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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
تواند یها  م ازین ایاست که با توجه به انواع مشکالت  یاجتماع یاز مهارت ها در مددکار یکیارجاع   (1

درستشود. یمداخله ها محسوب م نیا ز بهتر یکی.اراجاع مناسب خود ردیصورت گ

2)
 اجرای موضوع است که چقدر مداخله های انجام شده و برنامه های نیبرای ا یمهم اریفرصت بس یابیارز

رها  یاجتماع از مشکالت مددکاران یکیمراجع اثربخش بوده است.لذا  ازین ایشده برای حل مشکل 

 .اجراست ایو  یبرنامه کمک نیبعد از تدو نیکردن مراجع
درست

درست.است یهای سطح کالن مقابله با مرتبط با بازماندگ استیاز س یسرانه آموزش شیافزا  (3

زدُتحمل به تحمل بدن به  دهی. پدندیگو یدارد را تحمل م ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا(4

 .باال برود دیه مرتبا بامصرف اشاره دارد ک یفعل
درست

تحمل؟ ندیگو یدارد را چه م ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا(5

است که به اقدام به  یدر افراد یاختالل روانپزشک نیتر عیاختالالت خلق و شااز جمله  یافسردگ(6

درست .کنند یم یخودکش

درست.است یانتخاب رییشگیجزء پ -لیترك تحص نجاای در–اقدام در رابطه با گروه های در معرض خطر   (7

درستاست. یاقدام در خصوص کودك آزار ینهاد تخصص نیمهمتر یاورژانس اجتماع  (8

تیه اهمب یآن است بلکه واکنش تیبر اهم لیدهند دل ینشان م یبه بازماندگ یکشورها چه واکنش نکهیا  (9

.است گانیو را یشتم( اجبارششم تا ه هیپا نی)ب هیپا التیدر اغلب کشورها تحص یآن است. در ثان
درست
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جراحت زانو و کف دستست؟یاز کودك آزاری ن یناش در کدام قسمت از بدن کودکان معمول است و احتماال بیآس  (11

یاظهار به خودکش ،دییناام ،یخودکش لیوسا هیته، نامه تیوص هی: ته یبا نشانه های خودکش ییآشنا  (11

درست.باشد یو... م

یاورژانس اجتماعبازوی اصلی مداخله در کودك آزاری کدام مورد است؟  (12

درست.کند یدرخواست کمک نم یبه خودکش لیاست که فرد ما نیسوال ا نیباور نادرست در ا  (13

همه مواردشود؟ یانجام م صیپس از ترخ رییگیهای پ وهیبه چه ش  (14

یهرگونه مرکز رسم ابیدر غ ژهیکودکان باالست به و ییدر مدرسه امکان شناسا یحضور متماد لیبه دل  (15

درستکه کودك در آن حضور داشته باشد. یگرید

یگذار ریتاث یچگونگ ییدر شناسا یو قدرت استدالل مددکار اجتماع یظرن یها افتهیاز  یریبهره گ  (16

درستها و.... مهم هستند. امدیعوامل وپ

به آثار عدم تیمحروم فینامند. در تعر یم تیدارد را محروم ادیدر نبود آنچه فرد بدان اعت یقرار یب  (17

درستشود. یاشاره م ادآوریبه موضوع اعت یدسترس

محرومیت؟  گویند می چه را دارد اعتیاد نبود آنچه فرد بدانبی قراری در   (18

19)
حل مشکل دانش  یانجام شده برا یدهد که بعد از مداخله ها ینشان م صیپس از ترخ یها یریگیپ

درستت.مهم اس اریمرحله بس نیآنان را فراهم کند لذا ا ینسب ایاستقالل کامل  نهیآموزان، چقدر توانسته زم
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حل مشکل دانش  یانجام شده برا یدهد که بعد از مداخله ها ینشان م صیپس از ترخ یها یریگیپ  (21

 درست ت.مهم اس اریمرحله بس نیا اآنان را فراهم کند لذ ینسب ایاستقالل کامل  نهیآموزان، چقدر توانسته زم

