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 با سالم زیدوستان عز

 

 نیشده است. گرچه تمام تالش ما بر ا یگردآور یشخص قهیباشد که به سل یسؤاالت درس روش حل مسأله م ریمجموعه ز     

 دییاالت دقت فرماؤموارد مطرح نشده باشد. در مورد س یممکن است بعض قهیبه علت تأثیر سل کنیل فتد،یاز قلم ن یبوده که مطلب

 کیال و پاسخ عوض شود. به عنوان ؤس یتواند جا یاز موارد م یاریدر بس یعنیشده اند،  یطراح یبرگشت ورفت  یکه به گونه ا

که پاسخش صورت مسأله اول  یالؤ. سدیال طرح کنؤخودتان س یاز پاسخ ها برا دیتوان یحفظ مطالب م یبرا یعال اریبس کیتکن

های مربوطه و موجود جزوه کتاب و االت در کنار ؤس نی. مجموعه اتاس دیمف اریحفظ کوتاه مدت بس یبرا کیتکن نیبوده است. ا

امتحان و کسب نمره خوب باشد. به هرجهت با  شبی برا یو فور عیسر یتواند کمک یم online.ir-www.mbaدر وب سایت 

با ارسال هرگونه  وقت ندارند به مطالعه کتاب بپردازند. قیکه ذ یدوستاناست که  نیا شنهادمانیپ یشخص قهیتوجه به تأثیر سل

 ما را در بهبود این جزوه یاری کنید. RAUFIHAMED@GMAIL.COMنظر اصالحی به آدرس 

 

 احترام میتقد با

 یاصفهان یآرش احمد -حامد رئوفی 
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 شوند مقابله کنند کدام است؟ یرو مه ب که رو ییآن با چالش ها لهیوسه توانند ب یشرکت ها م که ی: تنها راه1

 ی: نوآورپ

 انجام داده است؟ یپول بسازد چه عمل تیبا خالق یشرکت ای: اگر فرد 2

 ی: نوآورپ

 معروف است؟ زیبه چه چ دیجد زیچ کیخلق  ندی: فرآ3

 ی: بدعت و نوآورپ

 ارزش باشد چه نام دارد؟ یکه دارا یدیجد زیخلق چ ندی: فرآ4

 تی: خالقپ

 ست؟یارزش باشد چ یکه دارا لیو اص عیبد یزی: چ5

 : خلقپ

 ارزش قابل توجه باشد چه نام دارد؟ یکه دارا ی: خلقت6

 نوآوری: پ

 و ارزشمند کردن آن چه نام دارد؟ دیجد زی: مهارت ابداع چ7

 تی: خالقپ

 دهد؟ یم یرو قیبه چند طر تی: خالق8

 کوتاه رو به جلو یبا گام ها یشیو افزا یبه صورت تصاعد -1: دو صورت. پ

 یبلند و جهش یبا گام ها -2

 کدامند؟ یو نوآور تیخالق P: چهار 9

 ی(و گروه ی)فرد تیها خالق ندی: محصول امکانات فراپ

 ست؟یچ یمحصول نوآور ی: چهار نوع فناور10

 ندیفرآ ،یابیبازار ت،یری: محصول، مدپ

 قرار دارد؟ تیخالق Pاز چهار  کیتحت کدام  یسازمان تیموفق Sفت : ه11

 : امکاناتپ

 کدامند؟ یسازمان تیموفق S: هفت 12

 (سازمانی فرهنگ) ارزش های مشترك - 7مهارت ها  - 6کارمند یابی  - 5رهبری  سبک - 4مدیریت ی سیستم ها - 3ساختار  - 2راهبرد  -: پ

 شود؟ یمغز کنترل م مکرهیت توسط کدام نفرد راست )چپ( دس کی تی: خالق13

 : راست )چپ(پ

 به به کارکردهای بازاریابی تبلیغ، قیمت گذاری و توزیع مربوط می شود؟ ی: کدام نوآور14

 یابیبازار ی: نوآورپ

 تجدید ساختار در شرکت هیولت پکارد مثالی از کدام نوع نوآوری است؟: 15

 پ: نوآوری مدیریت

 شرکت موفق از ناموفق را جدا می کند؟ یزیهای اقتصادی چه چ: در مدیریت کارکرد16

 تی: خالقپ

 است؟ یاتیح یامر مسألهحل  یبرا یزی: چه چ17

 تی: خالقپ

 چیست؟ CPS مسأله: مراحل فرآیند حل خالق 18

 کنترل -ااجر -و انتخاب یابیارز -محتلف یراهکارها هیارا -یساز هیفرض -مسألهشناخت  -مسأله صیتشخ -یطیمح لی: تحلپ

 اطالعات جمع آوری می کنید ؟ CPS مسألهحل خالق  ندی: در کدام مرحله از فرآ19

 طیمح لی: تحلپ

 د؟یشو یفرصت آگاه م ای مسألهاز وجود  یزیچه چ لهیوسه : ب20

 یطیمح لیشده از تحل ی: اطالعات جمع آورپ
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واقعی  مسألهاصل می شود تالش های سازمان به سمت حل مرحله ای است که اطمینان ح CPS مسأله: کدام یک از مراحل حل خالق 21

 ؟ا و عالیم ظاهری، سوق خواهد یافتو نه صرفا از بین بردن نشانه ه

 مسأله: شناخت پ

 مشخص می شود؟ مسألهتعیین و دالیل برطرف شدن  مسألهاهداف فرآیند حل  CPS مسألهاز مراحل حل خالق  کی: در کدام 22

 مسأله: شناخت پ

 معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی راه کارهای گوناگون است؟ CPS مسألهحل خالق  ندیکدام مرحله از فرآ : حاصل23

 مسأله: شناخت پ

 تفکر استداللی و شهودی  صورت می گیرد؟ CPS مسألهاز مراحل حل خالق  کی: در کدام 24

 مسأله: شناخت پ

 ست؟یچ FRITO-LAY: رمز موفقیت شرکت 25

 لهمسأ: حل خالق پ

 در چند مرحله انجام می شود؟ FRITO-LAYدر CPS: برنامه 26

ارزیابی و  - 5نظریه پردازی برای یافتن راه حل  - 4 مسألهتعریف  - 3جمع آوری اطالعات  - 2 مسألهیافتن  - 1پ: در هشت مرحله انجام می شود: 

 عملی کردن راه حل - 8ه مدیریت ارشد و قبوالندن نظریه ب- 7تدوین یک برنامه عملی  - 6انتخاب بهترین نظریه ها 

 ، امری ضروری است؟مسألهدرباره وضعیت عوامل آینده در شرایط حل  یزی: چه چ27

 یساز هی: فرضپ

 ست؟یگوناگون مستلزم چ یخلق راه کارها CPS مسألهحل خالق  ندی: در فرآ28

 ایجاد راه کارهای اضافی -:  فهرست بندی راه کارهای شناخته شده پ

 ست؟یچ cps   مسألهحل خالق  ندیهدف از ارائه راه کارهای مختلف در فرآ :29

 رسیده اید. CPS گزینش : این است که مطمئن شوید با راه حل های بالقوه کافی به مرحلهپ

 ست؟یمختلف چگونه امر ی: خلق راهکارها30

 : هم عقالیی و استداللی و هم شهودی و غیر استداللیپ

 است؟ یمختلف استدالل یچرا خلق راهکارها مسألهق حل خال ندی: در فرا31

 کند یم یرویاز مراحل پ ی:چون از سلسله اپ

 است؟  یمختلف ادراک یچرا خلق راهکارها مسألهحل خالق  ندی: در فرا32

 :  این مراحل طراحی و تدوین می شود تا قدرت ادراك و شهود شما را آزاد سازدپ

 به چه جیز عالقه مندیم؟ CPS مسألهایند حل خالق : در مرحله خلق راه کارها از فر33

 تی: کمپ

 ست؟یمستلزم چ مسأله: بخش کلیدی مرحله انتخاب از فرآیند حل خالق 34

 : مستلزم تعیین نتایج احتمالی راه حل های مختلف است.پ

 است؟ یندیا چگونه فرآمعمو مسألهانتخاب راهکار در روش حل خالق  ندی: فرا35

 یداللو است ی: عقالنپ

 ست؟یچ مسألهحل خالق  ندیمرحله از فرآ نی: آخر36

 )کنترل( یابی: ارزپ

 ست؟یچ تیپرورش خالق یروش ها نیاز بهتر یکی: 37

 دهد یم شیافزا نیمع طیشرا کیرا در  تیاست که استعداد خالق ییها کی: استفاده از تکنپ

 ارند؟د دیتاک یبر چه موارد طیمح لیتحل یبرا یاستدالل یها کی: تکن38

 یطیمح شیمایکنترل استاندارد و پ یندهای: فرآپ

 است؟ ییشامل چه روش ها گرانینسبت به د سهیمقا کی: تکن39

 موهوم یرقبا هیبرتر، مسابقه عل یها هیرو ،ی: الگوبردارپ

 شد؟ یطراح یتوسط چه شرکت گرانینسبت به د سهیمقا کیاز تکن ی: روش الگوبردار40

 راکسی: زپ
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 شد؟ یطراح یتوسط چه شرکت گرانینسبت به د سهیمقا کیبرتر از تکن یاه هی: روش رو41

 کی: جنرال الکترپ

 کند؟ یم سهیشود مقا یم یتلق نیکه در صنعتش بهتر یخود را با شرکت یها هی: در کدام روش شرکت رو42

 ی: الگوبردارپ

 کند؟ یم سهیقااست م نیبهتر ینیمع یها هیکه در رو ی: در کدام روش شرکت خود را با شرکت43

