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 اي چيست؟ كار جامعه 1.

 كمك به رشد وتوسعة افراد با مسئوليت خود آنها. - الف  

 فرايند كمك به افراد براي اصالح جوامع خود يا قبول اقدام جمعي. -ب  

 فرايند كمك به جامع جهت اصالح افراد تحت پوشش خود. - ج  

 المللي. نهاي بي نيافته از طريق سازمان ياري رساندن به جوامع توسعه -د  

 اي تخصصي صحيح است؟ كدام گزينه در مورد مددكاران جامعه2 . 

 هاي توسعة اجتماعي خيلي بااليي برخوردارند. اي عمومي از مهارت در مقايسه با مددكاران جامعه - الف  

 .گرايش دارد» باال به پايين«در عمل به سمت كار  -ب  

 يش دارد.ريزي اجتماعي گرا در نظريه و عمل به برنامه - ج  

 در نظريه، عمدتاً كار از باال به پايين است(كار توسعة جامعه) -د  

ها داللت  هاي زير به ارزش ها و رويكردها است، كداميك از گزينه ها وفنون، مهارت اي از ارزش اي شامل مجموعه كار جامعه3 . 
 كند؟ مي

 برقراري رابطه با ديگران. - الف  

 ها. ها به افراد محروم از برخي جنبه راية بهترينعملي كردن توانمندسازي و ا -ب  

 هايي كه بتوان افراد را ياري كرد تا به خود كمك كنند. يافتن راه - ج  

 كنند. درك نحوة نگرش افراد نسبت به جهاني كه در آن زندگي مي -د  

 هاي زير صحيح هستند بجز: اي، همة گزينه هاي كار جامعه به منظور اجراي بهتر طرح4 . 

 شود، از دست ندهند. هرگز فرصت برقراري تماس را با افرادي كه طرح براي آنها اجرا مي - الف  

 گويند، باور نكنيد. تمام مطالبي را كه مردم مي -ب  

 در اولين جلسه، از افراد جديد، بخواهيد كه اظهار نظر كنند. - ج  

 دادن و چگونه مشاهده كردن را ياد بگيرند. چگونه گوش -د  

 ة نيمرخ جامعه به دو نوع اطالعات نياز دارد،آنها كدامند؟تهي5 . 

 خارجي - داخلي  -ب    تخصصي –عمومي  - الف  

 غيرآماري - آماري  -د   غيرارتباطي –ارتباطي  - ج  

 خواهيم آنان، ما را با افرادي مرتبط كنند كه اطالعات بيشتري به ما آوري اطالعات از ساكنان محل، موقعي كه ما مي در جمع6 . 
 گويند؟ ها را چه مي اين فرايند برقراري تماس بدهند،

  بازي گل -د  گلوله بازي - ج  برفي گلوله -ب  گرداني رخ - الف  
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اي بايد انجام دهد،  اي مستقل است كه مددكار جامعه اندازي يك گروه جامعه ترين مراحل، در راه هاي زير جزو مهم همة گزينه7 . 
 بجز:

 گروه تا نتايج اقدامات خود را به تمام گروه بازخورد دهند.كمك كردن به اعضاي  - الف  

 كمك به آنان براي شناسايي اهداف ذهني. -ب  

 يابي به آنها. كمك به آنان براي شناسايي منابع و دست - ج  

 يابي است.  كه كدام نيازها قابل دست كمك به مردم براي تشخيص نيازها و اين -د  

 شود، گروه شكل گرفته است؟ اي مستقل، اعضاي گروه، چند نفر باشند، گفته مي عهاندازي يك گروه جام در راه8 . 

 6يا  5 -د  4يا  3 - ج  7يا  6 -ب  9يا  8 - الف  
 اي كارآمد و اثربخش چه ويژگي بايد داشته باشد؟ يك گروه جامعه9 . 