21)  
 کودك تیکه به سالمت، رفاه و امن یترك فعل ایکودك آزاری عبارت است از : هر فعل جامع  فیتعر

 درست زند یم بیآس

22)  
 یم شنهادیدر چه مواردی پ یو محدود کردن استفاده در اتاق خصوص نترنتیاتاق استفاده از ا رییتغ

 یقراخالیهای غ لمیبرای ف نترنتیاستفاده کودکان از ا شود؟

 چرا بازماندگی تحصیلی مهم است؟  (23
تا اتمام دوره  دیدر کشورهای کودکان با یاز نظر قانون

 .باشند لیدر تحص رستانیدب

به  کیصورت ممکن است به تحر نیا ریچون در غ را جدی گرفت؟ ندیایبه نظر ب یکه ممکن است ژست خودکش ییارفتاره دیچرا با  (24

 منجر شود یاقدام خودکش

25)  
 هیته ،مانپی¬مرگ هم :ردب¬یرا به شدت باال م یموضوع خودکش سکیچند عامل مهم وجود دارد که ر

خطرناك و  ،میدر تصم تیجد ،موضوع تیفور یبه عبارت یقدام احتمالبودن زمان ا کینزد ،نامه تیوص

 یانتخاب وهیکشنده بودن ش
 درست

 ندیگو ینم یکنند به کس یخواهند خودکش یکه م یافراد نکهیاست و ا یریشگیقابل پ یخودکش  (26

 درست .ستیدرست ن

تواند نشانه  یم نییپا نیدر سن یاز حد در مورد مسائل جنس شیب یو کنجکاو ادیداشتن اطالعات ز  (27

 باشد. یجنس یآزارکودك ی
 درست

 درست .افتد یاتفاق م یعاطف یکودك آزار ،یدر اشکال کودك آزار  (28
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 نیگروه در سن نیا کارییاز ب یهای ناش نهیهز ست؟یبرای جامعه کدام مورد درست ن یلیتحص یهای بازماندگ نهیدر بازشماری انواع هز  (29

 یانجو لیو اوا ینوجوان

 همه موارد شود؟ یانجام م یتوسط چه کسان یکمک یبرنامه ها یابی،ارزیکمک یبرنامه ها یدر صورت عدم اجرا  (31

 همه موارد شود؟ یانجام م یتوسط چه کسان یبرنامه های کمک یابی،ارزیدر صورت عدم اجرای برنامه های کمک  (31

و  جاناتیاو را باال برده و ه تیو ادارك حما تیمناحساس ا دیبا یبه خودکش لیدر گفتگو با فرد ما  (32

 درست .ستیرفتار او ن دییتا یکه به معن میکن دییاحساساتش را تا

 یرفتار خودکش دییو تا جاناتیه دییتا در گفتگو با فردی که در معرض اقدام به خودکشی است کدام گزینه درست است ؟  (33

 هیجانات او را تایید می کنیم. است؟ حیکدام اقدام صح یدر مداخله با موارد در معرض خودکش  (34

35)  

 ایبرای کمک به حل مشکل  ای میده یم لیبرای دانش آموزی پرونده تشک یوقت یدر مددکاری اجتماع

 ومداخله .شناخت مشکلردیمورد مطالعه قرار گ دیخانواده دانش آموز هم با میکن یم یاو اقدام ازین رفع

 ای ستین ریبدونم شاکت مراجع امکان پذ یمددکاری اجتماع ندیموثر و اجرای مراحل شش گانه فرآ

 دشوار خواهد بود اریبس اریبس

 درست

 در افرادی است که به اقدام به یاختالل روانپزشک نیتر عیجمله اختالالت خلق و شابودناز  یدو قطب  (36

 .کنند یم یخودکش
 نادرست

 پیشگیری انتخابی یا برگزیده ه اندازی سیستم آموزش جبرانی به کدام نوع سیاست گذاری برای بازماندگی تحصیلی مربوط می شود؟را  (37
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 درست .ستیکودکان عامدانه ن هیالزاما خشونت عل  (38