 یبردار هی: روپ

 شود؟ یاستفاده م یدر چه موارد گرانینسبت به د سهیمقا کیتکن جی: از نتا44

 و به عنوان اهداف بهبود رییتغ جادیا ی: براپ

 گذارند؟ یشما م اریرا در اخت ازیاطالعات مورد ن ییچه راه ها فیضع میعالکنترل  کی: در تکن45

 ها ناریشبکه ها، حضور در سم ،یجداساز کننده ها، خدمات ییشگوی: پپ

 کدام است؟ مسألهآگاه شدن از وجود  یفرصت، روش ها یجست و جو کی: در تکن46

 یجار طیکامل شرا فیتوص -عملکرد سال قبل  ایتجارب گذشته  یبا اهداف قبل یعملکرد کنون سهی: مقاپ

 شود؟ یاستفاده م یطیمح لیها در مرحله تحل کی: از کدام تکن47

 : پ

 نسبت به دیگران) الگوبرداری، بهترین رویه ها، مسابقه علیه رقبای موهوم( مقایسه

 کارگیری پیشگویان و مشاوران به

 عالیم ضعیف کنترل

 و جوی فرصت جست

 کدام است؟ یساز هیمورد استفاده در مرحله فرض کی: تکن48

 : معکوس سازی نظریهپ

 مرحله انتخاب کدامند؟ یها کی: تکن49

 ریس بررسی ایده ها و  رأی گیری نقطه ای: ماتپ

 مرحله اجرا کدامند؟ یها کی: تکن50

 چگونه–: نمودار چگونه پ

 قبوالندن نظرات خود، جنگجو باشید هنگام

 میدان فشار تحلیل

 بانک کدام است؟ ننتالیداوطلبان استخدام در کانت یبرا ی: شش مهارت ضرور51

 ( مهارت هاى تحلیلى1: پ

 فس( اعتماد به ن2

  مسأله( مهارت هاى حل خالق 3

 ( قدرت رسیدگى به ابهام4

 ( مهارت هاى قوى بین اشخاص5

 ( توانایى کنش گرایى در معامالت6

 کنید؟ ییک وضعیت آرمانى را خلق و وضعیت موجود را با آن مقایسه م کی: در کدام تکن52

 یآرمان تی:  وضعپ

 ت کدامند؟فوس ندایهاش و ل یتون ستی: موارد کاربرد چک ل53

مسائل  یها درباره ارتقا هیخلق نظر د،یها درباره محصوالت جد هیخلق نظر ن،یمسائل مع صیفرصت ها، تشخ افتنی -: بهبود تحلیل وضعیت طراحى  پ

 ها هینظر یابیو ارز یکنون

 قرار دارند؟ مسأله صیتشخ کیجزء کدام تکن یو اجتماع یراهبرد ت،یریمد ت،یفیک یها یزی: مم54

 ها ستیل : چکپ

 محصول انجام داد بپردازد؟ کیتوان در مورد  یکه م یو اصالحات راتییتغ سهیتواند به مقا یم ریمد کی ستی: با استفاده از کدام چک ل55

 یآرتور ون گاند ستی: چک لپ
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 شود؟ یاستفاده م یچه موارد یبرا یآرتور ون گاند ستیاز چک ل: 56

 خالق یاهکارهار جادیا -و فرصت ها  لیمسا یی: شناساپ

 پردازد؟ یبالقوه م لیمسا یشود و به جست و جو یراه حل شروع م کیبا  کی: کدام تکن57

 معکوس ی: توفان فکرپ

 م؟یاستفاده کرده ا یکیشوند نام ببرند، از چه تکن یرا که با آن روبرو م یموانع و مشکالت می: اگر از کارکنان بخواه58

 اتیشکا یو فهرست بند ی: گردآورپ

 یکیاز چه تکن د،یبه دنبال داشته باشد، در ذهن خود مجسم کن  گرانید یشنهادهایرا که ممکن است پ یها و امکانات تی: اگر قابل59

 د؟یاستفاده کرده ا

 گرانید ی: پاسخ به نداپ

 د؟یده ابهره بر یکیاز چه تکن دیکن یآن شخص بررس دیرا از د مسأله: اگر وانمود کنید کس دیگری هستید و آنگاه 60

 نقش یفای: اپ

 فرصت هاى بیشمارى را براى آگاه شدن از وجود مسائل و به دست آوردن راه حل ها فراهم مى سازد؟ کی: از دیدگاه سازمان، کدام تکن61

 : برنامه پیشنهادهاپ

 کدام است؟ یگروه یکردهایرو گریو د نیتمر کیتکن ی: انواع روش ها62

 یساده گروه یفتگوگ ت،یخالق ریدوا ،یگروه نی: تمرپ

یک عقب نشینى سه روزه که طى آن مدیران و زیردستانشان دورهم جمع مى شوند تا مسائلى را که واحد کارى  انگریب کی: کدام تکن63

 مربوط تجزیه کرده است حل و فصل نمایند؟

 یگروه نیتمر پ

 توسط کدام سازمان ابداع شد؟ یگروه نی: تمر64

 کی: جنرال الکترپ

 و تاب منحصر به فرد است؟ چیبا پ یتالش مشارکت کی کیکن: کدام ت65

 یگروه نی: تمرپ

 ست؟یچ مسألهحل خالق  ندیگام در فرآ نیکپنر و ترگو  مهمتر دگاهی: از د66

 مسألهدرست  یی:  شناسا پ

 این نظریه است که دو فکر بهتر از یک فکر است؟ دیمو کی: کدام تکن67

 گرانیگذاشتن با د انی: در مپ

 کسب اتفاق نظر کدامند؟ یها کیتکن: 68

 مسألهدور هم نشستن و بحث درباره  -: رأى گیرى به شیوه اى دموکراتیک   پ

 شود؟ یاغلب چگونه آغاز م تی: محافل خالق69

 مسألهمورد اتفاق از  فیتعر کیبه  دنی: با رسپ

 ست؟یواقعى را شناسایى کرده اید چ مسأله: یکى از راه هایى که مطمئن مى شوید 70

 مسأله: کشیدن تصویرى از  پ

 توان بهره برد؟ یم یدر چه موارد مسأله دنیکش ریبه تصو کی: از تکن71

 مختلف یخلق راهکارها -یواقع مسأله یی: شناساپ

 حل خالق آن کمک کند؟ ندیممکن است به فرآ مسأله ی: چرا نقاش72

 مغز هستند مکرهین کیهر دو کارکرد  تیو خالق ی: چون نقاشپ

 کوله بار تجربه توسط کدام سازمان طراحى شد؟ کی: تکن73

 کمبریج، ماساچوست Idea Scope:  پ

 را درك کنند؟ مسألهرا در فضایى از تجربه قرار مى دهند تا بتوانند  مسألهحل کنندگان  کی: در کدام تکن74

 : کوله بار تجربهپ

 و بروز افکار است؟ ینقش، توفان فکر یفایا یها کیتکن بیترک ینوع کی: کدام تکن75

 هی: کوله بار تجرپ
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 مورد نظر است؟ مسأله یعلل احتمال هیاز کل یفهرست هیو ته ییشناسا کیکدام تکن ی: هدف اصل76

 (شکاوای)نمودار ا ی: نمودار استخوان ماهپ

 معروف است؟ شکاوایبه نمودار ا کی: کدام تکن77

 ی: نمودار استخوان ماهپ

 شوند؟ یمرتب م یا وهیبه چه ش یر استخوان ماهنمودا کی: اطالعات در تکن78

 ی: بصرپ

 شود؟ یمشکل کدام سمت صفحه نوشته م ی: در نمودار استخوان ماه79

 : راستپ

 شوند؟ یکجا نوشته م بیبه ترت شتر،یب یدگیچیپ یکمتر و علل دارا یدگیچیپ ی، علل دارامسأله شکاوا،یر نمودار ا: د80

 یدم ماه - یبه سر ماه کینزد -ی: سر ماهپ

 است؟ یچرا حرکت از سمت سر به دم ماه ینمودار استخوان ماه کی: در تکن81

 تر کنار گذاشته شوند دهیچیعلل پ یدارند قبل از بررس یکمتر یدگیچیکه پ ی: تا مواردپ

 شود؟  یم یبررس قی( از چه طرشکاوای)ا ی: نمودار استخوان ماه82

 ی: توفان فکرپ

 کدامند؟ یاستخوان ماه نمودار یسودمند لی: دال83

 قبل از تصمیم گیرى، تشویق مى کند. مسألهرا به بررسى تمامى اجزاى  مسألهحل کنندگان  -1: پ

 به نمایش روابط بین علل و اهمیت نسبى آن علل کمک مى کند. -2

 به شروع فرآیند خالق کمک مى کند. -3

 کمک مى کند. مسألهبه شروع یک توالى منطقى براى حل  -4

 را ببیند. مسأله،کل مسألهکمک مى کند تا به جاى تأکید بربخش کوچکى از مسألهبه حل کنندگان  -5

 به دست مى دهد. مسألهروشى رابراى کاهش حیطه  -6

 به افراد کمک مى کند به جاى این شاخه و آن شاخه پریدن روى مسائل واقعى تمرکز کنند. -7

بازیکن به باالى چیزی مانند کنده درخت مى رود و بازیکنان دیگر سعى مى کنند او را یک بازى کودکانه است که یک  کی: کدام تکن84

 بیندازند؟

 : سلطان کوهستانپ

 اتخاذ مى کنند و دیگر اعضاى گروه سعی مى کنند آنها را  پایین بکشند؟ مسألهیک یا دو نفر موضعى را درباره یک  کی: در کدام تکن85

 : سلطان کوهستانپ

 د؟ینیبب گرید یا هیرا از زاو مسألهممکن است  کیکدام تکن لهیوسه : ب86

 فرصت ای مسألهدوباره  فی: تعرپ

 د؟یپرداز یم یاصل مسألهدهد که واقعا به  یم نانیبه شما اطم کی: کدام تکن87

 متفاوت یاهداف به روش ها یسی: بازنوپ

 د؟ینیمربوط به آن را بب قیحقا گریو د لهیاز مس یشتریشود تا جوانب ب یباعث م کی: کدام تکن88

