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  شماره
  جــواب  ســوال  

 اصالحات اصلی واحد عنوان به را مدارس.......   1
  .کند می تلقی

 ✅محور مدرسه مدیریت
 مستبدانه مدیریت
 نهاد مردم مدیریت
 مدرسه با اولیاء مشارکت

 در جو ومشارکت فعال شهروندانی بخواهیم گرا  2
  ............است شایسته کنیم، کشورتربیت امور

 باشیم داشته مستبدانه مدیریت
 را آموزان دانش فردي فعالیتهاي به کمک

 دهیم قرار خود کار سرلوحه
 امور در را آموزان دانش نیز مدارس در
 ✅.دهیم مشارکت مدرسه ومحیط کالس مختلف

 کار سرلوحه را فردي مهارتهاي به ترغیب
  دهیم قرار خود

 می موجب اجتماعی پذیري مسئولیت آموزش  3
  ..........................شود

 محیط مشکالت از شهروندان برآگاهی
 شود افزوده خود اطراف

 تمرین با ازابتدا کودکان تا شود می باعث
 را الزم آمادگی مدرسه، در مدنی هاي فعالیت
 .کنند کسب

 ایفاي با ازابتدا کودکان تا شود می باعث
 در جانبه همه ومشارکت شهروندي تر فعال نقش

 را الزم آمادگی وجامعه مدرسه خود، سرنوشت
 .کنند کسب

  ✅موارد همه
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  : ............................. گویند می موفق انسانهاي  4

 نردبان هاي پله از رفتن باال منزله به شکست هر
 . است هدف

 را شکست 99 باید موفقیت هر به دستیابی براي
 . کرد تجربه

 کرد دوري شکست از باید

  ✅2و1 گزینه

 سازمانهاي در مشارکتی نظام بهتر کارکرد براي  5
  شود؟ می پیشنهاد اي شیوه چه ایران

 اولویت در کارکنان در انگیزه ایجاد باید
 گیرد قرار

 ✅گیرد صورت فرهنگی کار باید
 مشارکت به کارکنان تشویق
 افراد آگاهی بردن باال

 بیشتر و......................  مدارس مدیران از بسیاري  6
  .پردازند می اجرایی و جزیی مسائل به

 هستند انگیزه یب
 هستند اولیاء نظر به متکی
 تربیت و تعلیم مسایل در خود رهبري نقش از

 ✅هستند غافل
  ندارند سازي تصمیم قدرت

7  
 به اعتقاد سازمان مدیریت که زمانی تا

 مشارکتی مدیریت باشد نداشته........................
  .کرد نخواهد پیدا تحقق

 انگیزه ایجاد

 ✅کارکنان مشارکت
 آگاهی ارتقاء

 پذیري مسئولیت

 زمانی چه از مشارکتی مدیریت نظام تاریخچه  8
  است؟

 نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس
 ✅ژاپن در آمریکا هوایی

 نیروي توسط اول جهانی جنگ از پس
 ژاپن در آمریکا هوایی

 نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس
 آمریکا در شوروي هوایی

 نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس
  شوروي در آمریکا هوایی
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 کارها که مواردي در مشارکتی گیري تصمیم  9
  باشد نمی موثر............................. 

 ✅اند شده اجرا ناقص و جزیی صورت
 اعضاء نظر اختالف
 زمان بودن محدود
 اعضا مقاومت

  .........................است معتقد دیوئی جان  10

 عناصراصلی نظرباید وتبادل عقالنی آزادي
 ✅ .باشد مدنی تربیت

 در کند مشورت دیگران با که کس هر
 .است شده شریک آنان عقل

 شناخت موجب آموزي دانش مشارکت
 شود می آنها بالقوه تواناییهاي
  موارد همه

11  
 دمکراتیک اصول اساس بر که اي مدرسه جو
 فضاي در که اي مدرسه به نسبت شود، می ادره
  .................. شود می اداره واستبدادي رعب

 است تر رامآ

 ✅باشد می تر واثربخش کارآتر آموزش براي

 است آور کسالت و کننده خسته

 است عملی و مهارتی

 هنوز و نیست متداول مشارکتی مدیریت چرا  12
  ؟است حاکم ما برآمرانه مدیریت

 ينتیجه در دارندکه واهمه رهبران چون
 دست از شان مدیریتی قدرت مردم دخالت
 ✅.برود

 اند نکرده عادت مشارکت به چون
 دارند واهمه مشارکت از

 هیچکدام

 دانش مشارکتی یادگیري در میتوان چگونه  13
  کرد؟ تر غنی را یادگیري آموزان،

 هايآموختهپیش و ازتجارب گیريبهره
 دیگران
 هايراهنمایی و هاکمک از استفاده با
 معلمان

 ✅2و 1 گزینه
 مدار معلم هاي شیوه از استفاده با

  12 سوال
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 واجب فریضه دو بین " شورا " قرآن در  14
  شده ذکر.... و.....یعنی

 ✅زکات و نماز
 روزه و نماز
 روزه و زکات
  حج و روزه

.......................... دلیل به دولتی، مدارس در  15
  .اردد قرار پایینی سطح در بسیار والدین پیگیري

 ✅خانواده، فرزندان وتعداد والدین زیاد مشغله
 تربیت امر به نسبت ها خانوادهد اهمیتی بی

 سواد سطح بودن پایین
  اولیاء کردن هزینه کمتر

 تشکیلروش ترین،متداولمشارکتی یادگیري در  16
  است؟ کدام گروه

 ممتاز آموزان دانش از استفاده
 یک شامل که هاییگروه از استفاده

 لحاظ از ضعیف یک و دومتوسط ممتاز، آموزدانش
 ✅.باشدمی درسی

 متوسط آموزان دانش از استفاده
  ضعیف آموزان دانش از استفاده

 عمده از ، متقابل شخصی وفهم درك  17
  .است.................... نتایج

 مستبدانه مدیریت

 ✅مناسب آموزشگاهی مدیریت
 نهاد مردم مدیریت
  دموکراسی مدیریت

18  
 راهبرد مؤثرترین: معتقدند جهان موفق رهبران

 در تغییرات انجام و طراحی دروپل 
  .است............................هاسازمان

 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
 باهم کردن

 فرد در درونی تعهد و مسئولیت ایجاد
 یا و ادارات کارکنان ،مردم وسیع مشارکت

 ✅دارانسهام
 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
 باهم کردن

 جو مشارکت مدیریت فلسفه بناي سنگ  19
  .چیست؟

 افراد به اطمینان

 ✅افراد کردن درگیر و اختیار سپردن
 افراد روانی بهداشت سطح افزایش



 

@MohtavaNemunesoal 6 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

 کارکنان نوآوري و خالقیت

20  
 ينحو به مدارس در فعلی گیري تصمیم سیستم
 مدارس در را نوآوري و خالقیت هرگونه که است

  ............................. چون سازد، می غیرممکن

 دوخته مناطق و ادارات به موجود مدیران نگاه
 می اي بخشنامه و دستور چه تا است شده
 ✅.رسد
 هستند اولیاء نظر به متکی
 هستند آموزان دانش نظر به متکی
 هستند انگیزه بی

21  
 و آموزشی مناسب هايشیوه شناخت
 معلمان توسط مشارکتی یادگیريهايروش
  است؟ پذیر امکان چگونه

 تجربه کسب با

 ✅خدمت ضمن هايوآموزش مطالعه با
 آموزان دانش روحیات شناخت با
  مدار معلم هاي شیوه از استفاده با

 یادگیري در.................................شناخت  22
  است ضروري امري معلمان توسط  ، مشارکتی