 درست .ستین یمعمول کودك آزار یکودك ، جزء نشانگرها یسرخوش  (39

 دیده تحمل و وابستگینشانه های محرومیت، پ سه ویژگی مشترك اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر چیست؟  (41

 کیافسرد کنند کدام است ؟شایع ترین اختالل روانپزشکی در افرادی که به اقدام به خودکشی می   (41

 درست باشد. یم یوابستگ ،تحمل ،تیمحروم به مواد مخدرشامل : ادیو اعت نترنتیبه ا ادیاعت یشباهت ها  (42

43)  
 مهم اریبس یاجتماع یمددکار ندیامه فراو اد صیتشخ یمشکل برا کیعوامل موثر در بروز  ییشناسا

را فراهم کند تا  ییا نهیممکن است  زم ،یعدم اعتماد مراجع به مددکاراجتماع لیاوقات به دل یاست.گاه

 ساز اشاره نکند. نهیو زم یکند  و به عوامل اصل زیپره حیاطالعات صح هیاز ارا
 درست

م فراگیر و تهمید تحصیل کودکان اتباع جزء کدام شناسایی کودکان در سن تحصیل و تالش برای ثبت نا  (44

 سطح از مداخالت مرتبط با بازماندگی تحصیلی است؟
 های سطح کالن استیس

 ءکودکان اتباع جز لیتحص دیو تهم ریو تالش برای ثبت نام فراگ لیکودکان در سن تحص ییشناسا  (45

 .ان استو قانون گزار رانیگ میتصم رهیاست که در دا یسطح کالن استهاییس
 درست

 مسامحه و غفلت -بله ؟یکودك آزاری است؟ اگر بله چه نوع ایعدم مراجعه به پزشک بعد از احساس درد کودك، آ  (46

 مسامحه و یفرزند و ... در مرحله اول نوع لیتحص ماری،یعدم مراقبت از فرزند در خصوص درمان ب  (47

 .است غفلت
 درست
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دگی تحصیلی در چند دسته تقسیم می شوند: عوامل خانوادگی، عوامل فردی، عوامل علل اصلی بازمان  (48

 درست اجتماعی-مرتبط با مدرسه، علل فرهنگی

 ای لیممانعت از ترك تحص)اقدام  ری،یگیپ ،ییشناسا شامل لیمراقبت در برابر ترك تحص ندیفرا  (49

 .یلیاز تثبت تحص نانیجهت اطم رییگیپ نیشود. همچن یم( لیبه تحص بازگرداندن
 درست

به  ادیکاهش اعت یها وهیاز جمله ش یمجاز تیو فعال یکاهش ساعات حضور، کم کردن از دوستان مجاز  (51

 درست است. یمجاز یشبکه ها

 به ادیهای کاهش اعت وهیمجازی از جمله ش تیکاهش ساعات حضور، کم کردن از دوستان مجازی و فعال  (51

 .های مجازی است شبکه
 درست

 است یریشگیقابل پ یخودکش کدام باور زیر در مورد خودکشی صحیح است ؟  (52

 جامع تر است ؟ یاز کودك آزار فیکدام تعر  (53
 تیکه به سالمت، رفاه و امن یترك فعل ایهر فعل 

 .زند یم بیکودك آس

 ؟نیست کدام عبارت زیر در رابطه با کودك آزاری صحیح   (54
 دین رفتار باکودك آزاری عنصر عامدانه بود فیدر تعر

 وجود داشته باشد

 تر است ؟ حیکدام عبارت صح  (55
 یاتفاق م یدر اشکال کودك آزاری، کودك آزاری عاطف

 افتد

 .دیآ یبوجود م ییمشکل لحظه ا   ست؟ین حیصح« مشکل»اطالعات در باره  یجمع آور یدر خصوص نکات مورد توجه برا  نهیکدام گز  (56
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 همیشه جزء عوامل زمینه ساز است  ؟نیست  صحیح « ساز عوامل آشکار»کدام گزینه در خصوص   (57