 (دفشار و کشش بده یرا به جا مسألهها گسترش  نهیگز در است : فشار و کشش )ممکنپ

 شوند؟ یآغاز م یبا چه کلمه ا مسألهفشردن  یمطرحه برا یفشار و کشش پرسش ها کی: در تکن89

 : چراپ

 شوند؟ یآغاز م یابا چه کلمه  مسألهبسط  یمطرحه برا یفشار و کشش پرسش ها کی: در تکن90

 : چهپ

 د؟یمورد نظر را نام ببر تیموقع یها یژگیکند همه و یبه شما کمک م کی: کدام تکن91

 د؟یدان ی: شما چه مپ

 د؟یبهره برده ا کینشان دهد از کدام تکن دیرا که کشف کرده ا یقیحقا نیکه روابط ب دیرسم کن ی: اگر نمودار92

 ؟وجود دارد یی: چه الگوهاپ

 تکنیک گونه دیگرى از رویکرد مورد استفاده در نمودار استخوان ماهى است؟ : کدام93
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 چرا-پ: نمودار چرا

 شود؟ یمنظم استفاده م یا وهیبه ش مسأله کیعلل  ایعلت  ییشناسا یبرا کی: از کدام تکن94

 چرا-: نمودار چراپ

 چرا است؟-روش کارکرد نمودار چرا انیب نهی: کدام گز95

 در سمت چپ قرار دارد. مسألهکند و صورت  یه راست حرکت م: نمودار از چپ بپ

 چرا از چپ به راست-نمودار چرا یول حرکت می کنداز راست به چپ  ینمودار استخوان ماه نکته:

 صورت می گیرد؟ سؤالبه سمت ساقه ها و شاخه ها با مطرح کردن کدام  مسألهحرکت از صورت  what-what: در نمودار 96

 : چراپ

 دهند؟ یم لیتشک دیکن یرا که اتخاذ م یمیاساس هر تصم نهیام گز: کد97

 ندهیمربوط به آ یها هی:  فرضپ

 کنند؟ یشما را محدود م یراه حل ها نهی: کدام گز98

 ها هی: فرضپ

 اصلى استفاده کنید؟ مسألههمچنین مى توانید برای رسیدن به اندیشه هاى تازه برای حل  کی: از کدام تکن99

 ها هیفرض یاز: معکوس سپ

 : برای ماندگاری در شرایط محیطی عصر حاضر کدام گزینه امری ضروری است؟100

 پ: خالقیت

 :  .... رمز بقا است.101

 پ: نوآوری

 : یکی از ساده ترین و سریعترین راه های افزایش سطح نوآوری برای یک سازمان چیست؟102

 پ: توسعه مهارت های اعضای آن

 اند به عنوان وسیله ای برای شناسایی مسایل و درك بهتر آنها عمل کنند؟: کدام گزینه می تو103

 پ: قیاس ها و استعاره ها

 ایجاد کند؟ مسأله: کدام مورد ممکن است شناخت عمیقی را نسبت به چگونگی حل 104

 پ: قیاس ها و استعاره ها

 : مقایسه بین دو چیز که در اصل غیر مشابه باشند چه نام دارد؟105

 اسپ: قی

 : از تکنیک قیاس اغلب برای چه موردی استفاده می شود؟106

 پ: حل مسایل

 : ساده ترین شکل قیاس چیست؟107

 پ: مقایسه بین هویت های غیر مشابه

 : نوعی کالم که در آن دو اندیشه به وسیله یک نقطه مشترك به یکدیگر پیوند می یابند چه نام دارد؟108

 پ: استعاره

 چیز را به گونه ای در نظر می گیرد که گویی چیز دیگری است؟: کدام مورد یک 109

 پ: استعاره

 توان استعاره محسوب کرد؟ : کدام مورد را نمی110

 پ: مقایسه های بدیهی

 : نوع خاصی از استعاره شامل کلماتی همچون : مثل و عین؟111

 پ: تشابه

 برده ایم؟ : اگر بگوییم چاقو مثل باد می برید از کدام نوع کالم بهره112

 پ: تشابه

 : برقراری یک رابطه ذهنی بین دو شی یا دو اندیشه بر اساس قوانین مجاورت، شباهت و تباین چه نام دارد؟113

 پ: تداعی
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 : اگر با دیدن تخته سیاه یاد مدرسه بیفتید چه فرآیندی در ذهن شما اتفاق افتاده است؟114

 پ: مجاورت

 هی بیاندازد، مثال با دیدن ثور یاد ماه بیفتید چه فرایندی در ذهنتان رخ داده است؟: اگر چیزی شما را یاد چیز مشاب115

 پ: مشابهت

 : اشاره به چیزهای غیر مشابه که تقریبا مقابل هم قرار دارند مانند سیاه و سپید چه نوع فرایندی است؟116

 پ: تباین

 : قوانین اولیه تکنیک تداعی چیست؟117

 تباین -مشابهت-پ: مجاورت

 : در نظر گرفتن چیزی نزدیک، مشابه یا مغایر با شی یا اندیشه مورد نظر چه نام دارد؟118

 پ: تداعی

 : استعاره ها و قیاس ها به چه جیز بستگی دارند؟119

 پ: شباهت

 ر برده اید؟: اگر در رابطه با کلمه ای که نوشته اید، یک یا دو کلمه که به ذهنتان می رسد را بیان کنید چه تکنیکی به کا120

 پ: تداعی آزاد

 : در کدام تکنیک رشته ای از افکار به دنبال هم پدید می آیند؟121

 پ: تداعی ازاد

 : انواع روش های تکنیک تداعی کدام است؟122

 تداعی منظم -پ: تداعی ازاد

 ه فرایندی در پیش گرفته ایم؟:  اگر در هنگام تداعی ملزم باشیم کلمه بیان شده به نحوی با کلمه قبلی در ارتباط باشد چ123

 پ: تداعی منظم

اغاز می شود و هرویژگی را به صورت آزاد تداعی می کنید تا نظریاتی  مسأله: کدام تکنیک با فهرستی از صفات و ویژگی های یک 124

 خلق نمایید؟ مسألهتازه درباره 

 پ: زنجیره تداعی

به طور منظم هریک از صفات یا گروه صفات را تجزیه و تحلیل و سعی می  همسأل: در کدام تکنیک پس از برشمردن ویژگی های یک 125

 کنید آنها را تغییر دهید؟

 پ: برشمردن صفات

 : اگر از مسایل مربوط به تولید روی برگردانده و به مسایل مربوط به بازاریابی روی بیاوریم از چه تکنیکی بهره برده ایم؟126

 پ: بازگشت به مشتری

و ترکیب آنها برای بدست آوردن موضوعی که بتوان آن را در جلسه توفان فکری  مسألهیک از انتخاب تصادفی ویژگی های : کدام تکن127

 بررسی کرد تشکیل می شود؟

 پ: چرخه فرصت

 ترین و قدرتمندترین برنامه کامپیوتری به لحاظ محاسبات، برای خلق راهکارها چه نام دارد؟ : معروف128

 Idea Fisherپ: 

 کمک می کند؟ مسألهچگونه به حل کننده  Idea Fisher: برنامه 129

 پ: تداعی معانی

 کمک می کند؟ مسألهچگونه به حل کننده  Idea Generator Plus: برنامه 130

 مسألهپ: در نظر گرفتن تمام ابعاد 

 کمک کی کند؟ مسأله: کدام برنامه از طریق تداعی آزاد به حل کننده 131

 Ideagenپ: 

 استفاده می کند؟ مسألهسری محرك های ذهنی برای کمک به حل کننده یک دام برنامه کامپیوتر از : ک132

 Mind Linkپ: 
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 استفاده می کند؟ مسألهچگونه برای کمک به حل کننده  mind Link: برنامه 133

 پ: تداعی غیر معمول )محرك های ذهنی(

یک پایگاه داده از نوآورانه ترین اختراعات جهان برای ارائه پیشنهادهایی در  مسأله: کدام برنامه از پرسش های مربوط به تعریف 134

 استفاده می کند؟ مسألهراستای حل 

 Invention Machineپ: 

 : تعیین ضرب االجل و تحت فشار دادن افراد برای خلق راهکار بیان گر کدام تکنیک است؟135

 پ: موعد مقرر

 فن آوری مربوط به زمینه ای خاص در زمینه خاص دیگری به کار برده می شود؟: در کدام تکنیک حقایق، دانش یا 136

 پ: قیاس های مستقیم

 : کدام مورد زمینه مناسبی برای قیاس های مستقیم است؟137

 پ: زیست شناسی

 : یکی از کاربردهای عمده قیاس به طور کلی چیست؟138

 پ: تکنیک گشت و گذار

 داعی واژه است که از تجسم ذهنی بر می خیزد؟: کدام مورد اساسا یک تمرین ت139

 پ: تکنیک گشت و گذار

: کدام تکنیک به شما کمک می کند محصوالت یا خدمات جدیدی ارائه کنید و سعی می کنید ببینید  که چگونه می توانید آنها را در 140

 مقابل رقبا قرار دهید؟

 FCBپ: شبکه شطرنجی 

 طراحی شد؟توسط چه کسی  FCB: شبکه شطرنجی 141

 پ: ریچارد وون

: کدام تکنیک یک ماتریس چهارخانه ای، مشابه با ماتریس هایی است که عموما برای توصیف مفاهیم مدیریت و بازاریابی استفاده 142

 می شود؟

 FCBپ: شبکه شطرنجی 

ی مناسب است  که نیاز به سطوح باالی : کدام تکنیک دارای عناصری از تداعی آزاد و روابط اجباری است و به ویژه برای موقعیت های143