 صورت تركيبي. مراتبي به مراتبي و غير سلسله اندازي روند سلسله راه - الف  

 ش دائم نقش افراد گروه در جلساتگرد -ب  

 مند رهبري، مشاركت و تجربه و حفظ تعادل بين آنهازنيا - ج  

 مراتبي يا اشتراكي تأكيد بيش از حد به سازمان غير سلسله -د  

 ،تبليغات وسيعي در بين مردم منتشر كرد  اي، بايد با ابزارهاي گوناگون، در برگزاري يك جلسة عمومي توسط گروه جامعه10 . 
 ترين و بهترين ابزار كدام است؟ مهم

 ها مغازه چسباندن اطالعيه به شيشه - الف  
 پخش اطالعيه به منازل -ب  

 اعالم آگهي در راديوي محلي - ج  

 بيان شفاهي -د  

 اي بزرگ كدام گزينه صحيح است؟ هاي جامعه در مورد سازمان11 . 

 ساالرانه است. ها در عمل، مردم گيري تصميم - الف  

 مكان دور افتادن از هواداران و از دست دادن آنها كم است.ا -ب  

 تر جامعه هستند. هاي ساده از جنبة عملي بسيار قدرتمندتر از گروه - ج  

  توانند آنرا اداره كنند. پنج يا شش نفر، يا شايد هم كمتر، مي -د  
 كند؟ اي هنگام تعطيل پروژه، كداميك از نكات زير را بايد رعايت مددكار جامعه12 . 

 تواند تبديل به يك فرايند دردناك شود. به ياد داشته باشد كه تعطيل پروژه مي - الف  

 آل آن است كه بدون اطالع از اعضاي گروه، آنان را ترك كند. ايده -ب  

 ريزي كند كه تقريباً شش ماهه باشد. راهبردي براي خروج، برنامه - ج  

  گيري كند. بتدريج كناره -د  
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 هاي آموزشي چيست؟ هاي اجتماعي به شركت در دوره ل اندك اعضاي گروهعلت تماي13 . 

 عدم شناخت كافي مربيان از شرايط گروه. - الف  

 سوادي آنان. هاي بد دوران مدرسه و كم تجربه -ب  

 توجه بيش از حد مربيان به عاليق خويش. - ج  

 اطمينان مربيان به عدم كفايت اعضاي گروه. -د  

 است؟ غلطاي، كدام گزينه  هاي عمومي توسط مددكاران جامعه جلسهدر مورد تشكيل 14 . 

 تصور اعضاء از جلسه، معموالً با دستور جلسه همخواني ندارد. - الف  

كننده و فرصت براي بيان عواطف از طرف اعضاي گروه، جلسه را از مسير اصلي  هاي سرگرم تدارك برخي فعاليت -ب  
 كند. منحرف مي  

 كنند. تر از ده ساعت، افراد كمي شركت مي شهاي بي در جلسه - ج  

اي كار بسيار  گويي براي اعضاي جلسه، توسط مدد كار جامعه هاي شخصي يا لطيفه كردن زمينه براي بيان تجربه فراهم -د  
 مناسبي است.  

 اي چيست؟ مهارت واقعي، مددكار جامعه15 . 

 اي و قطعيت در آن. بودن كار جامعه عيني - الف  

 اي يك علم عيني است. كار جامعه، اين نكته كه پذيرش -ب  

 اي، و اشتباه و خطا هرگز. بودن كار جامعه كردن عيني قبول - ج  

 درك نحوة برخورد موثر با وقايع و يادگيري از آنها. -د  

 كند، به چه صورت بايد باشد؟ اي كه كار مي اي در منطقه محل سكونت مددكار جامعه16 . 

 كند،بهتر است ساكن باشد. اي كه كار مي خارج از منطقه - الف  

 با نظر اعضاي گروه محل سكونت خود را انتخاب كند. -ب  

 اي بستگي دارد. به تشخيص خود مددكار جامعه - ج  

  كند، سكونت داشته باشد. بايد در همان منطقه و شهري كه كار مي -د  
 باشد؟ هاي جامعه مي ها و اثرات كار با گروه كدام گزينه از ارزش17 . 