 یادگیريهايروش و آموزشی مناسب هايشیوه
 ✅مشارکتی
 آموزان دانش روحیات
 ارتباطی هاي شیوه شناخت
  مدار معلم هاي شیوه شناخت

 مدرسه سیاست عرصه در پیشتاز کشور کدام  23
  ؟ است محوري

 ✅استرالیا
 ایتالیا
 آمریکا
  ژاپن

  نیست؟ مدارس در مشارکت انواع از گزینه کدام  24

 مدرسه کارکنان و معلمان مشارکت
 مدرسه آموزاندانش مشارکت

 ✅مدرسه با اداري کادر مشارکت
 آموزاندانش اولیاي مشارکت

 بین مشارکتییادگیري" خصوص در گزینه کدام  25
  میشود؟ پیشنهاد آموزاندانش

 ابراز فرصت آموزاندانشبه آموزش امر در
 بدهیم نقش ایفاي و عقیده

 کاهشبه همکاري يروحیه تقویت با
 .بپردازیم مخرب رقابت هايزمینه
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 آموزاندانشبه گروهی تکالیف دادن

 ✅موارد همه

  است؟ صحیح گزینه کدام  26

 حل و خالقیت فرصت محلی مدیریت
 گیرد می افراد از را مسایل

 تفویض سیاست اجراي و تعیین در
 ندارد اهمیتی " قدرت"اختیارات،

 بر مبتنی مدیریت باالي هاي هزینه
 و پرشورترین اجراي حتی است ممکن مدرسه
 محدود نیز را اصالحی هاي تالش ترین قوي
 ✅کند

 کردن واژگون ،آماده گروه ضعیف افراد
  هستند، سطوح همه در ریزي برنامه و مشی خط

 در معلمان مشارکت راههاي" مورد کدام  27
  است؟ " مشارکتی مدیریت

 جاي به وارشاد راهنمایی دادن اولویت
 ✅وتوبیخ سرزنش

 آموزان دانش فردي فعالیتهاي به کمک
 تکالیف انجام به تشویق
  فردي مهارتهاي به ترغیب

 نمی مشارکت پیامدهاي و آثار از مورد کدام  28
  باشد؟

 را باال به پایین از ارتباط کارکنان، مشارکت
 سازد می ترآسان

 نانکارک بین بیشتر همکاري و انگیزه ایجاد باعث
 .گردد می مدیریت و

 هايکوشش در تا انگیزد برمی را مردم مشارکت
 .بپذیرد مسئولیت خود گروه

 اجتماعی سیاسی، هاي آگاهی رفتن باال موجب
  ✅شود می وفرهنگی

 در مشارکت کننده محقق امور از مورد کدام  29
  نیست؟ مدرسه

 از استفاده در وکارکنان معلمان شوراي
 امورمدرسه گردش در آنها نظرات
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 هرچه جذب براي ومربیان اولیاء انجمن
 آنان مشارکت بیشتر

 ✅مطالعاتی هايگروه تشکیل
 از استفاده در وکارکنان معلمان شوراي

  امورمدرسه گردش در آنها نظرات

 در آموزان دانش شوراي اهداف از مورد کدام  30
  است؟ ابتدایی دوره

 آموزان دانش وآگاهی بینش سطح ارتقاي
 به اعتماد ي روحیه وجود، ابراز تقویت

 نفس
 ها توانایی به نسبت آنان مثبت نگرش
 خود واستعدادهاي

  ✅موارد همه

31  
 تمرکز، کانون انتقال مزایاي از مورد کدام

 به آموزشی نظام باالي سطوح از اصالحات
  است؟ مدرسه

 فعال شرکت براي آموزان دانش ساختن
 اجتماعی زندگی در وسازنده

 آموزش پذیري وانعطاف تناسب افزایش
 ✅ .محلی ونیازهاي شرایط با وپرورش

 اجتماعی حقوق به نسبت آگاهی کسب
 است آموزان دانش

 سایر با وهمکاري دیگران حقوق به احترام
  افراد

  نیست؟ مستبدانه مدیریت نتایج از مورد کدام  32

 در وسایرکارکنان معلمان   همراهی عدم
 امور از بسیاري

 آموزشی امور در موفقیت کسب
 ✅وتربیتی

 وعدم مدرسه با اولیاء ارتباط ایجاد عدم
 امور در آنها همراهی

 پیشبرد در آموزان دانش همراهی عدم
 ودرسی انضباطی امور
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 می مدارس در آمرانه مدیریت تاثیر مورد کدام  33
  باشد؟

 اصالح و تغییر عدم و شدن بحرانی
 ✅موجود وضعیت

 شاد و تحرك پر محیطی
 یکدیگر به افراد شدن نزدیکتر
 اعضا مقاومت

 مدیریت مشکالت و موانع جزو مورد کدام  34
  است؟ ایران در محور مدرسه

 نامه آئین مورد در گیري تصمیم واگذاري
 .انضباطی

 ✅پرورش و آموزش تمرکزگرایانه ساختار

 .داخلی امتحانات تخلفات مورد در گیري تصمیم

 دانش لباس و پوشش مورد در گیري تصمیم
  آموزان

 آموزي دانش هاي تشکل خصوص در مورد کدام  35
  است؟ صحیح

 براي ال ایده مکانی آموزي دانش هاي تشکل
 باشند می دمکراسی یادگیري

 دارند محدود مسئولیت ها تشکل این
 ودلزده خسته زود خیلی ها تشکل این از افراد
 شوند می

  ✅موارد همه

 صحیح گروه ویژگیهاي خصوص در مورد کدام  36
  نیست؟

 را خود تواند می فرد که است جایی گروه
 دهد نشان آن در

 هنر تواند می فرد که است جایی گروه
 .سازد ظاهر را خویش وابتکار

 ایجاد اصلی دلیل دیگران از تجربه کسب
 ✅است گروه

 عالقه دالیل از دیگر یکی وجود ابراز
  است گروه به فرد ورغبت

 پیشنهادات و مشارکتی نظام مورد در مورد کدام  37
  است؟ صادق ما کشور در

 ما کشور در پیشنهادات و مشارکتی نظام
 .است نکرده پیدا را خود جایگاه هنوز
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 داده مشارکت سازمانی یک در افراد اگر
 .شودنمی استقبال کارکنان طرف از شوند

 سازمان گیریهاي تصمیم در کارکنان
 شوندنمی داده مشارکت

  موارد همه

 زمینه در که ایران در اقداماتی شامل مورد کدام  38
  ؟ باشد نمی است، گرفته انجام محوري مدرسه

 مدارس به مالی خودمختاري اعطاي
 شوراي به بخشیدن ورسمیت تشکیل

 مدرسه

 ✅ومربیان اولیا انجمن حذف
  امتحانات کردن نوبته دو

  برد می باال را................ سطح مشارکت مدیرت  39

 توقع

 ✅اعتماد
 نگرش
  تحمل

40  
  

 با........................... باعث مشارکتی مدیریت
  شود می زیردستان

 معاشرت

 خشونت

 صداقت

 ✅موثر ارتباطات

 زیردستان با....................باعث مشارکتی مدیریت  41
  شود می

 تضاد

 مشاجره

 اختالط

  ✅موثر ارتباطات

42  
 ذنفو آن در که است فرآیندي مشارکتی مدیریت

 به هستند......................  که افرادي میان در
  .شود می گذاشته اشتراك

 ✅نابرابر مراتبی سلسله در
 مشترك گیري تصمیم
 مساوي شرایط یک
  برابر سواد سطح

 راي استقالل  کند می تشویق را................ مشارکتی مدیریت  43
 ارزیابی خود
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 محوري خود

 ✅ابتکارات

  چیست؟ اجتماعی پذیري مسئولیت  44

 بخش مندترین وهدف مهمترین از یکی
 همه اي گونه به را آن اثرات که است آدمی تربیت
 مختلف ابعاد ودر انسانها زندگی در توان می جانبه
 آنان واخالقی هنر مذهبی، اجتماعی، فکري،
 ✅.کرد مشاهده

 است افراد پذیري انعطاف افزایش موجب
 در وري بهره هاي شیوه مهمترین از یکی
 است مشارکت

 نفس به اعتماد افزایش هاي راه از یکی
  است آموزان دانش

  است.......... معنايبه نظراصطالحی از مشارکت  45

 و ماديهايسرمایه در شدن شریک
 معنوي

 هايفعالیت یا هابرنامه وارزیابی اجرا
 مختلف

 اجرا ،گیريتصمیم فرآیند در افراد مداخله
 ✅مختلف هايفعالیت یا هابرنامه وارزیابی
 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
  باهم کردن

 اي خوشه مدارس تشکیل از هدف  46
  است..................................... 