 .جمع آوری اطالعات خانواده دانش آموز مهم است تیدر خصوص اهم نهیکدام گز  (58
منبع مداخله برای حل مشکل  نیممکن است مهمتر

 .دانش آموز در خانوداه باشد

 .پرسشنامه است لیموظف به تکم یمددکار اجتماع ؟نیست  صحیح مشکل تشخیص و مشکل کدام گزینه در خصوص جمع آوری اطالعات برای شناخت   (59

 همه موارد کدام گزینه در خصوص روش های جمع آوری اطالعات صحیح است؟  (61

 عوامل مربوط به فرد، خانواده و جامعه مهم هستند. صوص عوامل زمینه سازصحیح است ؟کدام گزینه در خ  (61

 سرانه آموزشیافزایش  است؟ یهای سطح کالن مقابله با مرتبط با بازماندگ استیکدام مورد جزء س  (62

 .دداشته باش یابیارز تیقابل دیالزاما با یبرنامه کمک ؟ نیست صحیح  « کمکی برنامه» کدام مورد در خصوص   (63

 همه موارد است؟ صحیح  «تشخیص» کدام مورد در خصوص   (64

 همه موارد ؟ است صحیح  « کمکی برنامه موجود مشکالت» کدام مورد در خصوص   (65

 همه موارد است؟ صحیح اجرا کدام مورد در خصوص   (66
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 نیست ؟ صحیح کمکی برنامه در ارجاع از استفاده کدام مورد در خصوص   (67
ارجاع می تواند به مراکز دارای عملکرد بسیار مناسب و 

 ثر، ولی غیر مجاز انجام شود. مو

 ؟نیست صحیح  ترخیص از پس پیگیری  مرحله کدام مورد در خصوص   (68
مرحله حق مداخله ندارد چون  نیدر ا یمددکاراجتماع

 .با مراجع هست یکار مددکار اجتماع انیپا

 همه موارد است؟ صحیح اجرا مرحله کدام مورد در خصوص   (69

 است؟ صحیح یابیارز مرحله کدام مورد در خصوص   (71
نقاط قوت و ضعف  ییبرای شناسا یفرص یابیارز

 است یمددکار اجتماع

 همه موارد است؟ صحیح  ترخیص از پس پیگیری مرحله کدام مورد در خصوص   (71

 همه موارد کدام مورد در خصوص برنامه کمکی صحیح است؟  (72

 کدام مورد در خصوص تجزیه وتحلیل مشکل صحیح است ؟  (73
 یاطالعات محدود به اطالعات کنون لیلو تح هیدر تجر

 .است

 .تاس یمددکار اجتماع فهیبندی وظ تیو اولو صیتشخ ؟ ستین حیصح صیکدام مورد در خصوص تشخ  (74

 بصورت کلی نوشته می شود.ارزیابی  ست؟ین حیصح یابیکدام مورد در خصوص مرحله ارز  (75
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 آثار جراحت هادرمان  شود، کم کاربردتر است؟ یدر کاهش و قطع خشونت م ریاز ابزارهای ز کیکدام   (76

چرا مدرسه محل مناسب و شاید مناسبترین محل برای »کدام یک از دالیل زیر در خصوص اینکه   (77

 ست؟رساتر و دقیق تر ا« شناسایی موارد کودك آزاری است؟

 دیکودکان ساعات متمادی در مدرسه و در معرض د

 آثار و یرفتاری، روان راتییتوان تغ یهستند و لذا م

 .رصد کرد یخشونت را به خوب یجسم

 دوری از مدرسه ؟نیستکدام یک از گزینه های زیر جزء دسته های اصلی بازماندگی از تحصیل   (78

 مواردهمه  شود ؟ یو بازی محسوب م نترنتیبه ا ادیك اعتاز راه های تر ریاز موارد ز کیکدام   (79

 کاهش محتوای مجرمانه   ستند؟ین یاجتماع یبه شبکه ها دایکاهش اعت یجزء روش ها ریاز موارد ز کیکدام   (81

