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  شماره
  جــواب  ســوال  

1  
فرایند پایانی خالقیت و به عبارتی جلوه و  ......................
 .نمود بیرونی آن

 
  

 محصول

 اختراع

 دانش

 نوآوري

  
.....یک تخصص است که موفقیت در آن به موفق کردن   2

  مدیریت  دیگران بستگی دارد

3  

را به » درصد عرق ریختن 99خالقیت یعنی یک درصد الهام و »
  کدام دانشمند نسبت می دهند؟

 ادیسون

 اپستین رابرت

 لوتانز

 رابینز

  
4  

-اطالعات -قدرت -آموزش مستمر   اجزاي کلیدي براي مشارکت کارکنان به ترتیب
  پاداش

5  

شکل گیري خالقیت بوده که اگر اتفاق  آخرین مرحله از فرایند 
  .نیفتد اکثر خالقیت ها خنثی می شود

 ارائه عرضه

 آزمایش

 پاالیش

 جذب

  
آخرین مرحله از فرایند شکل گیري خالقیت بوده که اگر   6

 ها خنثی می شوداتفاق نیفتد اکثر خالقیت
 ارائه عرضه

 ادوارد دوبونو از این دانشمند به عنوان پدر تفکر خالق یاد می شود  7
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8  

نی خالقیت محسوب می از دیدگاه متخصصان مدیریت فرایند پایا
  .شود

 نوآوري

 اختراع

 دانش

 محصول

  
از راههاي افزایش خالقیت بر اساس نظریات جان آرش   9

 مرهورن  نمی باشد
 از همرنگ شدن حمایت کنید

 مشورت از شیوه هاي مهم و پر جذبه در پرورش خالقیت است  10

11  

  .هاي مهم و پر جذبه در پرورش خالقیت استاز شیوه 

 رشد جسمی

 اندیشه

 مشورت

 تفکر همگرا

  
12  

 .از مهارت هاي نیمکره راست مغز انسان می باشد

 عمل گرا

 هدف گرا

 تحول پذیر

 تحلیل گر تصور

 
13  

  .از مهارت هاي نیمکره راست مغز انسان نمی باشد

 تصورگرایی

 تحلیل گر تصور

 هدف گرا

 سازنده
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14  

  .از موانع خالقیت و نوآوري نمی باشد

 موانع فردي

 یموانع سازمان

 موانع فرهنگی

 موانع اجتماعی

  
15  

محیط هایی تمایل به ریسک را در افراد  چنین» ریکاردز«از نظر 
 .کاهش می دهد

 پرتنش

 سازمانی

 فقیر

 انطباق پذیر

 
از نظر انسان گرایانی  چون هرزبرگ و  مزلو کدام عامل   16

نقش مهمی در رضایتمندي کارآیی و تولید آنان ایفا می 
  کند

  برآوردن نیازهاي اساسی افراد

17  

از وظایف مدیران جهت پرورش افراد خالق و آموزش آنان می 
  .باشد

 تمرکز بر ابزار ها تا نتایج

 یک سو ارتباطات

 قبول مخاطره

 قبول ابهام

  
 آنان آموزش و خالق افراد پرورش جهت مدیران وظایف از  18

  درونی کنترل کاهش  . نیست

19  

 .از ویژگی ها و خصوصیات یک فرهنگ نوآور نمی باشد

 عدم پذیرش ابهام

 کنترل هاي بیرونی بیشتر

 بر نظام بستهتاکید 

 تاکید بر وسایل تا بر نتایج
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20  

  .از ویژگی هاي اندیشه و عمل خالقانه نیست

 تازگی و نو بودن

 اصالت

 مناسب و مفید بودن

 ترکیبی و باسابقه

  
یابیم که امر به مشاورت با ازایه شاورهم فی االمر در می  21

  رحمت واسعه الهی  مردم و مقتضاي کدام موارد زیر است

22  

افراد خالق با دارا بودن این ویژگی از یک قاعده و چارچوب 
 .ذهنی پیروي نمی کنند

 سادگیترجیح دادن پیچیدگی نسبت به 

 انعطاف پذیري ادراك

 ابتکار

 سالمت روانی و ادراکی

 
افراد داراي این تفکر در فکر و عمل خود با دیگران تفاوت  23

 دارم و از عرف و عادت دور می شوند
 واگرا

24  

  .....................اندیشه خالق، اندیشه اي است که

 .ثبات و دوام مطلق داشته باشد

 .ثبات و دوام نسبی داشته باشد

 .ثبات و دوام موقت داشته باشد

 .از ثبات و دوام برخوردار نباشد

  
25  

انسان ها با نقش هاي گوناگون درباره ي یک چیز از زوایاي 
 ................. استمتفاوت فکر می کنند. از ویژگی هاي نظام ........