 و آموزش در توازن عدم نوع هر جبران
 هم به نزدیک مدارس بندي گروه طریق از پرورش

 تر ضعیف مدارس با تر قوي مدارس
 شوند مخلوط

 مدارس مزایاي از بتوانند ضعیف مدارس
 گردند مند بهره قوي

  ✅موارد همه
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 خارج گیري تصمیم فرایند رااز کودکان وقتی  47
  ........... کنید

 شوند می خودباختگی دچار
 هستند مسائل حل به قادر تنهایی به

 رشد در حیاتی ومهارتهاي توانایی فاقد کودکان
 ✅شوند می بزرگسالی در خود ونمو

 رشد در حیاتی ومهارتهاي توانایی داراي کودکان
 شوند می بزرگسالی در خود ونمو

 مدیریت اجراي در مؤثر و اصلی عوامل از یکی  48
  .است......................  مشارکتی،

 سواد سطح
 کاري سابقه

 ✅مدیریت صداقت
  شخصیت

 این در آموزشی نظام موفقیت رموز از دیگر یکی  49
  .................................که است

 وگزینش نقاد ارزیاب، ماهیتاً نظام یک
 ✅باشد کننده

 مبتنی مدیریت حاوي اي برنامه داراي
 .است برمدرسه

 است فردي گیري برتصمیم مبتنی
  است فردي گیري تصمیم بر مبتنی

کدام مورد از نتایج مطلوب نظام مدیریت مشارکتی   50
  است؟

 افزایش سطح انگیزه شغلی 

 افزایش سطح بهداشت روانی 

 ایجاد روحیه تعاون 

 ✅همه موارد 
  

چون مشاوره هیچ پناهگاهی "این حدیث از کیست؟  51
  "نیست

 )امیر المؤمنین حضرت علی ( ع

 )پیامبر اکرم (ص

 ✅ )امام صادق ( ع

  )امام رضا(ع
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  ...................... آنکه بیشتر مشورت  52

 متعهد تر است 

 مسئوالیت پذیرتر است 

 ✅کند  کمتر اشتباه می

 آگاه تر است 

  

 اگر بخواهیم شهروندانی فعال ومشارکت جو در امور  53
  ............کشورتربیت کنیم، شایسته است

 مدیریت مستبدانه داشته باشیم 

کمک به فعالیتهاي فردي دانش آموزان را سرلوحه کار 
 خود قرار دهیم 

در مدارس نیز دانش آموزان را در امور مختلف کالس 
 ✅ .ومحیط مدرسه مشارکت دهیم

  ترغیب به مهارتهاي فردي را سرلوحه کار خود قرار دهیم

  

مدیریت مشارکتی که وقتی زیر دستان کار خوبی را   54
  انجام دهند شرایط ................... را فراهم می کند

 انتقاد پذیري 

  ✅ابراز احترام 

 همکاري 

  ابراز وجود 

55  
تحقیقات حاکی از این است که والدین دانش آموزان 

مدارس شاهد اغلب از نظرسطح 
  سواد......................هستند

 داراي مدرك سیکل ودیپلم 

 ✅فوق دیپلم ولیسانس 

 لیسانس و باالتر 

 زیر دیپلم 

  

  کدام گزینه از اهداف عمده مدیریت مشارکتی است؟  56

ارج نهادن به ارزش هاي انسانی و به یاري طلبیدن افرادي 
  .که به نوعی با سازمان در ارتباط اند

 هاي از پیش تعیین شده  رسیدن به هدف

 حرمت گذاشتن به ارزش هاي واالي انسانی 

 ✅ 2و 1گزینه 
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57  
در اخذنظرها  هایی می توانند ازچه روش مدارس مدیران
 را کسب هایی موفقیت مدرسه کارکنان هايو ایده
  نمایند؟

  مطالعاتی هايگروه تشکیل

  پژوهیاقدام هايتیم تشکیل

  یادگیري هايانجمن تشکیل

 ✅همه موارد  

  

  شناخت.................................در یادگیري مشارکتی ،  58
  است ضروري امري توسط معلمان

 مشارکتی  یادگیريهايو روش آموزشی مناسب هايشیوه

 روحیات دانش آموزان 

 شناخت شیوه هاي ارتباطی 

 شناخت شیوه هاي معلم مدار 

  

  مدیریت مشارکت جو چیست؟  59

فلسفه اي است که ایجاب می کند تصمیم گیري سازمانی 
چنان صورت گیرد که اطالعات و درون دادها و مسئولیت 

  .به پایین ترین رده مربوط به آن تصمیم واگذار شود

اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن 
 میم هاي مؤثري بپردازند تص

ساز و کاري است که از راه آن مسئولیت به گروه ها یا 
  .افراد مسئول داده می شود

 ✅همه موارد  

  

  از نظر یونیسف نتیجه عدم مشارکت کودکان کدام است؟  60

کودکان فاقد توانایی ومهارتهاي حیاتی در رشد ونمو خود 
 ✅در بزرگسالی می شوند  

 دچار عدم اعتماد به نفس خواهند شد 

 فاقد مهارتهاي ارتباطی خواهند شد 

 دچار بی انظباطی فکري خواهند شد 

  

 آموزان، دانشمشارکتی روشکدام مورد از پیامدهاي   61
  نیست؟

 هدفبه رسیدن براي آموزاندانش مختلف هايگروه
 کنند کار می با هم مشترك

 دانند میمسئول دیگران ادگیريخود را در برابر ی

 ✅کنند  می شخصی خود را ارزیابی پیشرفت

 نمایند می و حمایت یکدیگر را تشویق
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62      

 اصالحات اصلی واحد عنوان به را مدارس.......   63
  ............کند می تلقی

 ✅ محور مدرسه مدیریت
 مستبدانه مدیریت
 نهاد مردم مدیریت
 مدرسه با اولیا مشارکت

 مشارکتی مدیریت مزایاي از یکی.......................  64
  .است

  دموکراسی
  رایی خود

  راي استقالل
 معلومات ارتقاء

 خالقیت فضاي ایجاد براي مؤثر روشهاي جمله از  65
  باشد می.......................... 