 كند. از رشد سريع مردم و جامعه جلوگيري مي - الف  

 گيري و آن را از دست بدهند. شود افراد از مشاغل خويش كناره باعث مي -ب  

 دهند. مبالغ هنگفتي از پول خود را هزينه كرده و زندگي خود را از دست مي - ج  

 گيرند. دهد با رشد سريع، زندگي پربارتري را در پيش مردم را ياري مي -د  

 اي است؟ از ميان رويكردهاي زير، كداميك يگانه زيربناي مهم كار جامعه18 . 

  رشد اقتصادي -د  توسعة اجتماعي - ج  پيشرفت فرهنگي -ب  بهبود پژوهشي - الف  
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 كند؟ عنوان پشتيبان را چه خطر مهمي تهديد مي اي، به اقدام مددكار جامعه19 . 

    از دست رفتن وجهة مددكار - الف  
 وابسته شدن گروه به مددكار -ب  

 يادگيري كاركردن براي خود، توسط اعضاي گروه - ج  

 شدن مددكار در بين دو بخش تقسيم -د  

 باشد؟ ريزي اجتماعي مي اي، مغاير با برنامه هاي مددكار جامعه كداميك از فعاليت20 . 

 گير شود. اي مستقيماً در تدارك خدمات، براي اعضاي گروه، در مددكار جامعه - الف  

 حل مسايل را ياد بگيرند. توانند راه مددكار باور داشته باشد كه مردم با آزمون و خطا مي -ب  

 كمك به اعضاي جامعه براي سازماندهي خويش. - ج  

 تماس مداوم مددكار با اعضاي جامعه. -د  

 انجام دهيم، بجز:  ريزي پروژه، همة نكات زير را بايد در اجراي يك طرح پيچيده و فرايند برنامه21 . 

 راههاي متعدد را براي تأمين نيازها ارزيابي كنيم.  - الف  

 اين سوال را در نظر بگيريم كه آيا پروژه موفق خواهد بود؟ -ب  

 ريزي مقدماتي آن تمام شده، كنار گذاشتن آن ماية رسوايي است. اي كه برنامه پروژه - ج  

 در بهتر اجراشدن پروژه استفاده كنيم. از مشورت حاميان بالقوه و درگيرشدن آنها -د  

 كداميك از اقدامات زير توسط مدير، در ادارة كاركنان، پيامد بهتري در بر دارد؟22 . 

 قطع روابط غيررسمي با كاركنان - الف  

 استفاده از تقدير و تمجيدهاي شفاهي -ب  

 انتقادهاي كتبي از كاركنان - ج  

  صورت كتبي تقدير و تمجيد كردن به -د  
 كدامند؟ » اسپچ«چهار الگوي مداخله در تغيير اجتماعي از نظر23 . 

    همكاري، مبارزه، اعتراض، خشونت. - الف  
 انگيزه، رهبري، مديريت، فشار. -ب  

    رهبري، اختيار، تصميم، كنترل. - ج  
 همكاري، انگيزه، مديريت، قانون. -د  

ـ     خـدمات  بر اي كـه  مـددكاران جامعـه  24 .  كننـد،   بهداشـت يـا محـيط زيسـت كـار مـي       ،وط بـه مسـكن  خـاص ماننـد خـدمات مرب
 ناميم. مددكاران...................مي

  منصف متعهد -ب    عمومي - الف  
  اي تخصصي جامعه -د    اي رشته تخصصي تك - ج  
  
 

WWW.20FILE.ORG



 

        

        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        40404040         -- -- -- --        60606060         -- -- -- --        

  اي جامعه اجتماعي مددكاري        

        

                        )12_22_168)(اجتماعي مددكاري( اجتماعي علوم        

 -- -- -- --        
        

 7777ازازازاز5555صفحهصفحهصفحهصفحه

  

 در مورد سالمت جامعه و پيشگيري از جرايم، كدام گزينه صحيح است؟25 . 

 اند. اي در پيشگيري از جرايم و سالمت جامعه، موفق نبوده عهدهد كه مددكاران جام شواهد نشان مي - الف  

 ريزي كند. در اولين گام، جامعه، زيربناي توانمندي خود را براي داشتن جامعة سالم، پي -ب  

 پيشگيري از جرم و ايجاد جامعة سالم صرفاً در حيطة كار پليس است. - ج  

 از جرم، اولين گام است. تعيين معيارهايي براي سالمت اجتماعي و پيشگيري -د  

 اي هستند بجز: هاي ابتكاري جامعه هاي زير جزو اهداف تأسيس بنگاه همة گزينه26 . 