 ذهنی به مرگغولیت مش ؟ ستین یجزء نشانه های خودکش ریاز موارد ز کیکدام   (81

 آزاری جنسی صحیح است ؟کدام یک از موارد زیر در مورد کودك   (82

از حد در مورد  شیو کنجکاوی ب ادیداشتن اطالعات ز

 تواند نشانه ی یم نییپا نیدر سن یمسائل جنس

 باشد یجنس کودکآزاری

شناسایی موارد خشونت علیه کودك و کودك آزاری مهم به اندازه  کدام یک از نشانگرهای رفتاری زیر در  (83

 کودك یسرخوش سایر موارد مهم نیست؟
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 کدام یک از وضعیت های زیر خطر خودکشی باالتری دارند؟  (84

دوستش که قرار  ینامه فرد بعد از خودکش تیدر وص

ا ر خود کنند نوشته بعد از مدرسه یبود با هم خودکش

 پرت کند نیید را به پااز پل کنار مدرسه خو

 خودداری از افشاء موضوع نزد متخصصان ؟ ستیکودك ن هیعل یخشونت جنس تیهای مربوط به وضع هیجزء توص کیکدام   (85

86)  

عدم  ایو  ادیدهد ومشغله ز یانجام م یرا به خوب یبرنامه کمک نیتا تدو یاوقات مددکار اجتماع یگاه

درمان  یگام کوچک برا یشود که مراجع در برداشتن گام اول حت یاجرا و .. سبب م یتوجه به چگونگ

حل  یبرا اقدامو شکست در اجرا مانع  یانشود تا ترس از ناتو دیدچار ترد یکمک یبرنامه ها یواجرا

 تر و مزمن تر شود. قیشود  که مشکلالت مراجع عم یترس موجب م نیا طیشرا یمشکل شود.دبرخ

 درست

87)  
 یمدرسه موظف است در صورت عدم اجرا اءیخانواده واول ایبا کمک مراجع)دانش آموز(،   یمددکار اجتماع

ه برنام یعدم اجرا نهیزم یلیدال ای لیوال پاسخ  دهد که چه دلس نیبه ا یابیبا ارز  یکمک یبرنامه ها

 را فراهم کرده است. یکمک
 درست

88)  

را که  یموظف است اطالعات صیاطالعات و وارد شدن به مرحله تشخ یبعد از جمع آور یمددکار اجتماع

 ریسا یت مشورتنظرا ،یمنزل، مطالعه پرونده قبل دی:مشاهده، مصاحبه، بازدلیمختلف از قب یاز روش ها

عوامل  یارگذ ریتاث یکند و چگونگ یبند تیو الو لیو تحل هیآورد  ابتدا تجز یو... را بدست م نیمتخصص

خود را  صیکند .سپس استدالل تشخ یخانواده وجامعه بررس ،یها مشکل را در سه بعد فرد امدیو پ

 از حقوق مراجع است. نیدهد که ا حیمراجع توض یبرا

 درست

89)  
 یو مناسب برا یکند که اطالعات کاف یعمل م ییاطالعات  به گونه ا یدر جمع آور یجتماعمددکار ا

نشانه عملکرد  یکاربرد ریو غ  ادی.الزما اطالعات زدیبه دست آ یاجتماع یمددکار ندیادامه مراحل فرا

 .ستین یموفق مددکار اجتماع
 درست
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 درست کند. یبند تیها را الو ازین ایکت او مشکالت موظف است  با تفاهم با مراجع  و مشار یمددکار اجتماع  (91

 درست بندی کند. تیها را الو ازین ایموظف است با تفاهم با مراجع و مشارکت او مشکالت  یمددکار اجتماع  (91

هر  یکه برا سدیو مشخص بنو قیبطور دق یکمک یبرنامه ها نیموظف است در تدو یمددکار اجتماع  (92

 درست قراراست اجرا شود یکمک یچه برنامه ها ازین ایکدام از مشکالت 

مراجع را داشته باشد. شناخت هر مشارکت  یکمک یبرنامه ها نیموظف است در تدو یمددکار اجتماع  (93