 نظام براي فرهنگی تبلیغات انجام
 مشارکت

 خانواده محیط به کار محیط تبدیل
 پیشنهادهاي از مدیریت پشتیبانی

 کارکنان

  ✅✅موارد همه

 محور مدرسه مدیریت موفقیت موانع جمله از  66
  ..............................از عبارتست

  گروهی مهارتهاي فقدان
 دانش اجتماعی حقوق به نسبت آگاهی نداشتن
  آموزان
  فردي تصمیمات بر اعتماد
 مشارکتها از کافی اطالعات نداشتن

 کودکان مشارکت عدم نتیجه یونیسف نظر از  67
  است؟ کدام

 رد حیاتی ومهارتهاي توانایی فاقد کودکان
 ✅شوند می بزرگسالی در خود ونمو رشد

 شد خواهند نفس به اعتماد عدم دچار
 شد خواهند ارتباطی مهارتهاي فاقد
  شد خواهند فکري انظباطی بی دچار

 در جو ومشارکت فعال شهروندانی بخواهیم اگر  68
  ............است شایسته کنیم، کشورتربیت امور

  باشیم داشته مستبدانه مدیریت
 را آموزان دانش فردي فعالیتهاي به کمک

  دهیم قرار خود کار سرلوحه
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 امور در را آموزان دانش نیز مدارس در
 . دهیم مشارکت مدرسه ومحیط کالس مختلف

 کار سرلوحه را فردي مهارتهاي به ترغیب
 دهیم قرار خود

 مستلزم مدنی زندگی امروزه  69
  است،....................................................... 

  سایرین حقوق رعایت
  نیازمندان به کمک
  سایرین تحمل
 موارد همه

70  

 و رأي خود کس هر"کیست؟ از حدیث این
 هک کس هر و شود می نابود و هالك باشد مستبد

 شده شریک آنان عقل در کند مشورت دیگران با
  "است

 ✅)ع(  علی حضرت المؤمنین امیر
 )ص( اکرم پیامبر
 ) ع(  صادق امام
  )ع(رضا امام

71  
 اهداف به رسیدن"کیست؟ از سخن این

 طریق از وترقی برابري آزادي، یعنی دمکراتیک
  ".است پذیر امکان دمکراتیک آموزشهاي

 ✅دیوئی جان
 اسپنسر
 سایمون جان

  فستینگر

 می موجب اجتماعی پذیري مسئولیت آموزش  72
  ..........................شود

 محیط مشکالت از شهروندان برآگاهی
  شود افزوده خود اطراف

 تمرین با ازابتدا کودکان تا شود می باعث
 را الزم آمادگی مدرسه، در مدنی هاي فعالیت
 . کنند کسب

 ایفاي با ازابتدا کودکان تا شود می باعث
 در جانبه همه ومشارکت شهروندي تر فعال نقش

 را الزم آمادگی وجامعه مدرسه خود، سرنوشت
 . کنند کسب

  *** موارد همه

  است تر متعهد  ...................... مشورت بیشتر آنکه  73
  است پذیرتر مسئوالیت
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  کندمی اشتباه کمتر
 است تر آگاه

  ...................... باعث والدین سواد سطح بودن باال  74

 با والدین بیشتر چه هر آشنایی موجب
 شود می درمدارس موجود تشکلهاي
 اجتماعی سیاسی، هاي آگاهی رفتن باال
 شود می وفرهنگی

 دانش براي اولیاء بیشتر کردن هزینه
 شود می آموزان

  ✅  2  و1 گزینه

  ...................... باعث والدین سواد سطح بودن باال  75

 با والدین بیشتر چه هر آشنایی موجب
 شود می درمدارس موجود تشکلهاي
 اجتماعی سیاسی، هاي آگاهی رفتن باال
 شود می وفرهنگی

 دانش براي اولیاء بیشتر کردن هزینه
 شود می آموزان

  ✅2 و1 گزینه

.....................  باید موفقیت هر به دستیابی براي  76
  . کرد تجربه را

 شکست صد
 شکست200

 ✅شکست99
  شکست1

 باید افراد شخصیت شکوفایی به رسیدن براي  77
           شود القاء ارزش کدام

  متقابل شخصی وفهم درك
  همه شخصیت به احترام
  اجتماعی روابط در گیري سهل
  مورد سه هر

 سازمانهاي در مشارکتی نظام بهتر کارکرد براي  78
  شود؟ می پیشنهاد اي شیوه چه ایران

 اولویت در کارکنان در انگیزه ایجاد باید
 گیرد قرار

 ✅گیرد صورت فرهنگی کار باید
 مشارکت به کارکنان تشویق
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  افراد آگاهی بردن باال

 مدیریت اعمال جهت پشتوانه بزرگترین  79
  .است................................. سازمانها در مشارکتی

  سازمانها مدیران اعتقاد و ایمان تعهد،
  کارکنان به اختیارات تفویض
  فردي بین ارتباط افزایش
 مالی هاي سپرده و ها بودجه

: گوید می 2003 جهان کودکان بیانیه  80
.................................  

 عناصراصلی نظرباید وتبادل عقالنی زادي
 . باشد مدنی تربیت

 در مشارکت فرصت کودکان به که وقتی
 عمکرد این شود، می داده واقدامات تصمیمات
 مرومث مفیدتر تر، پرانرژي تر، خالقانه تر، مثبت
  شود می ثمرتر

 شناخت موجب آموزي دانش مشارکت
  شود می آنها بالقوه تواناییهاي

 تالش به منجر که گروهی رقابتهاي ایجاد
  شود آموزان دانش بین بیشتر

 دو توان می را محور مدرسه مدیریت پیشتازان  81
  دانست.........و............ کشور

  چین و آمریکا
  استرالیا و ایتالیا
  استرالیا و آمریکا
 ژاپن و آمریکا

82  
 به اعتقاد سازمان مدیریت که زمانی تا

 مشارکتی مدیریت باشد نداشته........................
  .کرد نخواهد پیدا تحقق

  انگیزه ایجاد
  کارکنان مشارکت
  آگاهی ارتقاء

  پذیري مسئولیت

 زمانی چه از مشارکتی مدیریت نظام تاریخچه  83
  است؟

 هوایی نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس
  ژاپن در آمریکا
 هوایی نیروي توسط اول جهانی جنگ از پس

  ژاپن در آمریکا
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 هوایی نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس
  آمریکا در شوروي
 هوایی نیروي توسط دوم جهانی جنگ از پس

  شوروي در آمریکا

84  
 دانش والدین که است این از حاکی تحقیقات
 نظرسطح از اغلب دولتی مدارس آموزان
  هستند......................سواد

  ودیپلم سیکل مدرك داراي
  ولیسانس دیپلم فوق

  باالتر و لیسانس
 دیپلم زیر

85  
 دانش والدین که است این از حاکی تحقیقات
 نظرسطح از اغلب دولتی مدارس آموزان
  هستند......................سواد

 *** ودیپلم سیکل مدرك داراي
  ولیسانس دیپلم فوق

  باالتر و لیسانس
 دیپلم زیر

86  
 دانش والدین که است این از حاکی تحقیقات
 نظرسطح از اغلب انتفاعی غیر مدارس آموزان
  هستند......................سواد

  ودیپلم سیکل مدرك داراي
  ولیسانس دیپلم فوق

  باالتر و لیسانس
 دیپلم زیر

 ابتدائی مدارس آموزي دانش شوراي تشکیل  87
،...............  

 ندارد آنها فکري و سنی رشد با تناسبی
 یبخش به پاسخگویی براي مناسب بستري

 ✅.است آموزان دانش نیازهاي از
 آموزان دانش سخصیت به احترام موجب

 است
  موارد همه

88  
 کارها که مواردي در مشارکتی گیري تصمیم

  باشد نمی موثر............................. 
  

