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مدیران به دنبال کنترل دیگران در جهت انجام امور معمول هستند در حالی که رهبران در جهت ایجاد تغییر در 
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  .ارزشهای معنوی و اخالقی آن را به یک سبک رهبر کلیدی ومناسب تبدیل کرده است



 . وقتی کارکنان موفق عمل کنند به آنها پاداش داده می شود

 . رهبری تبادلی بخش عظیمی از رهبری سیاسی است

 . مبتنی بر تبادل روابط میان رهبر و پیروان است
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 است ؟

 پژوهش

 یادگیری

 برنامه تعالی

 تدوین برنامه عمل

 یکی از ابتکارات کارساز و اندیشمندانه در عرصه مدیریت آموزشگاهی است ؟ -35
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  . جامعه پاسخ می دهد به تمام نیازهای
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 . مبتنی بر برنامه و عمل است

 در چندسال اخیر کدام مورد برای بهبود کیفیت در آموزش و پرورش طرح ریزی شده است ؟ -42
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ی آنان را فراهم م سازمانی مدیریت نموده و زمینه های ارتقای سطح صالحیت های علمی و حرفه ای

 .سازند
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 مدارس متعالی

 خالقیت و نوآوری مدیران

 مدیران مقتدر

 . این نوع رهبری مبتنی بر رهایی انرژی ذاتی افراد و فراخوانی صمیمانه آنان دربرخورد با چالش هاست -46
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 بوش در نظریه خود به کدام یک از ابعاد زیر اهمیت بیشتری می دهد ؟ -48

 مدیریت

 رهبری

 الف و ب

 هیچکدام

رهبران باید توانایی ایجاد ارتباط با همکاران ،  رهبران است ؟ متن زیر مربوط به کدامیک از مهارتهای -49

  . والدین ، دانش آموزان را داشته باشند
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