 خالقیت دارد؟

 پ: تکنیک متمرکز بر شی

 : کدام گزینه بیانگر تفاوت عمده میان تکنیک متمرکز بر شی با سایر تکنیک های روابط اجباری است؟144

 پ: انتخاب عمدی شی یا ایده

 ده ایم؟راند از چه تکنیکی بهره بنمی د مسأله: اگر از بیرون سازمان کسی را بیاورید که چیزی درباره 145

 پ: نگاه تازه

 : کدام تکنیک توسط کارل گریگوری ابداع شد؟146

 پ: خرده ایده ها و قفسه بندی آنها

 : در کدام تکنیک فردی ارائه راهکارها، کار را با بخشی از اطالعات نامرتبط آغاز می کنید؟147

 پ: خرده ایده ها و قفسه بندی آنها

 نه جزء تکنیک های فردی خلق راه کار خالق نمی باشد؟: کدام گزی148

 دفترچه یادداشت ایده ها-1

 گوش دادن به موسیقی -2

 منابع ایده را مشخص کنید-3

 شکوفه نیلوفر آبی -4

 .چهارم یک تکنیک گروهی استگزینه 

 سی خالق آن طراحی شد؟: کدام تکنیک فردی خلق راه کار خالق توسط شرکت جنرال الکتریک برای استفاده در مهند149

 ستاده -پ: نهاده
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 : کدام تکنیک توسط شرکت جنرال الکتریک ابداع شد که به شناسایی راه های جدید دستیابی به هدف کمک می کند؟150

 پ: نهاده ستاده )ورودی خروجی(

 : تکنیک نقشه کشی ذهنی توسط چه کسی ابداع شد؟151

 پ: تونی بوزان

 ش های یادگیری در انگلستان طراحی شد؟: کدام تکنیک در گروه رو152

 پ: نقشه کشی ذهنی

: کدام تکنیک بر اساس یافته های پژوهشی استوار است که نشان می دهد مغز در درجه اول با مفاهیمی کلیدی و به شیوه ای مرتبط 153

 به هم و یکپارچه کار می کند؟

 پ: نقشه کشی ذهنی

دی و تکنیک فوق العاده ای برای خلق ایده های جدید، توسعه قابلیت ادراك و شهود شخص : کدام تکنیک یک فرایند توفان فکری فر154

 و تعریف طرح و شرح کلی نطق ها، مقاله ها و فصل های کتاب است؟

 پ: نقشه کشی ذهنی

ی جدید برای یک اصلی آن یافتن کاربردها مسأله: کدام تکنیک به یافتن راه حل ها برای دسته کاملی از مسائل کمک می کند و 155

 محصول است؟

 پ: نام بردن کاربردهای احتمالی

 را از دید او حل می کنید از کدام تکنیک بهره می برید؟ مسأله: هنگامی که وانمود می کنید شخص مشهوری هستید و 156

 پ: تکنیک ناپلئون

ای خلق ایده ها به شیوه چک لیست ری آن صفحه ب: هنگامی که صفحه ای از واژه نامه را به طور تصادفی باز میکنید و از واژه ها157

 کالمی استفاده می کنید در حال استفاده از کدام تکنیک هستید؟

 پ: جست و جوی تصادفی سازمان یافته

 واژه از یک صفحه واژه نامه را برگزینید و شروع به تداعی کنید از کدام تکنیک فردی خلق راه کار بهره برده اید؟ ک: اگر ی158

 ت و جوی تصادفی سازمان یافتهپ: جس

 : نوع جالبی از قیاس محدود کننده و از تکنیک های فردی خلق راه کار است.159

 پ: قیاس های شخصی

 در موقعیت مربوط درگیر مشاهده نمایید از کدام تکنیک فردی خلق راه کار بهره برده اید؟ ": اگر خودتان را شخصا160

 پ: قیاس شخصی

 یک به وجود آوردن ایده هایی فراتر از ایده هایی است که از طریق توفان فکری به دست می آید؟: هدف ازکدام تکن161

 پ: تحریک تصویر

 : این تکنیک مشابه تکنیک گشت و گذار است به استثنای اینکه شرکت کنندگان به جای تجسم یک سفر به تصویرها نگاه می کنند.162

 پ: تحریک تصویر

 تور ون گاندی به وجود آمد؟: کدام تکنیک توسط ار163

 پ: چک لیست بهسازی محصول

: اگر محصول موجود را بکشید یا ببافید، آن را به صورت نرم و مالیم یا سخت در بیاورید، شیار یا قدرت به آن اضافه کنید از چه 164

 تکنیک فردی خلق راه کار بهره برده اید؟

 پ: چک لیست بهسازی محصول )آرتور ون گاندی(

کدام تکنیک عملی است که طی آن کلیه فعالیت های اقتصادی یا محصوالت مرتبط با خود را فهرست می کنید تا در تصمیم گیری : 165

 برای محصوالت جدید در شرکت خودتان به شما کمک کند؟

 پ: ربط

 : چک لیست کالمی چه نوع فرایندی است؟166

 پ: رابطه اجباری
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یسندگان و بازاریاب ها که در پی توسعه یا نامگذاری محصول جدیدی هستند می توانند به خوبی : از کدام تکنیک هنرمندان و نو167

 استفاده کنند؟

 پ: رابطه اجباری )واژه های ربطی(

 شما اضافه کردن خالقیت به یک وضع موجود باشد کدام فرایند بسیار عالی است؟ مسأله: اگر 168

 پ: رابطه اجباری

جدیدی را که به این ترتیب خلق  مسألهرا بیان کنید. سپس متضاد آن فعل را در نظر بگیرید و  مسألهعل حرکتی : با استفاده از یک ف169

 است؟ مسألهشده حل کنید. این جمله بیانگر کدام تکنیک فردی خلق راه کار خالق برای 

 عکس معکوس -پ: معکوس

 در دست اقدام مطالبی را جمع آوری کنید؟ مسألهرباره : کدام تکنیک مستلزم این است که تا آنجایی که می توانید د170

 پ: غلتیدن در علفزار ایده ها

 : در تکنیک غلتیدن در علفزار ایده ها مطالب را از چه منابعی جمع آوری می کنید؟171

 باپ: خالصه مقاله ها و کتاب های مربوط ، تجارب دیگران، ایده هایی که دیگران به شما داده اند و اقدامات رق

: کدام تکنیک به ویژه برای حل مسائل مدیریتی یا فنی، نگارش گفتگوها، مقاله ها یا گزارش ها یا فصل های کتاب و خلق مدل های 172

 مربوط به موقعیت ها مفید است؟

 پ: غلتیدن در علفزار ایده ها

 عملی می سازد؟ : انبوه ایده هایی که می توان آن ها را با یکدیگر تداعی کرد، کدام تکنیک را 173

 پ: غلتیدن در علفزار ایده ها

 : کدام تکنیک برای بهینه سازی بهره برداری از ایده های جدید کاربرد دارد؟174

 7*7پ: 

: کدام تکنیک عبارت است از مجموعه ای از تمرین هایی که برای پردازش، سامان دهی و ارزیابی تکه های یادداشت که روی تابلوی 175

 شده، طراحی شده است؟شیار دار نصب 

 7*7پ: 

 تکنیک دو کلمه ای شامل چه مواردی است؟ مسأله: صورت 176

 پ: فاعل )یا هدف( و فعل حرکتی

 : معموال در تکنیک دو کلمه ای بر چه مواردی تاکید می شود؟177

 پ: فاعل )یاهدف( و فعل حرکتی

 یف است؟: کدام تکنیک یک روش عالی برای حل و فصل مسائل مربوط به تعر178

 پ: تکنیک دو کلمه ای

 : متداول ترین چک لیست برای خلق ایده های خالق چیست؟179

 پ: چک لیست کالمی برای خالقیت

 : چک لیست کالمی برای خالقیت توسط چه کسی ابداع شد؟180

 پ: الکس اسبورن

 : تکنیک توفان فکری توسط چه کسی ابداع شد؟181

 پ: الکس اسبورن

ورای کدام تکنیک فردی این است که محصول یا خدمت را می توان بهبود بخشید مشروط بر اینکه مجموعه ای از  : ایده نهفته در182

 ببنیم به کجا می انجامد؟ ت را درباره آن مطرح کنیم و پاسخ ها را دنبال کنیم وسؤاال

 پ: چک لیست کالمی برای خالقیت

دهد تا واژه ها. این جمله موید استفاده از کدام تکنیک فردی برای خلق راه : مغز ما واکنش خالق تری نسبت به تصاویر نشان می 183

 کار خالقانه است؟

 پ: تجسم
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 خلق راه کار ها کدامند؟ یبرا یگروه یاصل یها کی: تکن184

گروه  کیتکن -واژگان یساخت شناس لیتحل -یآب لوفریشکوفه ن -یگروه میتصم یبانیپشت یها ستمیس -گشت و گذار -تیخالق ریدوا-ی: توفان فکرپ

 یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو -یاسم

 شود؟ یخلق راهکارها محسوب م یگروه یها کیاز تکن کیبه عنوان کدام  یکیالکترون ی: توفان فکر185

 یگروه میتصم یبانیپشت یها ستمی: سپ

 خالق کدامند؟ یخلق راه کارها یبرا یگروه یها کیتکن ی: انواع گروه برا186

 یتعامل ریو غ ی: تعاملپ

 شود؟ یاستفاده م یتعامل ریخلق راه کارها از گروه غ یگروه کی: در کدام تکن187

 ی: دلفپ

 کدامند؟ یگروه یریگ میتصم یای: مزا188

 گروه می تواند راه حل بهتری نسبت به فرد ارائه کند. -1: پ

 و یا اجرای آنرا به عهده دارند اگر خود درآن تصمیم گیری نقش داشته باشند راحت تر آن را می پذیرند. مندیکسانی که در آثار و نتایج تصمیم سه -2