  اند شده اجرا ناقص و جزیی صورت
  اعضاء نظر اختالف
  زمان بودن محدود
  اعضا مقاومت
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89  
 محور از مشارکتی گیري تصمیم جهت تغییر

 -پرورشی محور به مدیریتی، -سازمانی
  .است.......................  نیازمند اجتماعی،

 نامه آئین مورد در گیري تصمیم واگذاري
 . انضباطی
 *** کننده تسهیل حال عین در و قوي رهبري

  مدرسه کارکنان و معلمان مشارکت
  مدیران راي استقالل

  .........................است معتقد دیوئی جان  90

 عناصراصلی نظرباید وتبادل عقالنی آزادي
 .باشد مدنی تربیت

 در کند مشورت دیگران با که کس هر
 .است شده شریک آنان عقل

 شناخت موجب آموزي دانش مشارکت
 شود می آنها بالقوه تواناییهاي

  ✅موارد همه

 مدارس در است معتقد)  Jet( جت  91
  ...............................دمکراتیک

 باشد می زودرس مرگ مفید غیر زندگی
  کرد فکر آن مورد در جداً باید که

 بی تنبیه واجباري، ناخواسته بطالت
 موجود مدارس در هم هنوز که است اي رحمانه
  است

 ریزي برنامه آینده وري بهره جهت مدارس
 تا شود می خواسته آموزان وازدانش اند شده
  بگذارند گرو در سفته همچون را زندگی

 موارد همه

 اعمال آموزي دانش مشارکت ما کشور در چرا  92
  شود؟ نمی

 معلمان و اولیا صحیح آگاهی عدم خاطربه
  آموزاندانش و

 ایجاد و بسترسازي نبودن خاطر به
  مدارس در مشارکتفرهنگ
  روش این نبودن جوابگو خاطر به

  2 و 1 گزینه

 دانش مشارکتی یادگیري در میتوان چگونه  93
  کرد؟ تر غنی را یادگیري آموزان،

 هايآموختهپیش و ازتجارب گیريبهره
  دیگران
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 هايراهنمایی و هاکمک از استفاده با
  معلمان

  2و 1 گزینه
  مدار معلم هاي شیوه از استفاده با

94  

 در کنندگان شرکت شود می باعث چیزي چه
 چالش به براي اغلب محوري مدرسه مدیریت
 موجود، پایدار هاي نقش و هنجارها طلبیدن
  باشند؟ مردد

  زیردستان به گیري تصمیم واگذاري
  اولیاء نظر به بودن متکی
  گیري تصمیم قدرت عدم
 و گیري تصمیم براي الزم منابع عدم
 **اساسی تغییرات

95  
 یادگیري مورد در شده انجام تحقیقات حاصل

 مشارکتییادگیري که دهدمی نشان مشارکتی
  .......سبب آموزاندانش بین

 ارتباطات و تحصیلی پیشرفت افزایش
 *** است گردیدهآنان شخصی

  گردیده ارتباطی تعارضات افزایش
  است گردیده ارتباط از واهمه
  است گردیده آموزان دانش انزواي

 محوري مدرسه سیاست بار اولین براي ایران در  96
  گرفت قرار توجه مورد........................... در

  تحول سند
  توسعه سوم برنامه
  ساله 10 انداز چشم
 بزرگ هاي شهر

 واجب فریضه دو بین " شورا " قرآن در  97
  شده ذکر.... و.....یعنی

  زکات و نماز
  روزه و نماز
  روزه و زکات
  حج و روزه

.......................... دلیل به دولتی، مدارس در  98
  .اردد قرار پایینی سطح در بسیار والدین پیگیري

  خانواده، فرزندان وتعداد والدین زیاد مشغله
  تربیت امر به نسبت ها خانوادهد اهمیتی بی

  سواد سطح بودن پایین
  اولیاء کردن هزینه کمتر

 می تعادل به................ مشارکتی مدیریت در  99
  .رسد

 تعادل به................ مشارکتی مدیریت در
 . رسد می

  راي استقالل
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  قدرت نابرابري
  محوري خود
 معلومات ارتقاء

 می تعادل به................ مشارکتی مدیریت در  100
  .رسد

 راي استقالل

 ✅قدرت نابرابري
 محوري خود
  معلومات ارتقاء

 آموزش وظیفه دمکراتیک جامعه یک در  101
  ..............................از است عبارت وپرورش

 آن، انتقادي قواي تقویت ذهن، کردن آزاد
 تحقیق وتوانایی دانش با ذهن ساختن آشنا

 . آن در بشري هاي همدردي وبرانگیختن مستقل
  برمدرسه مبتنی مدیریت حاوي اي برنامه
 فعال شرکت براي آموزان دانش ساختن

  اجتماعی زندگی در وسازنده
 سایر با وهمکاري دیگران حقوق به احترام

  افراد

102  
 در را.................  اصوالً مشارکتی رویکردهاي
 می نتیجه ازمانی ارزشمند اهداف به رسیدن
  .دهد

 مشترك گیري تصمیم

 ✅عملی انگیزش
 نگرش
  عقلی انگیزه

103  
 راهبرد مؤثرترین: معتقدند جهان موفق رهبران

 در تغییرات انجام و طراحی در
  .است............................هاسازمان

 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
  باهم کردن

  فرد در درونی تعهد و مسئولیت ایجاد
 یا و ادارات کارکنان ،مردم وسیع مشارکت

 *** دارانسهام
 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
 باهم کردن

 جو مشارکت مدیریت فلسفه بناي سنگ  104
  .چیست؟

  افراد به اطمینان
 *** افراد کردن درگیر و اختیار سپردن
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  افراد روانی بهداشت سطح افزایش
  کارکنان نوآوري و خالقیت

  چیست؟ مدیریت در انقالب سومین  105

  مشارکتی مدیریت
  سازمانی مدیریت
  نهاد مردم مدیریت
 دموکراسی مدیریت

106  
 ينحو به مدارس در فعلی گیري تصمیم سیستم
 مدارس در را نوآوري و خالقیت هرگونه که است

  ............................. چون سازد، می غیرممکن

 مناطق و ادارات به موجود مدیران نگاه
 می اي بخشنامه و دستور چه تا است شده دوخته
 . رسد

  هستند اولیاء نظر به متکی
  هستند آموزان دانش نظر به متکی
  هستند انگیزه بی

 یادگیري در.................................شناخت  107
  است ضروري امري معلمان توسط  ، مشارکتی

 و آموزشی مناسب هايشیوه
 *** مشارکتی یادگیريهايروش

  آموزان دانش روحیات
  ارتباطی هاي شیوه شناخت
 مدار معلم هاي شیوه شناخت

108  
 مراجعات بیشتر آمده عمل به تحقیقات طبق

 انتفاعی غیر و شاهد دولتی درمدارس وپیگیریها
  .گیرد می صورت...........  توسط

  مادران
  پدران
  مادر و پدر
 خانواده دیگر افراد

 بسیاري در وسایرکارکنان معلمان   همراهی عدم  109
  .است.................... نتایج عمده از امور، از

 ✅مستبدانه مدیریت
 مدرسه آموزاندانش مشارکت
 مدرسه همکاران مشارکت
  مدرسه با اولیا مشارکت

110  
 واهمیتی آموزي دانش هاي تشکل به توجه علت
 دهند می آن به مختلف نظام در امروزه که

  چیست؟

 در اجتماعی فعالیتهاي در فراوان تاثیر
  خانواده

  بزرگترها با تعامل
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  آنها نفس به اعتماد افزایش
 کودکی هاي دوره در مشارکت تجربه چون
 دهآین برروندمشارکت اي فزاینده تاثیر ونوجوانی
  .دارد وکشورشان خود درسرنوشت افراد

 مشارکت براي تکنیک ترینعمده  111
  است........................ کارکنان

  سازمان یک در پیشنهادات نظام استقرار
  کارکنان به اختیارات تفویض
 اجتماعی سیاسی، هاي آگاهی رفتن باال
  است وفرهنگی