 مداخله اي

 خالق

 استبدادي

 مشارکتی
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26  

انسان ها با نقش هاي گوناگون درباره ي یک چیز از زوایاي 
 .متفاوت فکر می کنند. از ویژگی هاي نظام ........................ است

 مداخله اي

 خالق

 استبدادي

 مشارکتی

  
27  

است و فریفته شدن اولین مرحله از شکل گیري فرایند خالقیت 
  .به یک موضوع در این مرحله اتفاق می افتد

 الهام

 آزمایش

 جذب

 پاالیش

  
ایجاد نوآوري ها و استمرار و فراگیري آنها در سازمان را   28

مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب جهت بروز 
  استعدادها می دانند

  دیدگاه اجتماعی

آموزشی و سیستم پاداش و  این دیدگاه استفاده از امکانات  29
تقویت کننده هاي مثبت را براي پرورش استعدادها توصیه 

 کندمی
 دیدگاه روانشناختی

پژوهش هاي گسترده ساختار هاي مکانیکی اثر  أساسبر   30
  قوانین کمتري دارند  مثبت بر نوآوري دارند زیرا.....

31  

شده افراد آفریننده داراي ویژگی بر اساس مطالعات انجام 
  ...................... نمی باشند

 کنجکاوي فراوان

 زیبا پسندي و عالقه مندي به آثار هنري

 عالقه زیاد به روابط اجتماعی

 استقالل

  
 مکانیکی ساختارهاي گسترده، هاي پژوهش براساس  32

 زیرا نوآوري دارند بر بتمث اثري
  

  ب و الف
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 هاي محیط در خالقیت خاموشی از جلوگیري براي  33
 نیست؟ ضروري کدام مورد به توجه آموزشی

  

 قرار توجه مورد باید عادي اصیل عقاید
  گیرد

برنامه هاي آموزشی در یک سازمان خالق در جهت رشد و   34
 توسعه .......در فراگیران عمل می کند

 اتفکر واگر

بروز اندیشه و رفتار ابتکاري در لبنان یک سازمان را   35
  الف و ب  افزایش می دهد

بنیادي ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش کدام اصل   36
  برابري مردمان  است ؟

بنیادي ترین اندیشه زیرسازي مشارکت پذیرش کدام اصل   37
  برابري مردمان  است

 به مربوط نادرست یهتنب و تشویق هاي روش کارگیري به  38
  مدیریت  . باشد می خالقیت سازمانی موانع .......................

39  

 .به مغز قضاوت کننده مشهور است

 نیمکره چپ

 نیمکره راست

 نخاع

 جسم خاکستري

  
بهره وري کارکنان در یک سازمان با کدام گزینه ارتباط   40

 مستقیم دارد
 انگیزش

بودجه بندي برنامه درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه   41
  معلمان  آن به شوراي جهت تایید از وظایف کدام شورا است

پیشنهاد فردریک تیلور در نظریه مدیریت علمی چه بوده   42
  همه موارد  است
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43  

تاثیرگذاري مدیران سازمان ها برکدام مولفه خالقیت در کارکنان 
 آسان و راحت است؟

 انگیزش

 تخصص

 مهارت ها

 اندیشه ها

 
تحمل شکست و افزایش ریسک پذیري در این افراد از   44

 الق است......یک سازمان خ
 خالقیت

  موانع فردي  تمایل به همرنگی و همسویی از موانع.... می باشد  45
تمایل به همگونی و عدم تمرکز ذهنی گل لطیفه خالقیت   46

  موانع سازمانی  را می خشکاند اشاره به کدام مورد است

تنوع آراء باید تشویق شود این جمله به کدام یک از   47
  تحمل تضاد  ه می کندویژگی هاي مدیر خالق اشار