 مشارکت گروهی به درك بهتر تصمیم می انجامد. -3

 کارگروهی به تالش گسترده تر در امر جست و جو و پژوهش، کمک می کند. -4

 میل به مخاطره پذیری متعادل می شود. -5

 روهی معموالً قضاوت جمعی بهتری وجود دارد.در کارگ -6

 باشد؟ ینم یگروه یریگ میتصم یایاز مزا نهیکدام گز: 189

 گروه می تواند راه حل بهتری نسبت به فرد ارائه کند. -1

 د راحت تر آن را می پذیرند.و یا اجرای آنرا به عهده دارند اگر خود درآن تصمیم گیری نقش داشته باشن مندیکسانی که در آثار و نتایج تصمیم سه -2

 مشارکت گروهی به درك بهتر تصمیم می انجامد. -3

 عضو برتر است. کیعملکرد برتر گروه، حاصل تالش  -4

 هست 4 نهیگز حیپاسخ صح

 کدام است؟ یگروه یریگ میتصم بی: معا190

کنند و  یحالت همه افراد مثل هم فکر م نیشود. در ا یمنجر م «یتفکر گروه»وجود دارد که به  یسازگار یبرا ییفشارها یتعامل یدر گروه ها -1: پ

 را ندارند. ریمغا ای دیجد شهیتحمل اند

 شوند. یم جادیمشکل ا نیغلبه بر هم یبرا یاسم یکند. گروه ها دایپ الیاست یفرد بر گروه تعامل کیممکن است  -2

 دارد. ازین یفرد یریگ مینسبت به تصم یشتریمعموال زمان ب یگروه یها یریگ میتصم -3

 عضو برتر است. کیعملکرد برتر گروه، حاصل تالش  -4

 کند. یخوب را منتف میتصم کی یایممکن است مزا یتوافق گروه کیبه  یابیدست یاز حد برا شیصرف زمان ب -5

 معروف است. زیمخاطره آمحالت  رییآورند که به تغ یبه عمل م د،یاز آنچه که با زتریمخاطره آم یها یریگ میگروه ها گاه تصم -6

 است؟ یریگ میکدام نوع تصم بیاز معا ی: تفکر گروه191

 یگروه یریگ می: تصمپ

 را ندارند؟ ریمغا ای دیجد شهیکنند و تحمل اند یهمه افراد مثل هم فکر م ی: در چه حالت192

 ی: تفکر گروهپ

 شود؟ یم یا دهیبه چه پدوجود دارد منجر  یسازگار یکه برا ییفشارها یتعامل ی: در گروه ها193

 ی: تفکر گروهپ

 به وجود آمدند؟ یگروه یریگ میغلبه بر کدام مشکل تصم یبرا یاسم ی: گروه ها194

 نفر بر گروه کی: تسلط پ

 کدام مورد است؟ بیاز معا زیحالت مخاطره آم ریی: تغ195

 یگروه یریگ می: تصمپ

 ست؟یخالق چ یلق راهکارهاخ یگروه ندیفرآ نیتر و احتماال متداول نی: مؤثرتر196

 ی: توفان فکرپ
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 شد؟ یطراح یغاتیتبل یها دهیا تیفیو ک تیکم شیبه منظور افزا شیسال پ 60از  شیب کی: کدام تکن197

 ی: توفان فکرپ

 ست؟یسودمند ن یتوفان فکر کیتکن ی: در چه موارد198

 ارندو خطا د شیبه آزما ازیکه ن ییها تیو موقع دهیچی: مسائل گسترده و پپ

 چه نام دارد؟ یتوفان فکر ی: محصول ژاپن199

 تیخالق رهی: داپ

 ست؟یچ یقانون گروه توفان فکر نیتر : مهم200

 : عدم قضاوتپ

 ست؟یچ یگروه توفان فکر نیدر قوان ی: هدف اصل201

 ها دهیا تی: کمپ

 ست؟یچ یگروه توفان فکر نی: قوان202

 قانون( نیرت نمی گیرد. )مهمترهیچگونه قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی صو -1: پ

 کلیه ایده ها حتی ایده های پوچ و غیرعملی مورد استقبال قرار می گیرند. -2

 کمیت ایده ها هدف اصلی است، زیرا به کیفیت می انجامد. -3

 ایده ها را می توان ترکیب، اصالح و انتخاب کرد. -4

کاغذ  یرا رو نیمع یا مسألهحل  یو در آن شرکت کنندگان نظرات خود برامصداق دارد  یتوفان فکر هیاصول اول کی: در کدام تکن203

 دهند؟ یم ینوشته و به نفر کنار

 ی: نگارش فکرپ

 به نظرات ماقبل خود است؟ دنیبهبود بخش ایو  گرانیکمک به خلق نظرات بر اساس نظرات د کی: هدف از کدام تکن204

 ی: نگارش فکرپ

 ست؟یکاف ینگارش فکر کی: معموال چند تبادل در تکن205

 : سهپ

کدام  یاصل بیو ع تیمز بیالبداهه نبودن نظرات، به ترت یو خلق الساعه و ف نسرپرست گروه در شرکت کنندگا تأثیر: عدم احتمال 206

 خلق راهکار است؟ یبرا یروش گروه

 ی: نگارش فکرپ

 شد؟ یتوسط کدام سازمان طراح یسبد نگارش فکر کی: تکن207

 در فرانکفورت : مؤسسه باتلپ

اضافه  گرانیمجبور شوند به افکار د نکهیا یدهد که به جا یم یخلق راهکار به شرکت کنندگان آزاد یبرا یگروه کی: کدام تکن208

 کنند، با افکار خودشان ادامه دهند؟

 ی: سبد نگارش فکرپ

 شد؟ یتوسط کدام سازمان طراح 6-3-5 ینگارش فکر کی: تکن209

 : مؤسسه باتلپ

 خلق کند؟ دهیا 108 قهیدق 30توان ظرف  یگروه م یخلق راهکار به طور نظر یبرا یگروه کیدر کدام تکن: 210

 6-3-5 ی: نگارش فکرپ

بخشد و از آن اغلب  یرا بهبود م تیخالق ،یتجسم ساز یدهد که توسعه مهارت ها یم لیتشک هیفرض نیرا ا کی: اساس کدام تکن211

 شود؟ یاستفاده م یو نوآور تیخالق یدر برنامه ها

 خالق ی: تجسم سازپ

روش قدرتمندی برای توسعه مفاهیم پیشرفت است و هنگامی روی می دهد که گروه به راه حل های واقع گرایانه  یگروه کیتکن نی: ا212

 جهش می کند؟

 خالق ی: جهش هاپ

 خالق وجود دارد؟ یجهش ها کیتکن یبرا ی: چند روش اصل213

 4: پ
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گروه های کوچکی از کارگران هستند که برای حل مسائل کیفی مرتبط با زمینه های کاری خاص خودشان  یگروه کی: در کدام تکن214

 گرد هم می آیند؟

 تیخالق ری: دواپ

 در ژاپن به وجود آمد؟ تیفیک ریدوا هیبرپا کی: کدام تکن215

 تیخالق ری: دواپ

 ابداع شد؟ یتوسط چه کس CSM کی: تکن216

 .کرافوردی.سی: سپ

از تکه های کاغذ حدوداً به اندازه کارت های یادداشت  که شرکت کنندگان ایده های خود را روی آنها می  یگروه کی: کدام تکن217

 شود؟ یمحسوب م یتوفان فکر یبرد و نوع ینویسند بهره م

 : تکه کاغذ کرافوردپ

 شود؟ یم لیتشک یتکه کاغذ کرافورد از چند گام اصل کی: تکن218

 4: پ

 گام روش تکه کاغذ کرافورد کدام است؟ نیل: او219

 سازد. یرا مشخص م یکانون ای: هماهنگ کننده، عبارات هدف پ

 ست؟یگام روش تکه کاغذ کرافورد چ نی: آخر220

 یو دسته بند یی: نگارش گزارش نهاپ

 ها شباهت دارد؟ کیبه کدام تکن CSM: روش 221

 7*7-یو قفسه گذار دهیا یتکه ها- NHK- TKJ: پ

 شود؟ یکارشناسان مربوط ارسال م یبرا یپرسشنامه ا ،تیموقع کیاز  ییبراساس برداشت ها کیکدام تکن ندی: در فرآ222

 ی: دلفپ

آنها در  یحال جمع آور نیو در ع گرانید یها دهیافراد از ا یها دهیا یسودمند است که جداساز یموقع یبرا ژهیبه و کی: کدام تکن223

 باشد؟ تیروه کارشناس حائز اهمگ کیمجموعه مرتب توسط  کی

 ی: دلفپ

 است؟ ییایها از کارشناسان در مناطق مختلف جغراف دهیا یجمع آور یبرا یروش عال کی یگروه کی: کدام تکن224

 ی: دلفپ

 است؟ یهگرو کیکدام تکن بیاز معا گر لیتحل ییبه توانا یالبداهه بودن و وابستگ یخلق الساعه و ف تأثیربودن، فاقد  ری: وقت گ225

 ی: دلفپ

: کدام تکنیک هنگامی مفید است که گروه حتی بعد از استفاده از دیگر فرآیندهای خالق مانند توفان فکری یا داستان نویسی دیواری 226

 نتوانسته به راه حلی دست یابد؟

 پ: گشت و گذار

 کدام مسائل مناسب است؟ یگشت و گذار برا کی: تکن227

 محدود فیتعر یدارا ای دهیچی: مسائل پپ

 شود؟ یچند مرحله انجام م یگشت و گذار ط کی: تکن228

 .تجارب در شدن سهیم -  شناخت و ارزیابی -  آوردن عمل به قیاس -  گذار و گشت - -4: پ

 توسط کدام مؤسسه ابداع شد؟ یگالر کی: تکن229

 : باتلپ

 به جای ایده هایی که تغییر موقعیت می دهند، آفرینندگان ایده ها تغییر موقعیت می دهند؟ کی: در کدام تکن230