 هايفعالیت یا هابرنامه وارزیابی اجرا
 است مختلف

 نمودي عنوان به را مشورت و شورا کریم قرآن  112
  کند می تأکید و معرفی....................از

  پیشرفت
  ایمان

  خردمندي
  تکامل

 مدرسه سیاست عرصه در پیشتاز کشور کدام  113
  ؟ است محوري

  استرالیا
  ایتالیا
  آمریکا
 ژاپن

 مدرسه سیاست عرصه در پیشتاز کشور کدام  114
  ؟ است محوري

  استرالیا
  ایتالیا
  آمریکا
  ژاپن

 نمی مدارس در مشارکت انواع از گزینه کدام  115
  باشد

  مدرسه کارکنان و معلمان مشارکت
  مدرسه آموزاندانش مشارکت
  ادارات مدیران مشارکت
 آموزاندانش اولیاي مشارکت

 نمی مدارس در مشارکت انواع از گزینه کدام  116
  باشد

  مدرسه کارکنان و معلمان مشارکت
  مدرسه آموزاندانش مشارکت
 *** ادارات مدیران مشارکت
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 آموزاندانش اولیاي مشارکت

  نیست؟ مدارس در مشارکت انواع از گزینه کدام  117

 مدرسه کارکنان و معلمان مشارکت
 مدرسه آموزاندانش مشارکت

 ✅مدرسه با اداري کادر مشارکت
  آموزاندانش اولیاي مشارکت

 مشارکتی مدیریت عمده اهداف از گزینه کدام  118
  است؟

 یاري به و انسانی هاي ارزش به نهادن ارج
 ارتباط در سازمان با نوعی به که افرادي طلبیدن

 .اند
 شده تعیین پیش از هاي هدف به رسیدن
 واالي هاي ارزش به گذاشتن حرمت

 انسانی

  ✅2و 1 گزینه

 مدیریت اجرایی مشکالت جمله از گزینه کدام  119
  باشد؟ نمی محور مدرسه

 ضعیف اجراي
 حمایت فقدان
 محدودکننده کار محیط

  ✅مقاومت عدم

 در معلمان مشارکت راههاي از گزینه کدام  120
  است؟ مشارکتی مدیریت

 جاي به وارشاد راهنمایی دادن اولویت
  وتوبیخ سرزنش

  خفا در ومالمت انتقاد از استفاده
   دیگران درحضور وتحسین

 درك احساس وایجاد معلمان نیاز شناخت
  متقابل

  موارد همه

 بین مشارکتییادگیري" خصوص در گزینه کدام  121
  میشود؟ پیشنهاد آموزاندانش

 ابراز فرصت آموزاندانشبه آموزش امر در
  بدهیم نقش ایفاي و عقیده

 کاهشبه همکاري يروحیه تقویت با
 . بپردازیم مخرب رقابت هايزمینه

  آموزاندانشبه گروهی تکالیف دادن
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  موارد همه

  است صحیح گزینه کدام  122

 حل و خالقیت فرصت محلی مدیریت
 گیرد می افراد از را مسایل

 تفویض سیاست اجراي و تعیین در
 ندارد اهمیتی " قدرت"اختیارات،

 بر مبتنی مدیریت باالي هاي هزینه
 و پرشورترین اجراي حتی است ممکن مدرسه
 محدود نیز را اصالحی هاي تالش ترین قوي
 ✅کند

 کردن واژگون ،آماده گروه ضعیف افراد
  هستند، سطوح همه در ریزي برنامه و مشی خط

  است؟ صحیح گزینه کدام  123

 رد بار اولین براي مشارکتی مدیریت فکر
  گرفت قرار استفاده مورد ژاپن

 رد بار اولین براي مشارکتی مدیریت فکر
  گرفت قرار استفاده مورد آمریکا

 رد بار اولین براي مشارکتی مدیریت فکر
  ** شد رایج اروپا و آمریکا ، تجاري سازمانهاي

 اایتالی باردر اولین براي مشارکتی مدیریت فکر
  شد رایج

 در معلمان مشارکت راههاي" مورد کدام  124
  است؟ " مشارکتی مدیریت

 جاي به وارشاد راهنمایی دادن اولویت
 ✅وتوبیخ سرزنش

 آموزان دانش فردي فعالیتهاي به کمک
 تکالیف انجام به تشویق
  فردي مهارتهاي به ترغیب

 در ایران پرورش و آموزش اقدامات از مورد کدام  125
  است؟ محوري مدرسه سیاست راستاي

 نامه آئین مورد در گیري تصمیم واگذاري
 . انضباطی

 لباس و پوشش مورد در گیري تصمیم
 . آموزان دانش
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 امتحانات تخلفات مورد در گیري تصمیم
 . داخلی

  موارد همه

 در مشارکت کننده محقق امور از مورد کدام  126
  نیست؟ مدرسه

 از استفاده در وکارکنان معلمان شوراي
  امورمدرسه گردش در آنها نظرات

 هرچه جذب براي ومربیان اولیاء انجمن
  آنان مشارکت بیشتر

  مطالعاتی هايگروه تشکیل
 از استفاده در وکارکنان معلمان شوراي

  امورمدرسه گردش در آنها نظرات

 در آموزان دانش شوراي اهداف از مورد کدام  127
  است؟ ابتدایی دوره

 دوره در آموزان دانش شوراي اهداف از مورد کدام
  است؟ ابتدایی
  آموزان دانش وآگاهی بینش سطح ارتقاي
  نفس به اعتماد ي روحیه وجود، ابراز تقویت
 ها توانایی به نسبت آنان مثبت نگرش

  خود واستعدادهاي
 ***موارد همه

 ،مشارکتی روش پیامدهاي از مورد کدام  128
  است؟ آموزاندانش

  مطلوب تحصیلی پیشرفت
  مسؤولیت احساس

  اجتماعی بلوغ
  موارد همه

 ،مشارکتی روش پیامدهاي از مورد کدام  129
  نیست؟ آموزاندانش

 براي آموزاندانش مختلف هايگروه
  کنندمی کار هم با مشترك هدفبه رسیدن

 دیگران یادگیري برابر در را خود
  دانندمیمسئول

 کنندمی ارزیابی را خود شخصی پیشرفت
*** 

  نمایندمی حمایت و تشویق را یکدیگر
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 جهت مدیران وظایف جمله از مورد کدام  130
  است؟ اولیاء مشارکت

 مدرسه جاري مشکالت گذاشتن میان در
 ✅✅آنها مشارکت و انجمن اعضاي با

 از واستفاده ناهنجار آموزان دانش شناخت
  اي مشاوره خدمات

 از استفاده و التحصیالن فارغ با ارتباط
 آنها موفقیت

 مدرسه نظافت بهداشتی امور در مشارکت
  یکدیگر به آموزان دانش ویاري آموزش شیوه با

  نیست؟  مشارکتی یادگیري روش از مورد کدام  131

 *** فردي مسابقه
  گوناگون هايبخشبه موضوع تقسیم روش
 گروهی پیشرفت هايگروه روش

  آموزاندانش
 گروهی بحث

132  
 براي موجود انگیزشی عوامل از مورد کدام

 شوراي در آموزان دانش ومشارکت همکاري
  است؟ آموزي دانش

 نیازهاي وبرآوردن همکالسی به کمک انگیزه
  فرد شکوفایی خود به مربوط
 براي زندگی محیط با ومتفاوت نو فضایی وجود
  آموزان دانش
 دانش شوراي در آور ونشاط صمیمی فضایی وجود
  آموزي
  موارد همه