48  

توانایی ایجاد تعداد زیادي ایده به طور سریع حاصل کدام یک از 
 عوامل زیر می باشد؟

 انعطاف پذیري ادراك

 سالمت روانی و ادراکی

 ابتکار

 استقالل رأي

 
جامع ترین تعریف خالقیت توسط این دانشمند ارائه   49

  گیلفورد  گردیده است

ن مشارکت فعال دانش آموزان در چاره اندیشی براي تامی  50
  معلمان  فرآیند آموزش و پرورش از وظایف کدام شورا است

51  

   ........................خالقیت فرایندي است مرکب از

 نوآوري -الهام  -ش پرور -ادراك 

 ادراك -اندیشه  -الهام  -پرورش 

 نوآوري -الهام  -ادراك 

 پرورش -نوآوري  -الهام 
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52  

  .خالقیت یک سرمایه گذاري .................. است

 کوتاه مدت

 میان مدت

 بلند مدت

 بدون بعد زمانی

  
در این روش از روشهاي توسعه خالقیت مسئله به گروه   53

 شود تا پاسخ آن را پیدا کندکوچکی ارائه می
 طوفان فکري

54  

در این مرحله از فرایند شکل گیري خالقیت، ایده جهت کاربردي 
 .می شود کردن اصالح

 جذب

 پاالیش

 الهام

 آزمایش

 
در این نظام ها آموختن از مراتب باال به پایین صورت   55

  استبدادي  میگیرد

در تکنیک خالقیت شش کاله کارت قرمز نمایانگر چه نوع   56
  احساسی  تفکري است

در کدام مدیریت مدیر همه چیز را با نقش خود تعبیر و   57
  مدیریت خودکامه  حقوقی قائل نمی باشد تفسیر کرده و براي دیگر اعضا

در کدام یک از فواید کار گروهی اظهار نظر کارکنان و   58
  ارتباط صمیمانه  وفاداري آنها تحقق اهداف را آسانتر می کند

در یک سازمان این ساختار زمینه را براي خالقیت و   59
 نوآوري فراهم می کند

 ارگانیک
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60  

ینه را بر خالقیت و نوآوري فراهم در یک سازمان این ساختار، زم
  .می کند

 ارگانیک
 

 ماشینی

 عملیاتی

 تاکتیکی

  
دست از کشورهاي جهان بیشتر در ایجاد مشارکت نقش   61

  اساسی داشتند
کشورهاي شکست خورده در جنگ 

  جهانی
دست یافتن به رهیافت هاي جدید براي مسائل را .......می   62

 گویند
 تفکر  واگرا

زیان محسوب نمودن هزینه ها ناشی از خالقیت و ضرر و   63
  مدیریت  نوآوري مربوط به موانع سازمانی خالقیت می باشد

علت پیشرفت و موفقیت آموزش و پرورش ژاپن بعد از   64
  برنامه ریزي و سرمایه گذاري  جنگ جهانی دوم چه می باشد

فایول  پنج وظیفه براي مدیریت مشخص کرده به ترتیب   65
  کدام یک صحیح تر است

 -فرماندهی-سازماندهی -برنامه ریزي 
  نظارت-هماهنگی 

فرایندي است که اختراع  یا ایده را به محصول یا خدمتی   66
 که قابل عرضه به بازار باشد تبدیل می کند

 نو آوري

ن کیفیت بهتر زیستن آن فراهم آورد أساسقانونی که بر   67
  قانون  منشور شهروندي  مردم را در بر می گیرد چه می باشد

68  

  .کارکنان خالق در یک مجموعه سازمانی انتظارات زیر را دارند

 احترام به اندیشه و تالش آنان

 شکوفا سازي استعداد هاي آنان

 قدردانی از اقدامات مثبت

 همه موارد

 
مدرسه را به مثابه یک کدام دانشمند شوراي آموزشی   69

  کمبل والز  کارگاه آموزشی در نظر می گیرد
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کدام مدارس می توانند در صورت تمایل مدیر جلسات   70
  انجمن اولیا و مربیان را به صورت مشترك اجرا نمایند؟

مدارس ضمیمه که به صورت مجتمع اداره 
  می شوند

71  

 باشدکدام مورد از موانع فردي در خالقیت و نوآوري نمی 

 عدم وابستگی و جمود ذهنی

 عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد

 عدم تمرکز ذهنی

 عدم استفاده از طرفین مغز

 
72  

  باشد؟ نمی نوآوري و خالقیت در فردي موانع از مورد کدام

 عدم وابستگی و جمود ذهنی

 عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد

 عدم تمرکز ذهنی

 عدم استفاده از طرفین مغز

  
  وفادار نبودن به سازمان  کدام یک از پیامدهاي مهم مشارکت نمی تواند باشد  73
کدام یک از دانشمندان زیر اعتقاد داشت چنانچه مردم در   74

