



مشارکت خانواده ها در اقدام پژوهی ها موجب افزایش نگرش 51

 .علمی خانواده ها می شود

درست

مه ی مسائل مهم و کم مشارکت در مدرسه باید برروی ه 52

 .بگیرد شکل  ای خانواده هاه دغدغه و  اهمیت

نادرست 

شارکت باید بر روی مسائل اساسی و دغدغه م ؟ هست مشارکت در مدرسه باید چگونه53

.های مشترک خانواده و مدرسه شکل بگیرد

منابعی که جزء ابعاد ظرفیت سازی هستند شامل منابع فیزیکی  54

 .، انسانی و علمی هستند

درست 

نقل داستان های آموزشی خانواده ها چه تاثیری می تواند  55

 داشته باشد؟

همه موارد 

وقتی خانواده ای با مدرسه فرزندش مشارکت می کند فرصت  56

 .می یابد با معلمان و دانش آموزان تعامل داشته باشد

درست

وقتی خانواده ای با مدرسه فرزندش مشارکت می کند فرصت  57

.می یابد بستری برای رشد اجتماعی ایجاد کند

درست

وقتی مدرسه ای به دانش و تجربه اولیا اذعان نموده و به  58

به خوب شما بهره تجر از خواهیم می ما که میدارد اعالم  وی

از تشکیل  "تکریم و ارج گذاری  "مند شویم،در واقع اصل 

 .مشارکت را رعایت نموده است

درست 

یکی از دستاوردهای تحقیقات در زمینه ی مشارکت کدام  59

است؟

کنان مدرسههمکاری بیشتر افراد جامعه با کار

همکاری  یکی از دستاوردهای تحقیقات در زمینه ی مشارکت 60

است  کنان مدرسهبیشتر افراد جامعه با کار

درست 
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