
 و تضمیم گیری و اهمیت آن برای کارآفرینان  حل مسأله  ،تفکر 
شان به  دانند که اعمالی موارد مناسب باشد. آنها میتواند برای همهنمی حل مسئله  یندفرا دانند که یکگذارترین رهبران میثیرتأ 

 .توانند تصمیمات بهتری بگیرندر آن هستند بستگی دارد و با تطبیق دادن رویکردشان با شرایط در حال تغییر، میوضعیتی که د

 توانید جلوی تصمیمات اشتباه را بگیرید؟ گونه میاما چگونه باید بفهمید که در هر شرایطی چه تصمیمی بگیرید؟ و چ

Cynefin ی تواند برای توضیح عناصر وضعیتی که در آن قرار داریم و تاریخچهست که میای ولزی به معنای »جا« و »زیستگاه« اواژه

 .ند، نیز به کار بروددهتحت تأثیر قرار می-بدون اینکه از آنها آگاه باشیم -های ما راگیریمان که افکار و تصمیمشخصی

مدیریت  و بر اساس مفاهیم  ۱۹۹۹ال  از این کلمه برای توضیح چارچوبی که در س (David J. Snowden) دیوید جی اسنودن

این چارچوب  (Mary Boone) داده بود، استفاده کرده است. او همراه با همکار خود مری بونه   سازمانی توسعه استراتژی و دانش

ابزاری   Cynefin چاپ رساند. چارچوب  به (Harvard Business Review) وکار هارواردکسب  یدر مجله  ۲۰۰۷را در سال  

اند، قرار معلولی تعریف شدهوکه با توجه به روابط علت  کند تا وضعیت را در پنج دامنهاست که به شما کمک می حل مسئله برای

 .های مناسب بدهیدتر ارزیابی کنید و به آن پاسختان را دقیقکند تا وضعیتدهید. این چارچوب به شما کمک می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یددر این رابطه پاسخ ده  9تا    1به سؤاالت   لطفا دقایقی بر روی این ماتریس درنگ نمایید و

 

« پنجگانه  حواس  با  ادارک  »   گیری در کدام دامنه یا دامنه ها با آغاز وضعیت حل مسأله و تصمیم    شما فرایند به نظر    (  1سوال

 صورت می پذیرد؟ 

 آشکار (3 بغرنج و آشکار  (۲   بغرنج  (۱

 آشفته و بغرنج (5 آشکار و پیچیده  (4
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https://www.chetor.com/tag/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87/


ی اعضای تیم شود به نظرات همه فکری است که باعث میموثر از طوفان  روش یادداشت نویسی کرافورد نوعی ساده اما    (  2سوال 

گرا و ساکتی باشند. به احتمال زیاد، خود شما قبال با این روش  های درونقدر هم که بعضی از آنها آدمارزش مساوی داده شود؛ هرچه 

 . اید؛ اما ممکن است اسم آن را نشنیده باشید برخورده کرده

، استاد علوم تربیتی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، این روش (Dr C.C. Crawford) کرافورده دکتر سی.سی.  بود ک  ۱۹۲۰در دهه  

آورید. البته امروزه به جای تکه کاغذ،  های کاغذ میهای اعضای تیم را روی تکه را اختراع کرد. روش کرافورد خیلی ساده است: ایده

برای  Post-It این روزها غالباً از کاغذ یادداشت موسوم بهو    شودینوت( استفاده م دار )استیکی  های رنگی چسباز کاغذ یادداشت

 د. کنناستفاده میآن 

 
شود. روش کرافورد باعث  ها خالصه نمیحلها و راهی متنوعی از ایدهی این نوع از بارش افکار گروهی فقط در رسیدن به گسترهفایده

های  ها روی کاغذ فایدههایشان ارزشمند بوده است. آوردن ایدهس کنند ایدهه باشند و احساشود اعضای تیم مشارکت بیشتری داشتمی

تر پرت  شان کماندیشند و حواس تر میتر و آزادانهکنند، راحتدیگری هم دارد. وقتی افراد به جای حرف زدن، از کاغذ استفاده می

 .ف، عدالت و مساوات برقرار شودت و اعضای پرحرشود بین افراد ساکشود. همچنین روش کرافورد باعث میمی

توانید  آورید، میهای مشابه را در یک گروه جمع گرد هم میی اینها، روش کرافورد یک امتیاز دیگر هم دارد. وقتی ایدهافزون بر همه