 المللي با كشورهاي همسايه. برقراري روابط اقتصادي بين - الف  

 كارگماردن مردم محلي. به -ب  

 اي خاص. ايجاد اشتغال براي جامعه - ج  

 راهم كردن كاالها و خدمات. سود رساندن به جامعه از طريق ف -د  

 است؟ غلطدر انگلستان كدام گزينه  (CED)در مورد توسعة اقتصادي جامعه27 . 

 اي و بنيادهاي توسعه است. كامالً معادل تجارت، كار ابتكاري جامعه - الف  

 اقدامي است صرفاً جهت ايجاد شغل در مناطق محروم. -ب  

 جامعه و معموالً افراد محروم است. اقدامي براي افزايش دارايي اعضاي خاص - ج  

  اي داوطلب، دولتي و خصوصي به اجرا درآيد. هاي مختلف جامعه تواند در بخش مي -د  
 اي چه كار بايد بكند؟ اي و برقراري صلح و سازش طرفين، مددكار جامعه در كار جامعه28 . 

 نگذارد زمان جلسة مذاكره، ازنيم ساعت تجاوز كند. - الف  

 ها را بايد خودش بگيرد و آن را به تمام گروه واگذار نكند. ند كه تصميمقبول ك -ب  

 هاي خود را به مخاطب بازگو كند، تا مطمئن شود آنها را فهميده است. شنيده - ج  

 صورت گروهي با آنان مذاكره كند. طرفين مخالف را شناسايي و به -د  

 دهد؟ سيار كوچك را تحت پوشش قرار مياي روستايي، غالباً چند جامعة ب يك مددكار جامعه29 . 

 18 -د  20 - ج  19ب   15 - الف  

فمينيستي) براساس كداميك از داليل زير، به مخالفت با تبعيض،  –اي پيرو رويكرد بنيادگرايي(سوسياليستي مددكاران جامعه30 . 
 .برخواسته و بر مساوات تمركز كردند

يابي به اهداف  اي جهت انجام كار آگاهانه، براي دست ن جامعههاي بيش از حد به مددكارا قرار دادن فرصت - الف  
 سوسياليستي.  

 هاي برابر. ها از فرصت برخوردار بودن همة گروه -ب  

 هاي سنتي سوسياليستي توسط بسياري از جوامع. زير سوال بردن تعصب - ج  

  داري از بين رفته است. هايِ پيرو سوسياليسم، به اين واقعيت كه سرماي شدن مددكاران جامعه تسليم -د  
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 مربوط است؟» آليسون«تفاوت فرهنگي و ارزشي، به كداميك از داليل اصلي تبعيض از نظر31 . 

 عملي -د  اقتصادي - ج  سياسي -ب  شناختي روان - الف  

 مددكاري كه درگير اقدام ضد تبعيض است، چه نقشي دارد؟32 . 

 يبان و اجرا كننده است.توانمند كننده، سازمان دهنده، مبارز، پشت - الف  

 سازمان دهنده است. -ب  

 كند. عنوان مجري عمل مي به - ج  

  كند. نقش پشتيبان را ايفا مي -د  
عنوان مسئول برقراري مساوات در قدرت محلي ولز، در كار برابرسازي، نظراتي را ارائه كرده است، كدام گزينه  به» آنافريمن«33 . 

  با عقايد وي همخواني دارد؟

 در كار برابرسازي، نبايد افراط و تعصب وجود داشته باشد. - فال  

 وجود افراط و تعصب، در كار برابرسازي ضرورت دارد. -ب  

 دهد. گرايانه، مسايل برابري را با اهميت جلوه مي رويكرد افراط - ج  

  يابد.  گرايانه، بهبود مي زبان تخريب شده، با استفاده از رويكرد افراط -د  
 مطابقت دارد؟ » والتون«هاي زير با رويكرد تغيير نگرش  از گزينه كداميك34 . 