 درست .گذار است ریتاث یبرنامه کمک نیدر تدو یمنابع اجتماع شتریچه ب

94)  
کند  یم یهد، همراه یم شیاقدام افزا یمراجع رابرا زهیموظف است در مرحله اجرا انگ یمددکار اجتماع

  دیتواند و با یدهد که م یجع مبه مرا  یرا با همراه امیپ نیومشوق مراجع است تا خود گام بردارد اما ا

 گام بردارد واقدام کند. نانیبا اطم
 درست

95)  
مشکل مشترك مد نظر  یافراد دارا یبرا یحت یکمک یبرنامه ها نیموظف است درتدو یمددکار اجتماع

ر ه یاست و برنامه ها ازین ایکدام مشکل  یبرنامه ها برا ایداشته باشد و مشخص کند که کدام برنامه 

 نوشته شود قیهم دق ازین ایمشکل 
 درست

96)  

 یاستفاده کند تا به اطالعات کاف یبیترک ایمختلف  بطور مجزا  یتواند از روش ها یم یمددکار اجتماع

و  با  یمددکار اجتماع صیروش ها به تشخ نیکند.ا دایدست پ یاجتماع یمددکار ندیادامه فرا یبرا

 کیاز هر ستفادهاطالعات و امکان ا یاهداف جمع آور ایاو و هدف  طیمشارکت مراجع  ومتناسب با شرا

 شود یم نیاز روش ها  تع

 درست

97)  
حل مشکل کمتر شود به  یدارد تا ترس از اقدام برا زهیانگ ازبهین یکمک یبرنامه ها یاجرا یمراجع برا

س توانند با احسا یافراد درمدرسه وخانواده م ریگام بردارد و هم سا دیهم مراجع با لیدل نیهم

 کند اجرارا  یکمک یدهند تا برنامه ها شیمراجع را افزا زهیانگ یو همکار یو همراه تیمسوول
 درست
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 و بازگرداندن به مدرسه رییگیپ ،ییشناسا ست؟یچ لیاقدام مراقبت در برابر ترك تحص ندیمراحل مربوط به فرا  (98

 ست؟یچ نترنتیبه ا ادیتحمل در اعت دهیمنظور از پد  (99
 ازین نترنتیاز ا ادگونهیدر صورت ادامه روند استفاده اعت

 شود یم شتریبه آن مدام ب

 درست زمان است. عیدر درك گذشت سر ی، ناتوان ینترنتیا یها یبه باز ادیدر اعت یمنظور از جهش زمان  (111

 رك گذشت زماندر د یناتوان منظور از جهش زمانی در اعتیاد به بازی های اینترنتی چیست؟  (111

 ست؟یچ ینترنتیبه بازی های ا ادیدر اعت تیمنظور از محروم  (112
 یتاب یقراری و ب یبه بازی ب یدر صورت عدم دسترس

 دیآ یسراغ فرد م

 درست موارد قبل از اقدام و اقدام متناسب است. ییشناسا یاز خودکش یریشگیپ یاقدام برا نیمهمتر  (113

 مهمترین توصیه در خصوص پیشگیری از خودکشی چیست؟  (114
به کادر مدرسه آموزش داده شود و  یعالئم خودکش

 جدی گرفته شود یمشاهده هرگونه عالئم

 برای اجرا است. زهیانگ جادیبا مراجع و ا یهمراه اعی در اجرا چیست؟مهمترین نقش مددکار اجتم  (115

 درست .ستیباال ن یجوان نیدر سن ژهیبه و لیدر گروه های بازمانده از تحص کاریینرخ ب  (116
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117)

)نه  دیومف یمرحله مطالعه است.اخذ اطالعات کاف  یاجتماع یمددکار ندیمراحل درفرا نیاز مهمتر یکی

را   یبرنامه کمک نیو تدو صیاز جمله مرحله تشخ یمراحل بعد یتواند در اجرا ی( مادیالزاما اطالعات ز

را  خوب صیتشخ نهیتواند زم یکه اطالعات خوب م مینکته را مد نظر داشته باش نیابل کند. اکمک ق

 فراهم کنئد.

درست
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