 ارد؟ن روش ارجحیت دبه نظر شما برای کدام دامنه استفاده از ای .قدر بین افراد محبوبیت داردبفهمید که هر ایده چه

 آشکار (3 بغرنج و آشکار  (۲   پیچیده (۱

 آشفته و بغرنج (5 آشکار و پیچیده  (4

 

آغاز    »عمل کردن«در کدام دامنه، شروع فرایند حل مسأله از همان ابتدا با    با توجه به ویژگی های هر دامنه، به نظر شما( 3سوال

 ؟ می گردد 

 جرنبغ (3 پیچیده بغرنج و   (۲    آشفته (۱

 پیچیدهآشفته و  (5 پیچیده (4

 

های  بسیاری از وضعیتو بنابراین   باشد می  غیرممکنعمال  « درست»حل تشخیص راه  دوران کرونابا توجه به شرایط فعلی  (  4سوال

وارد زیر به ترتیب شامل مبینی است و بهترین رویکرد در اینجا  غیرقابل پیش. وضعیت  گیرند بندی جای میوکار در این دستهکسب

 است:

 کاوش   -۱

 و ادراک با حواس پنج گانه فهمیدن  -2

 عملیاتی   پاسخ  -3



 صحیح است؟جمله از جمالت زیر  کدامله در باره این مرح 

 متمرکز شویم. ی عملبهتر است برای کنترل وضعیت یا پافشاری بر یک برنامهالف( 

 . ب( الگوها در این مرحله می توانند کمک شایانی به ما نمایند 

 کارایی نخواهد داشت. فکری طوفان ارتباطات اهمیت کمتری داشته و ج( به دلیل این که داده ها ناکافی هستند، متاسفانه 

 « به فرهنگ سازمانی کسب و کار تبدیل شود. شکست بخشی از فرایند یادگیری است»پذیرش اینکه د( بهتر است 

 الف و ب و ج  (3 ب و د  (۲   همه جمالت (۱

 ج و د  (5 ب و ج و د  (4

 

گر کند تا در مقابل بیمهاخت میگر پردر آن متقاضی مبالغ منظمی به بیمهشود که دمه به عنوان قراردادی تعریف میبی  (  5سوال

های مالی  شوند شامل هزینههایی که پوشش داده میهای خاصی جبران غرامت نماید. در بیمه درمان، ریسکنیز در مقابل ریسک

  شود. حقیقی و یا حقوقی منعقد میباشد. قرارداد بیمه درمان با اشخاص می درمان مورد نیاز پس از بیماری یا حادثه

گر ممکن است جهت دستیابی به  های درمان وجود دارد. برای مثال بیمهی بیمهها در حوزههای متفاوتی در مورد ریسکدیدگاه

های  ند ریسک گر بتواای که بیمه کفایت سرمایه را به گونه ها بپردازد، در حالیکه نهاد ناظر الزام  وکار به مدیریت ریسکاهداف کسب

گر در بلند مدت و  گذار توانگری بیمه ریت کند، تعیین نماید. از سوی دیگر ممکن است از نظر بیمه خود را در افق زمانی یکساله مدی

چارچوب جامع مدیریت ریسک نیاز    های بیمه بههای آتی حائز اهمیت باشد. بنابراین شرکتای مناسب در سالارائه پوشش بیمه

بتو تا  دیدگاهدارند  حوزهانند  در  اصلی  ذینفعان  مختلف  دهند. شرکت  های  پوشش  را  دیدگاهریسک  باید  بیمه همچنین  های  های 

 کنندگان اصلی خود مانند ارائه دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی را در زمینه ریسک در نظر گیرند. تأمین

های  ساً متشکل از گامشود. فرآیند مدیریت ریسک اساریسک انجام می  ازی اصول مدیریت ریسک از طریق فرآیند مدیریتسپیاده

 باشد: زیر می

 
 

انجام   نظر شما  این که   ریسک مدیریتبه  راجهت  آنها  بتوانید  و  را مشخص  بندی خطرات ممکن  دامنه    کنید اولویت  برای کدام 

 بیشترین اهمیت را خواهد داشت؟

 بغرنج (3 بغرنج و آشکار  (۲ آشکار و پیچیده  (۱

 آشفته   (5 بغرنج و پیچیده  (4
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  گجت  این.  آید  می  در  استوانه  شکل  به  که  کنند  رونمایی  جدیدی  شونده  رول محققان کانادایی موفق شدند از تبلت  اخیراً    (6سوال 