 ی: گالرپ

 سیدگی به مشکالتی که بعضی از افراد در برخورد با مفاهیم انتزاعی پیدا می کنند، طراحی شد؟هدف خاص ر با کی: کدام تکن231

 تلی: گوردون/لپ
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به یک رهبر قوی و انعطاف پذیر نیاز دارد که می تواند اعضای گروه را به وسعت نظر و گسترش دادن حوزه  یگروه کی: کدام تکن232

 دید و چشم انداز، تشویق کند؟

 تلیل/: گوردونپ

بر قدرت گروه ها برای انجام کارهای خالق با یکدیگر صد چندان می افزایند. اما بیشتر آنها به منظور بهبود پویایی های  کیتکن نی: ا233

 گروهی برای فرآیندهای خالقیت که از قبل موجود بوده اند طراحی شده اند؟

 یگروه میتصم یبانیپشت یها ستمی: سپ

 است؟ مسألهمستمر حل  نیتمر کی یگروه کی: کدام تکن234

 ها دهیا ی: تابلوپ

این است که همه افراد را دخیل می کند و احساس مالکیت و عالقه اختصاصی نسبت به راه حل  یگروه کی: مزیت مهم کدام تکن235

 هایی که ظاهر می شود در افراد به وجود  می آید؟

 ها دهیا ی: تابلوپ

 است. یدیمف زمیروش مکان نیغامض نباشد، ا از حد بغرنج و شیب مسأله: اگر 236

 ها دهیا ی: تابلوپ

 : در کدام تکنیک، مدیران، نمایندگان فنی و دیگر کارکنان به طور دوره ای برای حل مسائل تشکیل جلسه می دهند؟237

 ینوآور تهیپ: کم

در متعهدتر باشد کارهای بهتر و بیشتری انجام ایده این است که هر قدر پیشنهاد بهتر باشد آن کارمند متعهدتر است و  هر ق": 238

 پردازد؟ یم یگروه کیکدام تکن فیجمله به تعر نیا "خواهد شد.

 ینوآور تهی: کمپ

مسئوالن اجرایی ارشد از شرکت های مختلف به رهبری یک مشاور نوآوری، تشکیل جلسه می دهند تا  یگروه کی: درکدام تکن239

 ری حل و فصل کنند؟مسائل شرکت را به روش های ابتکا

 یدرون شرکت ینوآور ی: گروه هاپ

 .دیرا نام ببر یدرون شرکت ینوآور یگروه ها یها تی: فعال240

 یطیروند ها در عوامل مهم مح ینیب شیبه سازمان ها، و پ یکوتاه مطالعات یسفرها نارها،یسم -: حل و فصل مسائل شرکتپ

 متداول هستند؟ كدانمار نروژ و ژهی: کدام گروه ها در اروپا و به و241

 یدرون شرکت ینوآور ی: گروه هاپ

 شد؟ یطراح ی( توسط چه کسMY)روش  یآب لوفریشکوفه ن کی: تکن242

 ماتسومورا در ژاپن اسوآی: پ

 خلق یو  برا یوارید یتابلو یبر رو یسیو داستان نو یذهن یآزاد نقشه کش انیجر کیاست از دو تکن یبیترک یگروه کی: کدام تکن243

 است؟ دیمف اریبس ندهیآ یوهایسنار

 (MY)روش  یآب لوفری: شکوفه نپ

 ابداع شد؟ یتوسط چه کس یشیتسوبیم یتوفان فکر کی: تکن244

 )ژاپن( یآئوک ی: سادامپ

 بلند بخوانند؟ یخود را با صدا یها دهیشود به صورت داوطلبانه ا یاز افراد خواسته م کی: در کدام تکن245

 (NGT) یگروه اسم -یشیبتسویم ی: توفان فکرپ

 چند مرحله است؟ لشام یشیتسوبیم یتوفان فکر کی: تکن246

 4:پ

 که قرار است اصالح شوند کاربرد دارد؟  یخدمات ایمحصوالت  یارائه شد و برا«  فریتز زویکی»توسط  کی: کدام تکن247

 واژگان یساخت شناس لی: تحلپ

با قرار دادن دسته ای از ویژگی ها در مقابل دسته ای دیگر، ایده های جدید خلق این است که  یگروه کی: هدف از این کدام تکن248

 کنیم؟

 واژگان یساخت شناس لی: تحلپ
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: معموال یک تکنیک گروهی است ولی انفرادی هم  انجام می شود. مزیت این روش این است که ایده های متعددی را می توان در یک 249

 دوره کوتاه خلق کرد. 

 واژگان یاخت شناسس لی: تحلپ

 توسط چه کسی طراحی شد؟ NHK: تکنیک 250

 یناکاش یروشی: هپ

یک فرآیند طوالنی است، و همانند همزن آشپزخانه عمل می کند و موجب می شود ایده ها به طور پیوسته  یگروه کی: کدام تکن251

 ادغام و جدا شوند و در نتیجه ایده های جدید خلق شوند؟

 NHK: پ

نیک  فرآیند گروهی کوچک سازمان یافته ای برای خلق ایده ها است و از آن می توان برای از بین بردن تأثیر نفوذ یک : کدام تک252

 شخص مقتدر بر نتایج فرآیند خلق ایده گروه استفاده کرد؟

 (NGT) یگروه اسم کیپ: تکن

 است؟ حیصح نهیکدام گز یگروه اسم کیمؤثر واقع شدن تکن ی: برا253

 گروه الزام آور است ماتیکه تصم رندیبپذ دیندگان با: شرکت کنپ

 .دیرا نام ببر یگروه اسم کیتکن ی: گام ها254

 ها دهیخلق ا-1: پ

 ها دهیثبت ا-2

 ها دهیا حیتصر-3

 ها. دهیدرباره ا یریگ یرا-4

 ستند؟مستلزم چه ه ینکته است که راهکارها به طور واقع نیدرك ا یگروه اسم کی: هدف از کدام گام تکن255

 ها )گام سوم( دهیا حی: تصرپ

یک گروه بزرگتر را به شش گروه کوچک به اضافه یک سرپرست و یک منشی تقسیم می کند تا توفان فکری  یگروه کی: کدام تکن256

 اجرا شود؟

 66 پسیلی: فپ

 کند؟ یاستفاده م کیاز اصول مشابه کدام تکن یگشت و گذار توام با عکسبردار کی: تکن257

 یریتصو یساز هی: شبپ

 شد؟ یتوسط کدام مؤسسه طراح یکارت سنجاق کی: تکن258

 : باتلپ

: این نوع تکنیک که آلمانی ها آن را از توفان فکری اقتباس کرده اند، بر پایه تکنیک خالقیت دیگری موسوم به تکنیک استعاره 259

 استوار است. 

 یکارت سنجاق کیپ: تکن

 ها شباهت دارد؟ کینبه کدام تک یکارت سنجاق کی: تکن260

 NHK-TKJ: پ

 توفان فکری سازماندهی سریع ایده ها را فراهم می آورد؟ کی: کدام تکن261

 یکارت سنجاق کی: تکنپ

 "تکنیک پیچیده ای است که به زمان و تالش قابل توجهی نیاز دارد. فکر کردن درباره احتماالت آینده بسیار حائز اهمیت است. ": 262

 است؟ یگروه کیبه کدام تکنمربوط  فیتعر نیا

 یسیونوی: سنارپ

 یمختلف برا یراهبردها نیتدو یروش برا نیتکنیک پیچیده ای است که به زمان و تالش قابل توجهی نیاز دارد. اغلب اوقات از ا": 263

 است؟ یگروه کیمربوط به کدام تکن فیتعر نیا "شود یاستفاده م ندهیمختلف آ یاحتمال طیشرا

 یسیونوی: سنارپ

 برد؟ یبهره م یبه خوب شتوسعه محصوالت یبرا یسینو ویسنار کی: کدام شرکت از تکن264

 کویر ی: شرکت ژاپنپ



 مسألهحل روش نمونه سؤاالت درس 

17 

 

 توسط کدام شرکت ابداع شد؟ SIL کی: تکن265

 : موسسه باتل فرانکفورتپ

 است؟ راهکار جادیا یگروه کیکدام تکن انگریب مسأله یاجزا ی: انسجام متوال266

 SIL: پ

 دهیا 2 نیا گرانیخوانند و د یخود را م یها دهیبلند ا ینفر با صدا 2و سپس  سدینو یکارت م یخود را رو دهیکننده ا: هر شرکت 267

 ابدی یادامه م ندیفرآ نیکنند. ا یم بیترک یقبل دهیا 2آن را با  گرانیخواند و د یاش را م دهیکنند. سپس نفر سوم ا یم بیرا با هم ترک

 است؟ یگروه کیکدام تکن انگریروش ب نی. اابندیت دس یعمل کارراه کیتا به 

 SIL: پ

 سازمان یافته مبتنی بر توفان فکری است. بی نهایت انعطاف پذیر است  و به راحتی می توان آن را اصالح کرد.؟ یروش کی: کدام تکن268

 یوارید یتابلو یبر رو یسی: داستان نوپ

در خلق راهکارها و انتخاب از  ژهیبه و مسألهحل  ندیوفان فکری است. و در همه فراسازمان یافته مبتنی بر ت یروش کی: کدام تکن269

 شود؟ یواقع م مؤثرآنها  نیب

 یوارید یتابلو یبر رو یسی: داستان نوپ

 د؟طلب یاز مشارکت را م ییونس اصالح شد و سطح باال کیابداع و توسط ما یزنیتوسط والت د یگروه کینمونه از کدام تکن نی: اول270

 یوارید یتابلو یبر رو یسی: داستان نوپ

 ابداع شد؟ یتوسط چه کس یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو کینمونه از تکن نی: اول271