133  
 تمرکز، کانون انتقال مزایاي از مورد کدام

 به آموزشی نظام باالي سطوح از اصالحات
  است؟ مدرسه

 فعال شرکت براي آموزان دانش ساختن
  اجتماعی زندگی در وسازنده

 آموزش پذیري وانعطاف تناسب افزایش
 . ****محلی ونیازهاي شرایط با وپرورش

 اجتماعی حقوق به نسبت آگاهی کسب
  است آموزان دانش

 سایر با وهمکاري دیگران حقوق به احترام
 افراد
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134  
 تمرکز، کانون انتقال مزایاي از مورد کدام

 به آموزشی نظام باالي سطوح از اصالحات
  است؟ مدرسه

 فعال شرکت براي آموزان دانش ساختن
  اجتماعی زندگی در وسازنده

 آموزش پذیري وانعطاف تناسب افزایش
 . ****محلی ونیازهاي شرایط با وپرورش

 اجتماعی حقوق به نسبت آگاهی کسب
  است آموزان دانش

 سایر با وهمکاري دیگران حقوق به احترام
  افراد

135  
 استقبال عدم دالیل مهمترین از مورد کدام

 ما کشور در پیشنهادات سیستم از کارکنان
  است؟

 هک کارکنانی پیشنهادات و نظرات به توجهیبی
 هاآن به ولی اند کردهمطرح را پیشنهاداتی و نظرات
 *** نشده داده بهایی

  پیشنهاد طرح به کارکنان عالقه عدم
  مشارکت از کارکنان رضایتمندي عدم

  هیچکدام

 متمرکز آموزشی نظام هاي ویژگی از مورد کدام  136
  است؟

 وتصمیم اعضاء ي همه ي فعاالنه مشارکت
  است جمعی گیري

  دارد اجرا قابلیت ابتدایی سطح در فقط
 قابل فقط متوسطه مدارس سطح در
  اجراست

  است فردي گیري برتصمیم مبتنی

 به توجه و تمرکز کانون تغییر براي مورد کدام  137
  ؟ است ضروري محور مدرسه مدیریت

 چهارجنبه در گسترده آرایش از حمایت
  اي حرفه رشد و فنی همکاري پول، زمان،

 محتوا آموزش به مدرسه بودن مبتنی
*** 

  محوري خود
 لباس و پوشش مورد در گیري تصمیم

 آموزان دانش

 به توجه و تمرکز کانون تغییر براي مورد کدام  138
  ؟ است ضروري محور مدرسه مدیریت

 چهارجنبه در گسترده آرایش از حمایت
  اي حرفه رشد و فنی همکاري پول، زمان،
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  محتوا آموزش به مدرسه بودن مبتنی
  محوري خود

 لباس و پوشش مورد در گیري تصمیم
  آموزان دانش

 سطح نهایت در و انگیزه کاهشبه مورد کدام  139
  ؟ شودمی منجر آموزاندانش یادگیري

  نظري مفاهیم بر مبتنی درسی محتواي
  تکراري تدریس هايروش
  مدار معلم هاي شیوه
  موارد همه

 مدیریت مشکالت و موانع جزو مورد کدام  140
  است؟ ایران در محور مدرسه

 نامه آئین مورد در گیري تصمیم واگذاري
 . انضباطی

 و آموزش تمرکزگرایانه ساختار
 *** پرورش

 امتحانات تخلفات مورد در گیري تصمیم
 . داخلی

 لباس و پوشش مورد در گیري تصمیم
 آموزان دانش

 آموزي دانش هاي تشکل خصوص در مورد کدام  141
  است؟ صحیح

 ال ایده مکانی آموزي دانش هاي تشکل
 باشند می دمکراسی یادگیري براي

 دارند محدود مسئولیت ها تشکل این
 خسته زود خیلی ها تشکل این از افراد

 شوند می ودلزده

  ✅موارد همه

 پیشنهادات سیستم در خصوص در مورد کدام  142
  نیست؟ صحیح

 بیان به فقط پیشنهادات سیستم در
  شود می پرداخته مشکالت
 رفع حلهاي راه پیشنهادات سیستم در
  شود می ارائه مشکالت
 پیشنهادهاي پیشنهادات سیستم در
 ارائه و تدوین مشخص فرآیندي اساس بر اصالحی

  شود می
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 تربیش مشارکت باعث پیشنهادات سیستم
 شود می سازمان در کارکنان

 پیشنهادات سیستم در خصوص در مورد کدام  143
  نیست؟ صحیح

 بیان به فقط پیشنهادات سیستم در
  شود می پرداخته مشکالت
 رفع حلهاي راه پیشنهادات سیستم در
  شود می ارائه مشکالت
 پیشنهادهاي پیشنهادات سیستم در
 ارائه و تدوین مشخص فرآیندي اساس بر اصالحی

  شود می
 تربیش مشارکت باعث پیشنهادات سیستم

  شود می سازمان در کارکنان

 صادق اي خوشه مدارس خصوص در مورد کدام  144
  است؟

 هستند مدرسه 9 تا 6بر مشتمل گروهی
 دنبال را خاصی آموزشی و اداري هاي هدف که
  کنند می

 و ها دهکده در هم به نزدیک مدارس
  دارند  مجاورقرار هاي شهرك

 باالیی آموزشی سطح از که مدارسی
  برخوردارند
  2و1 گزینه

 پیشنهادات و مشارکتی نظام مورد در مورد کدام  145
  است؟ صادق ما کشور در

 هنوز ما کشور در پیشنهادات و مشارکتی نظام
 . است نکرده پیدا را خود جایگاه
 از شوند داده مشارکت سازمانی یک در افراد اگر
 . شودنمی استقبال کارکنان طرف

 مشارکت سازمان گیریهاي تصمیم در کارکنان
  شوندنمی داده
  موارد همه

 در که است ایران در اقداماتی شامل مورد دامک  146
  ؟ است گرفته انجام محوري مدرسه زمینه

  وپرورش آموزش شوراي تاسیس
 *** هماهنگ امتحانات حذف

  مستمر ارزشیابی
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 موارد همه

 اسالم دیدگاه از مشارکت فلسفه مورد کدام  147
  است؟

 پرورش و رشد موجبات آوردن فراهم
  انسان

  فرد در درونی تعهد و مسئولیت ایجاد
 واالي هاي ارزش به گذاشتن حرمت

  افراد به دادن شخصیت و انسانی
  موارد همه

 در مشارکت کننده محقق امور از مورد گدام  148
  نیست؟ مدرسه

 آموزي دانش تشکیالت

 ✅مدارس بوفه تشکیل
 آموزي دانش بسیج
  وهنري علمی هاي انجمن

 رتاثی مشارکتی مدیریت که دریافتند محققان  149
  .دارد.......................... بر مثبتی

  شغلی رضایت
  اعضا نفس به اعتماد
  یکدیگر به افراد شدن نزدیکتر
  اعضا مقاومت

150  
 در  توانند می هاییروش ازچه مدارس مدیران

 مدرسه کارکنان هايایده و اخذنظرها
  نمایند؟ کسب را هایی موفقیتدختر

  مطالعاتی هايگروه تشکیل
  پژوهیاقدام هايتیم تشکیل
  یادگیري هايانجمن تشکیل
  موارد همه

151  
 در  توانند می هاییروش ازچه مدارس مدیران

 موفقیت مدرسه کارکنان هايایده و اخذنظرها
  نمایند؟ کسب را هایی

  مطالعاتی هايگروه تشکیل
  پژوهیاقدام هايتیم تشکیل
  یادگیري هايانجمن تشکیل
  موارد همه

 که دارد اشاره امر این به محوري مدرسه مدیریت  152
.....................................  