 .ای هم برایش ساخته شده استی اولیه ولین تبلت رول شونده جهان به شمار می رود که نمونها واقع  در سازندگانش،  ادعای به

جت یاد  دارد، به دور یک استوانه رول شده و حجم کمتری را اشغال کرده است. گیا طومار جادو نام   MagicScroll این تبلت که

 .اینچی با رزولوشن باال بهره می برد ۷.5ی نمایش شده یک تبلت کامل و کاربردی است که از یک صفحه 

های الزم را  خته شده و آزمایشاولیه این گجت به تازگی توسط محققان آزمایشگاه رسانه های انسانی دانشگاه کویینز کانادا سا   نمونه 

 .است هم به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته

کرده MagicScroll سازندگان از طومارادعا  تبلت  این  این  اند طراحی  به  هنگام ساختش  آنها  و  الهام گرفته شده  باستانی  های 

 .اندشباهت، توجه کرده

 

 
 

ی مورد نظرش  تواند با چرخاندن آنها، به دنبال شمارهمی ی چرخان نیز تعبیه شده که کاربریرهدو دا همچنین در انتهای این استوانه 

 .ی به نمایش درآمده را پایین آورد در دفترچه تلفن بگردد یا صفحه

یک خود ای و ارگونومبه علت طراحی استوانه  MagicScroll شونده جهان، استفاده ازبر اساس ادعای مخترعین اولین تبلت رول  

 .توانند از آن بهره ببردی است و کاربران به راحتی با یک دست میهای معمول راحت تر از تبلت 

. اما  کندرانه را وارد بازار  جدید و نوآو  به عنوان اولین شرکت داخلی توانسته است این محصول  شرکت » آینده پژوهان تریتا آرمان«  

آورند و اعتبار شرکت  ا پس میسر علت آن توافق کنند. مشتریان ناراضی، محصول ر  توانند بر مشکلی پیش آمده است و آنها نمی

کند. او باید به تیمش کمک کند تا علت مشکل را پیدا و آن را  مشکالت زیادی را مدیریت می  مدیرعامل شرکتآسیب دیده است.  

 با تیم بازاریابی کار کند.کنند، همچنین برای جبران زیان مشتریان  حل

به نظر شما مشکل این شرکت در چه دامنه ای    .پاسخ دهد  تبلت رولیی مشکل  ها دربارهاالت رسانهاست آخر هفته به سؤ رار  او ق

 ؟قرار دارد

 بغرنج   (3 پیچیده (۲   آشکار (۱

 اختالل  (5 آشفته  (4
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و    مدیریت ایجاد شدپیچیده در    به عنوان الگویی برای دستیابی به شرایط    Ralph D. Staceyماتریس استیسی توسط    (7سوال   

پیچیده کمک  و  مدیریتی مناسب در شرایط سازگار  تصمیم های در انتخاب    دارد و Cynefin چارچوبشباهت ساختاری فراوانی با 

 توافق بر روی راهکار را بین می کند و به شکل زیر است:  در محور عمودی واطمینان  ماتریس استیسی در محور افقی.  می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <=تحلیل کردن    <=ادارک با حواس پنجگانه  »  به ترتیبشرایطی پیش آمده است که    Cynefin چارچوببا در نظر گرفتن  
 ؟ می باشدماتریس استیسی کدام بخش ما به شمار می رود. این ترتیب معادل  برنامه عملیاتی تصمیم گیری  «اقدام کردن

 ج و چ  (3 الف و ب (۲    فقط الف (۱

 فقط چ (5 و چج  ب و (4

 

 ؟  به کارگیری روش های تفکر خارج از جعبه، جوهره کاربردی در کدام بخش ماتریس استیسی می باشد(  8سوال

 ج (3 ب (۲  الف  (۱

 ف (5 چ (4

 

استیسی  (9سوال کارآیی وافری خواهد     (Policy decisin making)  تصمیم گیری های سیاستی  در کدام بخش ماتریس 

 ؟داشت

 ج (3 ب (۲   الف (۱

 ف (5 چ (4

 

 الف

 ب

 ج

 ف چ



 برندینگ در کسب و کار 
ها ارتباط عاطفی بسیاری  و با آن  ها قرار گرفتههای مختلف درون آن شخصیتها و  ما از کودکی تا کنون، بارها تحت تاثیر داستان  همه

ها به  ها توانستند با هم تعامل برقرار کنند. حتی برخی داستانگردد که انسانبه زمانی باز می سرایی  داستان ایم. قدمتبرقرار کرده