 1928و همکاران  یزنی: والت دپ

 اصالح کرد؟ یرا چه کس یزنیوالت د یابداع شده  یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو کی: تکن272

 ونس کی: ماپ

 همه مسائل از کدام نوع هستند؟ بایامروزه تقر :273

 مسأله یاتیو عمل ی: حل راهبردپ

 کدامند؟ بیبه ترت یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو کی: انواع تابلوها در تکن274

 ارتباطات -سازمان -ها دهیا -یزی: برنامه رپ

 شود؟ یم لیستفاده از کدام تابلو تکمعمدتا با کدام ا یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو ندی: فرآ275

 یزی: برنامه رپ

 شود؟ یمحسوب م یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیگام در تکن نیکدام تابلو نخست لی: تکم276

 یزی: برنامه رپ

 است؟ مسألهمرتبط با حل  یها دهیا هیکل یکدام تابلو حاو یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در تکن277

 یزیه ر: برنامپ

 شود؟ یم فیتوص نهیتوسط کدام گز یسیبرنامه نو یدر تابلو مسألهمهم حل  یها دهیا هی: کل278

 یاصلیا عنوان : سرستون پ

 کدام تابلو است؟ لیتکم یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیگام تکن نی: دوم279

 ها دهی: اپ

 شود؟ یدر کدام تابلو انجام م یزیبرنامه ر یتابلو یها دهیز اا یگسترش بعض یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در تکن280

 ها دهی: اپ

 

سازمان و  (3 ،ها دهیا (2 ،یزیبرنامه ر (1. دنوش یم لیتکم کیبه  کیکه  میتا تابلو دار 4کال  - یوارید یتابلو یبر رو یسیداستان نو کیتکن توضیح:

گام  -گام دوم سرستون هدف و متفرقه -یعنوان اصل ایگام اول سرستون  .ودش یم لیه گام تکمتابلوها هر کدام در س نیاز ا کیما هر ا ارتباطات (4

 .دنوش یم یبررس یجلسه توفان فکر یکه هرکدام ط ،گرید یسرستون ها ییسوم شناسا

 پردازد؟ ی.. م. ی... چه وقت ... چه کس یا فهیت چه وظسؤاالکدام تابلو به  یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیدر تکن: 281

 سازمان ی: تابلوپ
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 یها مورد بررس دهیو ا یزیبرنامه ر یمقرر در تابلو یاهداف و برنامه ها یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در کدام تابلو از تکن282

 رد؟یگ یقرار م

 : سازمانپ

 میتقس یو گروه یشده به اهداف فرد نییاهداف تع یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیچهارگانه تکن ی: در کدام تابلو از تابلوها283

 شوند؟ یم

 : سازمانپ

بدانند...  دیبدانند... چه وقت با دیبا یدهد: چه کسان یت پاسخ مسؤاال نیکدام تابلو به ا یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در تکن284

 بدانند؟ دیرا با زیچه چ

 : ارتباطاتپ

 دهد؟ یپاسخ نم سؤالبه کدام  یوارید یبر تابلو یسیستان نودا کیسازمان در تکن ی: تابلو285

 ...یا فهیچه وظ -1

 ...یچه کس -2

 بدانند دیبا یچه کسان -:3

 چه وقت -4

 3 نهی: گزپ

 یتابلو اما ،دهد یپاسخ م تیانجام دهد و زمان انجام فعال دیکه با یشخص -انجام شود دیکه با یا فهیت نوع وظسؤاالسازمان به  یدر تابلو :توجه

 .دده ینند پاسخ مابد دیبا یو ک دهند یکه انجام م ییها نآاز  ریغ یسه اتفاق فوق را چه کسان که نیارتباطات به ا

 ست؟یگام چ نینخست یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیدر تکن یوارید یتابلوها لیتکم ندی: در فرآ286

 سرستون هدف ای ی: نوشتن عنوان اصلپ

حل شود تحت چه عنوان در  دیکه با یا مسأله ایشود  ییشناسا دیکه با یموضوع یوارید یبر تابلو یسیاستان نود کی: در تکن287

 شود؟ ینوشته م یوارید یتابلوها

 سرستون هدف ای ی: عنوان اصلپ

 شود؟ یم یبررس یگروه کیتوسط کدام تکن یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیتابلوها در تکن یو سرستون ها نی: عناو288

 ی: توفان فکرپ

 یتوفان فکر قیموضوع از طر بیاهداف تعق یسرستون هدف و بررس ایعنوان  نییتع یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در تکن289

 شود؟ یدر کدام گام انجام م

 : گام دومپ

نگنجد آن را در کدام  یاز توفان فکر حاصل یاز ستون ها کی چیدر ه یاگر موضوع یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: در تکن290

 دهند؟ یسرستون قرار م

 : سرستون متفرقهپ

هدف  ای یاز سرستون اصل ریغ گرید یسرستون ها یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیتابلوها در تکن لی: در کدام گام از تکم291

 شود؟ یم ییشناسا

 : گام سومپ

 تابلو: کی لیخالصه تکم نکته:

 سرستون ای یعنوان اصل نییاول: تع گام

 سرستون هدف و متفرقه ایعنوان  نییدوم:  تع گام

 گرید یسرستون ها نییسوم: تع گام

 دهد؟ یم لیرا تشک یوارید یبر تابلو یسیداستان نو ی: کدام مورد هسته اصل292

 ها دهیو ا یزی: برنامه رپ

 کدام است؟ یوارید یبر تابلو یسیداستان نو ی: انواع جلسه ها293

 تفکر نقدگرانه -: تفکر خالقپ
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 ها تا حد ممکن است؟ دهیکوچک کردن ا یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کی: هدف از کدام جلسه در تکن294

 : نقدگرانهپ

 ست؟یها تا حد ممکن چ دهی: در جلسه تفکر نقدگرانه هدف از کوچک کردن ا295

 کنترل و اداره تیقابل شی: افزاپ

 ست؟یچ یوارید یبر تابلو یسیداستان نو کیر خالق در تکنجلسه تفک نی: قوان296

 یتوفان فکر کیتکن نی: قوانپ

 شود؟ یغامض استفاده م مسأله کیگوناگون  یجنبه ها فیخلق راه حل و کمک به تعر یبرا یگروه کی: کدام تکن297

 یوارید یبر تابلو یسی: داستان نوپ

 کار برد را دارد؟ نیشتریب دهیچیحل مسائل پ -محدود  فیتعر یدر حل مسائل دارا بیها به ترت کی: کدام تکن298

 یوارید یبر تابلو یسیداستان نو -ی: توفان فکرپ

 ابداع شد؟ یتوسط چه کس مسألهحل خالق  یندهایمطالعه فرا کی: تکن299

 گوردون امیلی: وپ

 ره ها، تداعی و تکنیک گشت وگذار تکیه دارد؟ شکلی از توفان فکری گروهی است که شدیداً به قیاس ها و استعا کی: کدام تکن300

 مسألهحل خالق  یندهای: فرآپ

از قیاس ها و استعاره ها، تداعی و تکنیک گشت وگذار کمک می گیرد تا ذهن بتواند بین اشیاء، ایده ها، محصوالت،  کی: کدام تکن301

 اشخاص و ... ظاهراً غیر مرتبط، ارتباط برقرار کند؟

 مسألهحل خالق  یاندهی: مطالعه فرآپ

 ست؟یچ مسألهحل خالق  یندهایمطالعه فرا کی: اهداف دوگانه تکن302

 یو نوآور یریادگی: پ

 .دیرا نام ببر مسألهخالق حل  یندهایمطالعه فرا کیمهم تکن هی: سه فرض303

 نهفته است. یدر همه افراد تا حدود تی: خالقپ

 .ییو عقال یدارد تا با عناصر فکر یکتریرابطه نزد ییرعقالیو غ یبا عناصرعاطف تیخالق

 مهار کرد نیآموزش و تمر قیتوان از طر یرا م یعناصر عاطف نیا

 ست؟یچ تیبه خالق دنیسهولت بخش یبرا مسألهحل خالق  یندهایفرا کیمورد استفاده در تکن یها زمی: مکان304

 نینماد اسیق -یشخص اسیق -میمستق اسی: قپ

 نام دارد؟ یاسیچه ق دیکه با آنها آشنا هست یگرید ایبا اش یش کی نیشباهت ب زانی: درك م305

 میمستق اسی: قپ

 د؟یاستفاده کرده ا یاسیاز چه ق دیمورد مطالعه خود هست یکه شما ش دی: اگر تظاهر کن306

 یشخص اسی: قپ

 است؟ ریز نهیکدام گز انگریکلمه ب عیوس یکردن به معنا ی: نقش باز307

 یشخص اسی: قپ

چه  یتوفان فکر یمفهوم برا نیمرتبط با ا اسیدو ق ای کیو استفاده از  یدر دست بررس ی مسألهفشرده از  یدیواژه کل کی: خلق 308

 نام دارد؟

 نینماد اسی: قپ

 ست؟یچ مسألهحل خالق  یندهایو فرا یمعمول یتوفان فکر نیعمده ب یاز تفاوت ها یکی انگریب نهی: کدام گز309

 : مجاز بودن انتقادپ

 از برنامه ریزی و پیش بینی راهبردی گرفته تا ساخت پرسشنامه ها، مناسب است؟ مسألهبرای هر نوع حل  کیکدام تکن :310

 نفره 5 یها می: تپ

 ست؟یک KJ: مبدع روش 311

 رویج تای: کاواکپ
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دید از روی داده های خام یا روش کاغذ باطله برای خلق تصاویر ذهنی و ادراکی ج "کامی کره هو"از روش اولیه  کی: کدام تکن312