کارگردانی کارها مشارکت داده شوند اندازه مقاومت و 
ایستادگی آنان در برابر دگرگونی و نوسازي کاهش می 

  پذیرد

  کورت لوین

از موارد زیر جزء ویژگی هاي شخصیتی افراد کدام یک   75
  خالق می باشد

وابسته به قضاوت دیگران عمل می کنند 
  و خود پیروز هستند

کدام یک از ویژگی ساختار زیستی در یک سازمان می   76
  به رده هاي باالتر أموراحاله   باشد

77  
تهاي آموزش و ارتقاي کیفیت فعالی  کدامیک از اهداف تشکیل شوراي مدرسه نمی باشد؟

  پرورش
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78  

لحظه اي که تمامی تالش هاي قبلی شما به طور موفقیت آمیز 
  به ثمر می رسند. مربوط به کدام فرایند خالقیت است؟

 پرورش

 نوآوري

 ادراك

 الهام

  
مدارسی که محصول نظام آموزشی غیر متمرکز بوده و به   79

  مدرسه محور  مدارس خودگردان معروف هستند چه می گویند

مدیر مدرسه چگونه می تواند از پرخاشگري و تعارض بین   80
  کنند بکاهدافرادي که در امور شرکت می

مدارس  أمورمعلمان و دبیران بیشتر در 
  ده شودشرکت دا

مدیران در جهت ساخت دهی سازمان ........و اعتماد به   81
 توانند خالقیت در بین کارکنان را افزایش دهندافراد می

 از پایین به باال

مدیریتی که سازمان را متعلق به همه افراد دانسته و   82
موفقیت سازمان را بدون مشارکت همگان غیر ممکنه 

  داند مدیریت .......استمی
  مدیریت مشارکت جویانه

83  

 مراحل شکل گیري فرایند خالقیت عبارت است از

........................ 
 
  

ارائه  -پاالیش  -آزمایش  -الهام  -جذب 
 عرضه

 ارائه عرضه -پاالیش  -الهام  -جذب 

 آزمایش -الهام  -جذب  -ارائه عرضه 

 پاالیش -آزمایش  -الهام  -ارائه عرضه 

  
  جنگ جهانی دوم  مشارکت بعد از کدام رویداد در جهان آغاز شد  84
مصوبات شوراي مدارس نباید با کدام موارد زیر مغایرت   85

  موارد ب و  ج صحیح است  داشته باشد

86  
بهبود پیوسته و دائمی همراه با مشارکت   معنی کایزن چیست

  همه افراد در سازمان
  شوراي سازمان  قلب هر سازمان آموزشی چه عواملی می باشد مغز و  87



 

@MohtavaNemunesoal 13 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

مقوله مهم و تعیین کننده در اثربخشی و کارایی سازمانها   88
 است

 آموزش نیروي انسانی

مهمترین تاثیر دعوت از صاحبنظران در جلسه شوراي   89
  همه موارد  معلمان کدام مورد می باشد

  شوراي دبیران  دبیران جوان است مهمترین عامل براي هدایت و راهنمایی  90
رعیتی از جمله کدام موانع در راه  -نظام خودکامه ارباب   91

  موانع فرهنگی  استقرار مشارکت به شمار آورد

نظام خودکامه ارباب رعیتی از جمله کدام موانع در راه   92
  موانع فرهنگی  استقرار مشارکت به شمار می رود ؟

 برداريبهره -اختراع -تصور .....نوآوري عبارت است از.....  93

94  

  .....................هنر یک مدیر خالق عبارت است از

ارائه روش هاي نوین و خالقانه به کارکنان 
 خود

استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن 
 هاي خالق

 
 ارائه شیوه هاي نوین آموزشی به زیر دستان

 
ه ریزي نشده ارائه طرح هاي نیمه کاره و برنام
 جهت تکمیل توسط کارکنان

 
وقتی مدیران پذیراي نظرات کارکنان باشند کدام یک از   95

  محیط کار مثبت گرا  اندفواید کار گروهی را انجام داده

      
 