 .دهندها را تشکیل میافراد تبدیل شده و بخش بزرگی از زندگی انسانالگوی 
اند. هدف و چالش اصلی کسب  در برانگیختن احساسات و جلب توجه مخاطبان پی برده  کسب و کارها نیز به اهمیت داستان سرایی

و مشتریان است. هر برند در نظر مخاطبان   برند ، ایجاد چنین ارتباط ماندگار و اثرگذاری میاناستراتژی برندینگ سازیو کارها از پیاده

پ یا  آرکتای  ۱۲فرد و حتی انسان گونه است. در این مقاله و مقاله بعدی قصد داریم شما را با  منحصربه  هویت برند دارای شخصیت و

 . رح شده اندها توسط یونگ، روانشناس سوییسی مطکهن الگوی شخصیتی برای برندها آشنا کنیم. این آرکتایپ
 (The Innocent) آرکتایپ معصوم .1

بینی  بین و قابل اعتماد باشد. این خوشگیرد. همیشه سعی دارد خوش ریاست و زندگی را ساده میآرکتایپ معصوم، شاد و سرحال و بی

 .شده از موانع هراس نداشته باشند. آنها همواره شفاف عمل میکنندسبب 
 شاد بودن :هدف •
 تمام وظایفدرست انجام دادن  :استراتژی •
 انجام کارهای غیر اخالقی و ایجاد انرژی منفی در جهان :بزرگترین ترس  •
 بین، معصوم، مشوق خوش  :هاشخصیت •

ها را از برند دور  آمیز آن و سادگی آن هستند و تبلیغات بسیار پیچیده و اغراق مداری مشتریان و طرفداران برند معصوم، عاشق اخالق 

 سازد. این برندها از تصاویر طبیعی و عاری از هرنوع پیچیدگی در تبلیغات استفاده کرده و لحن ساده و مثبتی دارند.  می
 (The Hero) آرکتایپ قهرمان .2

ها  ق چالش است و در برابر چالشه برنده باشد. قهرمان شخصیت محکمی دارد، عاشخواهد هموارآرکتایپ قهرمان، جنگجو است و می

 .کندو مشکالت شجاعانه ایستادگی می
 بهترین بودن در راستای بهبود جهان  :هدف •
 تر بودنرقابت دائم و همواره قوی  :استراتژی •
 ماندن از رقبا یا شکست در برابر آنانعقب   :بزرگترین ترس  •
 جسور مربی، پیشرو، :هاشخصیت •

ی محصوالت با کیفیت، از رقبا پیشی گرفته و  کنند تا با تمام قوا بهترین بمانند و از طریق ارائهبرندهای قهرمان همواره تالش می

 کنند.  اعتماد مشتریان خود را جلب 
 (The Regular Guy) آرکتایپ انسان معمولی .3

ن از حقوق مساوی برخوردارند.  همدل و مستقل است. از نظر انسان معمولی، مرد و ز   گرا، آرکتایپ انسان معمولی، فروتن، اجتماعی، واقع

 .آنها تمایل دارند به گروهی خاص تعلق داشته باشند و از تنها ماندن هراس دارند
 القای احساس تعلق خاطر به افراد :هدف •
 فروتنی تواضع و  :استراتژی •
 ناز دیگران جا ماندن یا تنها ماند :بزرگترین ترس  •
 گرا، دموکرات، رفیق و همراهواقع :هاشخصیت •
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کنند. هدف  تصویر یک برند با آرکتایپ انسان معمولی، صادق و قابل اعتماد است. این برندها به فروتنی و تواضع خود افتخار می 

 در  را  خود  برند  این.  کند  برقرار  ارتباط  عادالنه  و  یکسان  صورت  به  مشتریان  تمام  با  که  است  این  معمولی  انسان   برندی با آرکتایپ

و  نیازه  درک  ضمن  و  نکرده  نگاه   مشتریان  به  باالتر  نگاه   از  که  شده   باعث   برندها  این  متواضعانه  رفتار.  داند می  مشتریان  سطح ا 

ند  کنرا جلب کنند. این آرکتایپ مناسب برندهایی است که تالش میهای مشتریان، با رفتاری صمیمی و دوستانه، اعتماد آنان  خواسته 

   راحتی در استفاده از محصول را به مشتریان القا کنند.حس تعلق خاطر را همراه با آسایش، امنیت، کاربردی بودن و 
 (The Caregiver) کنندهآرکتایپ مراقبت .4 