 هاي رسمي و غيررسمي. به حداقل رساندن اختالفات، تالش براي حل مشترك مسئله با استفاده از روش - الف  

 سازمان با دو قطبي كردن مسئله و تحكيم قدرت خويش، طرف مخالف را وادار به تسليم كند. -ب  

 ها. هاي تخريبي و استفادة موثر و ماهرانه از رسانه ها، تظاهرات، روش برخوردها، تحريم ها، اعتصاب - ج  

 اعتبار كردن طرف مقابل. اذيت و آزار و بي -د  

 نامند، آن دو سازمان كدامند؟ مي» سازماندهي فراگير«امروزه، رويكرد زيربنايي دو سازمان را، 35 . 

 كميتة فرعي ـ كميتة حامي - الف  

 ياد مناطق بهداشتي ـ بنياد سازماندهي روستاييبن -ب  

 سازمان سوسياليستي ـ سازمان فمينيستي - ج  

 بنياد مناطق صنعتي ـ بنياد سازماندهي شهروند -د  

 :پذير است، بجز در بازسازي موفق مناطق بسيار محروم، همة موارد زير امكان» توئلوتريز«از نظر 36 . 

 ها به منابع كارمندي نياز دارد. ير برنامهتشريك مساعي براي تغيير مس - الف  

 آيد. طور اتفاقي بوجود مي تشريك مساعي به -ب  

 كنندگان، بايد تسهيل تشريك مساعي را هدف اصلي خود قرار دهند.  هماهنگ - ج  

  هايي ترتيب داده شود هاي دولتي، خصوصي و .... بايد برنامه براي همكاري سازمان -د  
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 رود؟ شمار مي به» آموزش سفارشي«هاي  ويژگي كدام گزينه از37 . 

 كنند كار مي درصد آنها آغاز به 80كنندگان دوره،  پس از مصاحبه از تمام - الف  

 شوند. كار مي كساني كه دوره را با موفقيت تمام كنند، همگي مشغول به -ب  

 پذيرد. هاي ديگر را مي .شرايط احراز خاصي ندارد و گروه - ج  

  آيد. ه از طرف دولت، در كشور در زمينة ارائه شغل به اجرا در ميطرحي است ك -د  
 است؟ غلطاي، كدام گزينه  در مورد ارزيابي كار جامعه38 . 

                  گيري اثربخشي برنامه مفيد باشد عنوان خطوط پايه، براي اندازه تواند به ندرت مي ها به ها و نيمرخ تحليل - الف  
 بيني كنيم. شود، پيش قيت تلقي ميهر آنچه را موف -ب  

 نامند. خواهيم تغيير كنند، خطوط پايه مي معيارهايي كه قبل از شروع مي - ج  

 اند. اي ساخته شده هاي كار جامعه در عمل، خطوط پايه، بيشتر براي برنامه  -د  

هاي زير همخواني  با كداميك از گزينه» دهد اي را تغيير ندهيم، موسسه ما را تغيير مي اگر ما موسسه«المثل رسنيك كه:  ضرب39 . 
 دارد؟

 خود را با انتظارات موسسه وفق دهيد. - الف  

 در مورد مسئله، با كارفرماي خود مخالفت كنيد و در صورت شكست استعفا دهيد. -ب  

 طور مخفيانه براي تغيير شرايط، كار كنيد. به - ج  

 د، بپذيريد، اما براي تغيير آن بكوشيد.كن اين واقعيت را كه موسسه از شما استفاده مي -د  

 ؟نيستاي، سه حوزة همپوش وجود دارد كه بايد با آنها كار كنند، كدام گزينه، جزو آن سه حوزه  براي مددكاران جامعه40 . 
 طور مخفيانه تغيير دهند و اقدامات انضباطي را بپذيرند. شرايط كار را به - الف  

 تواند به مانع بسيار مشكلي تبديل شود.  قعيتي است كه ميهاي شخصيتي، وا نگرش و ويژگي -ب  

 ممكن است فاقد مهارت خاص باشند. - ج  

 دانش مورد نياز را براي كار در شرايط خاص داشته باشند. -د  
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