 استفاده شد؟

 KJ: پ

 ساخته شد؟ کیبر اساس کدام تکن TKJ کی: تکن313

 KJ: پ

 چند بخش است؟ یدارا TKJ کی: تکن314

 مسألهو راه حل  مسأله ییبخش: شناسا : دوپ

 شود؟ یم فیتوص یندیحل خالق مسئله چگونه فرا ندی: مرحله انتخاب در فرا315

 یی: عقالپ

 رد؟یگ یحل خالق مساله در چند مرحله صورت م ندیها در مرحله انتخاب از فرا دهیا ی: بررس316

 2: پ

 رد؟یگ یقرار م یمورد بررس یبه چه  لحاظ دهیا ،ها در مرحله انتخاب دهیا ی: در مرحله اول بررس317

 یسازمان یها تیبا اهداف و محدود یریانطباق پذ زانیو م تی: سطح خالقپ

 رد؟یگ یقرار م یمورد بررس یبه چه  لحاظ دهیا ،ها در مرحله انتخاب دهیا یبررس : در مرحله دوم318

 بالقوه تأثیر: پ

 دارد؟ ازین زیمحصول به چه چ یها در مورد نوآور دهیا ی: بررس319

 یسازمان یها لی: تحلپ

 ست؟یچ یمستلزم بررس یابیو بازار تیریمد ،یفرآور یها یها در مورد نوآور دهیا ی: بررس320

 بالقوه بازار یایبر خود سازمان و مزا دهیا ری: تاثپ

 حل خالق مساله کدام است؟ ندیمرحله انتخاب از فرآ یها کی: تکن321

 ینقطه ا یریگ یرا -ها  دهیا یبررس سی: ماترپ

 ها کدام است؟ دهیا یبررس سی: ابعاد ماتر322

 (ی)نوآوردهیا یسازگار -( تی)خالقدهیا تی: جذابپ

 ها چگونه است؟ دهیا یبررس سیماتر کیدر تکن تیجذاب زانیها از نظر م دهیا ید: دسته بن323

 ادی: از کم تا زپ

 یدسته بند دهیآن ا یبازار لیخاص و پتانس ینوآور کیها از نظر نقاط بالقوه شرکت نسبت به  دهیا یبررس سی:  کدام بعد از ماتر324

 شود؟  یم

 (دهیا ی)سازگار ینوآورپ: 

 دهد؟ یها کدام مورد را نشان م دهیا یبررس سیدر ماتر تیق: محور خال325

 تی: جذابپ

 هاست؟ یژگیها شامل کدام و دهیا یبررس سیدر ماتر تی:  محور خالق326

 : اصالت و ارزشپ

 دهد؟ یها کدام مورد را نشان م دهیا یبررس سیدر ماتر ی: محور نوآور327

 یسازمان یها تیو محدود با هدف دهیا ی: سازگارپ

 رد؟یگ یرا در بر م یها چه موارد دهیا یبررس سیاز ماتر ی: محور نوآور328

 یو انسان یمنابع مال یدسترس تی: قابلپ

شوند. سپس اعضا راه  یمانند تابلو نوشته م یسطح بزرگ یها رو دهیحل خالق مساله ا ندیاز مرحله انتخاب فرا کی: در کدام تکن329

 دهند؟ یم یکه بخواهند را یا دهیدهند و به هر ا یها نشان م نقطه یخود را با چوب خط رو یکارها

 ینقطه ا یریگ یأ: رپ

 کارکردن بر طبق فرهنگ سازمان است؟ یادیحل خالق مساله تا حد ز ندی: کدام مرحله از فرا330

 : اجراپ
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 حل خالق مساله کدام است؟ ندیفرا یمرحله اجرا یها کی: تکن331

 فشار دانیم لیتحل -دیخود جنگجو باش دهینگام عرضه اه -: نمودار چگونه؟ چگونه؟ پ

 شود؟  یم ییراه حل شناسا کی یاجرا یاز مرحله اجرا، مراحل الزم برا کی: در کدام تکن332

 : نمودار چگونه چگونهپ

 است؟ کیچگونه چگونه مشابه کدام تکن کی: تکن333

 : چرا چراپ

 شود؟ یبرگه نوشته م : در نمودار چگونه چگونه راه حل در کدام قسمت334

 : چپپ

 شود؟ یدر کدام قسمت برگه نوشته م یلیتفص یی: در نمودار چگونه چگونه برنامه اجرا335

 : راستپ

 اجرا است؟  اتیدرباره جزئ دنیشیوادار کردن حل کنندگان مسئله به اند یبرا یخوب اریمرحله اجرا روش بس کی: کدام تکن336

 : نمودار چگونه چگونهپ

 از نظر راجر وان اوچ کدامند؟ فرایند حل مسالهاع نقش ها در : انو337

 ییقضاوت، جنگجو ،یپ: اکتشاف، هنرمند

 د؟یکن یکاشف عمل م کیمانند  یحل خالق مساله در چه هنگام ندی: بر طبق نظر راجر وان اوچ در فرا338

 اطالعات ی: جستجوپ

 د؟یکن یهنرمند عمل م کیمانند  یدر چه هنگامحل خالق مساله  ندی: بر طبق نظر راجر وان اوچ در فرا339

 دهیمنابع خود به ا لی: تبدپ

 د؟یکن یعمل م یقاض کیمانند  یحل خالق مساله در چه هنگام ندی: بر طبق نظر راجر وان اوچ در فرا340

 دهیا یها یستگیشا ی: بررسپ

 د؟یکن یجنگجو عمل م کینند ما یحل خالق مساله در چه هنگام ندی: بر طبق نظر راجر وان اوچ در فرا341

 : اجراپ

 خلق راه کارها برعهده کدام نقش قرار دارد؟ یاصل تیوان اوچ مسئول دگاهی: بر طبق د342

 : هنرمندپ

 ها و انجام انتخاب برعهده کدام نقش قرار دارد؟ هیوان اوچ ساخت فرض دگاهی: بر طبق د343

 ی: قاضپ

 برعهده کدام نقش قرار دارد؟ جهینت یو اجراوان اوچ انجام انتخاب  دگاهی: بر طبق د344

 : جنگجوپ

 .ستیجز .......... ن یزیچ ی: توسعه سازمان345

 رییتغ تیری: مدپ

 دارد؟ ازین زیچحل کننده به چه  ر،ییبهتر تغ تیریمد ی: برا346

 فشار دانیم لی: درك و شناخت تحلپ

 کدام است؟ یهنگام توسعه سازمان روهای: انواع ن347

 بازدارنده-: محركپ

 چگونه است؟ یسازمان رییمحرك هنگام تغ یروهای: کارکرد ن348

 دهد یسوق م ریی: سازمان را به سمت تغپ

 کنند؟ یچگونه عمل م یبازدارنده هنگام توسعه سازمان یروهای:  ن349

 ریی: مخالفت با تغپ

 شد؟خواهد  زیمحرك و بازدارنده در سازمان موجب چه چ یروهایتعامل ن امدی: پ350

 یواقع ریی: تغپ

 کدام مورد است؟ از یناش ،رییتغ نی: طبق نظر لو351

 همحرك و بازدارند یروهایمبارزه با ن ی: نقاط قوت نسبپ
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 است؟ حیکدام مورد صح نیمحرك و بازدارنده بر طبق نظر لو یروهای: در تقابل ن352

 کنند. یمحرك را فعال م یروهایبازدارنده، ن یروهاین -1

 کنند یبازدارنده را فعال م یروهایمحرك، ن یها روین -2

 دافعه دارند تیمحرك خاص یروهایبازدارنده و ن یروهاین -3

 دارند. یکشش تیمحرك خاص یروهایبازدارنده و ن یروهاین -4

 است حیصح 2 نهی: گزپ

 ارائه نشده است؟ یخاص کیحل خالق مساله تکن ندیکدام مرحله از فرا ی: برا353

 : کنترلپ

 دارد؟ یهمپوشان CPS ندیاز فرا یبا چه مراحل یسنت یکنترل ها تیفعال: 354

 مساله صیتشخ -مساله ییشناسا -طیمح لی: تحلپ

 روند؟ یبه شمار م طیمح قیدق یخالق بررس یروش ها نیکنترل و همچن یها تی: کدام موارد جزء فعال355

 برتر یها هیو رو ی: الگوبردارپ

 آورد؟ یدر م کنترل را به اجرا یمدل ادراک ،کی: کدام تکن356

 یآرمان تی: وضعپ

. دیالزم را به عمل آور یو سپس اقدامات اصالح دیکن سهیمقا گریکدیدو را با  نیو ا یریعملکرد را اندازه گ ن،یی:  استانداردها را تع357

 کدام مورد است؟ انگریجمله ب نیا

 کنترل ی: مدل ادارکپ

 استفاده کرد؟ یزیاز چه چ دیمساله با حل خالق دنی: در تمام مراحل فرا358

 : قوه شهود و ادراكپ

 است؟ حیصح نهیکدام گز اتیبه عمل آمده و تجرب قاتی: بر طبق تحق359

 دارند.  ازیمختلف ن یرهایمتغ نیمشاهده ارتباط ب ییکنند و به توانا یم یرویپ ییعقال لیو تحل هیاز تجز دهیچیمسائل پ -1

 ندارند.  ازیمختلف ن یرهایمتغ نیمشاهده ارتباط ب ییکنند و به توانا یم یرویپ ییعقال لیو تحل هیاز تجز دهیچیمسائل پ -2

 ندارند.  ازیمختلف ن یرهایمتغ نیمشاهده ارتباط ب ییکنند و به توانا ینم یرویپ ییعقال لیو تحل هیاز تجز دهیچیمسائل پ -3

 دارند.  ازیمختلف ن یرهایمتغ نیمشاهده ارتباط ب یینند، بلکه به تواناک ینم یرویپ ییعقال لیو تحل هیاز تجز دهیچیمسائل پ -4

 4 نهیگز حیصح پاسخ

 

 

 