 نظر اظهار و رهبري حق فقط مدرسه مدیر
  دارد

 شیوه در دخالتی نباید مدرسه کارکنان
  باشند داشته مدیریت
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 فراگیر، و جامع گیري تصمیم فرآیند در
 داشته شرکت برابر طور به گروه اعضاي همه
 . باشند

 شیوه در دخالت حق آموزان دانش
 ندارند را مدیریت

  چیست؟ جو مشارکت مدیریت  153

 گیري تصمیم کند می ایجاب که است اي فلسفه
 درون و اطالعات که گیرد صورت چنان سازمانی
 نآ به مربوط رده ترین پایین به مسئولیت و دادها
 . شود واگذار تصمیم
 صالح کارکنان که است امر این از یافتن اطمینان

  بپردازند مؤثري هاي تصمیم گرفتن به
 گروه به مسئولیت آن راه از که است کاري و ساز
 . شود می داده مسئول افراد یا ها
  موارد همه

  چیست؟ جو مشارکت مدیریت  154

 تصمیم کند می ایجاب که است اي فلسفه
 و اطالعات که گیرد صورت چنان سازمانی گیري
 مربوط رده ترین پایین به مسئولیت و دادها درون
 . شود واگذار تصمیم آن به

 کارکنان که است امر این از یافتن اطمینان
  بپردازند مؤثري هاي تصمیم گرفتن به صالح

 مسئولیت آن راه از که است کاري و ساز
 . شود می داده مسئول افراد یا ها گروه به

  موارد همه

 با موثر ارتباطات باعث مشارکتی مدیریت  155
  شود می زیردستان

  صحیح
 غلط               

 با........................... باعث مشارکتی مدیریت  156
  شود می زیردستان

  معاشرت
  خشونت
  صداقت
  موثر ارتباطات
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157  
 کردن درگیر براي مشارکتی مدیریت

 می تالش موثر مشارکت جهت در...................... 
  کنند

  دستان زیر
  رؤسا

 ** سهامداران
 متقاضیان

158  
 آن در که است فرآیندي مشارکتی مدیریت
........................  پلاز مهمی سطوح در زیردستان

  .هستند سهیم خود مافوق با

  فردي سیاستهاي
  نظر اضهار
  مصرفی هاي بودجه
  سازي تصمیم قدرت

159  
 ذنفو آن در که است فرآیندي مشارکتی مدیریت

 به هستند......................  که افرادي میان در
  .شود می گذاشته اشتراك

 ✅نابرابر مراتبی سلسله در
 مشترك گیري تصمیم
 مساوي شرایط یک
  برابر سواد سطح

160  
 کار دستان زیر وقتی که مشارکتی مدیریت
 فراهم را...................  شرایط دهند انجام را خوبی
  کند می

  پذیري انتقاد
  احترام ابراز

  همکاري
  وجود ابراز

  کند می تشویق را................ مشارکتی مدیریت  161

 راي استقالل
 ارزیابی خود
 محوري خود

  ✅ابتکارات

  چیست؟ اجتماعی پذیري مسئولیت  162

 بخش مندترین وهدف مهمترین از یکی
 همه اي گونه به را آن اثرات که است آدمی تربیت
 مختلف ابعاد ودر انسانها زندگی در توان می جانبه
 آنان واخالقی هنر مذهبی، اجتماعی، فکري،
 . کرد مشاهده

  است افراد پذیري انعطاف افزایش موجب
 در وري بهره هاي شیوه مهمترین از یکی
  است مشارکت
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 نفس به اعتماد افزایش هاي راه از یکی
 است آموزان دانش

  است.......... معنايبه نظراصطالحی از مشارکت  163

 و ماديهايسرمایه در شدن شریک
  معنوي

 هايفعالیت یا هابرنامه وارزیابی اجرا
  مختلف

 اجرا ،گیريتصمیم فرآیند در افراد مداخله
  مختلف هايفعالیت یا هابرنامه وارزیابی
 شرکت یا کار انجام در شدن شریک هم با
  باهم کردن

  ؟ آمد خواهد پدید زمانی چه مشارکت  164

 واحد موضوع بریک اعضا يهمه هرگاه
 باشند داشته تمرکز

 یکدیگر هايواکنشبه اعضا يهمه هرگاه
 نمایند کافی و دقیقتوجه ارتباط مورد موضوعبه

 بگذارند احترام هم به اعضا همه هرگاه

  ✅2و1  گزینه

  ؟ آمد خواهد پدید زمانی چه مشارکت  165

 واحد موضوع بریک اعضا يهمه هرگاه
 باشند داشته تمرکز

 یکدیگر هايواکنشبه اعضا يهمه هرگاه
 نمایند کافی و دقیقتوجه ارتباط مورد موضوعبه

 بگذارند احترام هم به اعضا همه هرگاه

  ✅2و 1 گزینه

  ..................موجب کارکنان و معلمان مشارکت  166
  گرددمی افراد بین

 وابهامات هااسترس و تعارضات کاهش
 افراد بیشتر دلبستگی و تعهد
 هااسترس و تعارضات کاهش

  ✅موارد همه

 تمام براي که است یی آموزشی هاي برنامه  چیست؟ متمرکز آموزشی نظام از منظور  167
 تهیه ویکسان متحدالشکل صورت مدارسبه
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 می ابالغ مدارس به اجرا وبراي شود می وتنظیم
 . گردد
 . است برمدرسه مبتنی مدیریت حاوي اي برنامه
 در اصالحی رویکردهاي که است اي برنامه
  است مدارس فراروي چالشهاي با مواجهه

  هیچکدام

 مرهون ژاپنی شرکتهاي اکثر موفقیت  168
  .آنهاست........................ 

  متقابل احترام
  مدیریت شیوه و نوع

  یکدیگر به اعتماد
  کارکنان نوآوري و خالقیت

 هک است تکنیکی ، پیشنهادات سیستم یا نظام  169
.........................  

 و مسائل حل براي کارکنان فکر از توانمی
 . جست بهره سازمانی مشکالت

  است افراد پذیري انعطاف افزایش موجب
  است کارکنان به اختیارات تفویض موجب
 سیاسی، هاي آگاهی رفتن باال موجب

  شود می وفرهنگی اجتماعی

170  
 تمام نیمه طرح صدها اجراي عامل............  واژه

 رنظ به اجراء قابل غیر ابتدا در که است صنعتی
  . آمد می

 سپاس

 ✅توانیم می
 برخیز
  موفقیت

  انسانهاي موفق می گویند:..................  171

 هاي پله از رفتن باال منزله به شکست هر
  . است هدف نردبان
 را شکست 99 باید موفقیت هر به دستیابی براي
 .  کرد تجربه

  کرد دوري شکست از باید
  2و1 گزینه

  . است................................. منزله به شکست هر  172
  آرزوها دیوار شدن ویران
  نفس به اعتماد رفتن ازبین

  امیدي نا به شدن نزدیکتر
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 هدف نردبان هاي پله از رفتن باال

  .............. که است آن هاژاپنی شعارهاي از یکی  173

 مانهمه خردمندي به ما از یک هیچ
  نیست

  دانند همگان را چیز همه
 جدیدي فروغ نیز فکر دو برخورد از
 . شودمی راهنمایی انسان و شده حاصل

  .کندمی خودکمک به مشاوره با بشر

 مدیریت اجراي در مؤثر و اصلی عوامل از یکی  174
  .است......................  مشارکتی،

 . است
  سواد سطح
  کاري سابقه
 *** مدیریت صداقت
  شخصیت

175      
176      
177      
178      
179      
180      
181      
182      
183      
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