نده است و  دهد. این آرکتایپ بخشی وقف دیگران کرده و به آنان اهمیت میکننده یا پرستار، خود را تا حد زیادآرکتایپ مراقبت

 .مراقب و در باقی موارد در حال خدمت رسانی به دیگران است خودبینی برایش مفهومی ندارد. گاهی مانند یک فرشته
 کمک کردن و اهمیت دادن به دیگران :هدف •
 آنانمحافظت از دیگران و خدمت رسانی به  :استراتژی •
 خودخواهی و ناسپاسی :بزرگترین ترس  •
 رش دهنده وکیل مدافع، پروحامی، پشتیبان،  :هاشخصیت •

مدیریت   ها با استفاده ازبرندهایی با آرکتایپ مراقبت کننده، حامی یا پرستار، به دنبال فراهم کردن امنیت مشتریان و حمایت آن 

  به   و   است  قوی  و   بخشنده  دلسوز،  تصویر  یک  حامی،  برند  تصویر های گوناگون هستند.  قوی و خدمات و سرویس ارتباط با مشتری

رای برند ما ارزش باالیی دارد. این برندها معموال مناسب کسب وکارهایی هستند که  ب  شما  از  مراقبت  که   کند یم   القا   را  حس   این  افراد

 د درمان و سالمت فعالیت دارند.  ی خانواده یا خدمات اجتماعی مانن در حوزه 
 (The Creator) آرکتایپ خالق .5

  و رویاپردازی بسیار قدرتمندی دارد. در عین معتبر بودن، دست آرکتایپ خالق، شخصیتی مخترع و نو اندیش داشته و قدرت تخیل  

استقبال کرده و از خلق و تازه   های خالقانهایده زند تا خلقی جدید صورت گیرد، از ریسک وبه اعمال خارج از چارچوب و تکرار می

 .برداند، لذت میچیزهای جدید که قبال وجود نداشته 
 ها تحقق بخشیدن به ایده :هدف •
 هنری  هایگسترش مهارت :استراتژی •
 های متوسط و نداشتن آزادی عملداشتن ایده :بزرگترین ترس  •
 آل گراهنری، خالق، مخترع، ایده :هاشخصیت •

ها بسیار زیاد است،  های جدید در آنهایی مانند طراحی، بازاریابی یا تکنولوژی که نیاز به اجرای ایدهزمینهبرندهای خالق معموال در 

و بدیع معرفی کرده و اعتبار خود را به رخ  های خالقایده را به عنوان کلید موفقیت در اجرای  ها اغلب خود کنند. آنفعالیت می

 کشند.  می
 (The Explorer)آرکتایپ کاشف.6 

کند و به مسیر بیشتر از  های متفاوتی را نسبت به دیگران انتخاب میجراجو، متکی به نفس و مستقل است. راهآرکتایپ کاشف، ما

ز به فکر استراحت نیست و همواره دیگران را به ابراز کردن خود به شکل آزادانه تشویق  دهد. یک جستجوگر هرگمقصد اهمیت می

 .کند می
 یل ی یک زندگی رضایت بخش و اصتجربه :هدف •
 ی مسائل جدید در زندگی سفر، جستجو و کاوش برای تجربه  :استراتژی •
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 افتادن در تله و اجبار در اطاعت از دیگران :بزرگترین ترس  •
 گر، پیشگامکاوش  رو،تک  :هاشخصیت •

ی  کنندهکنند که ترویجمیخواهند جهان را برای رضایت خود کشف کنند. این برندها محصوالتی تولید  برندهایی با آرکتایپ کاشف می

وسیله و  تجربهفردگرایی، هیجان  برای  لباسای  یا  آفرود  نقلیه مخصوص  وسایل  مانند  باشد. محصوالتی  رویدادهای جدید  های  ی 

توانند در این دسته قرار گیرند. تبلیغات برندهای کاشف اغلب در رابطه با طبیعت و و تجهیزات مخصوص کوهنوردی می   ورزشی

 هیجان است.ی تجربه 

 (The Rebel) گرآرکتایپ طغیان .7
کند. شجاع و  ل میگر شخصیتی انقالبی، نسبتاً افراطی و آزاد دارد. چارچوب شکن است و به شدت از تغییر استقباآرکتایپ طغیان

 .کندهای موجود از هیچ اقدامی دریغ نمیعملگراست و به دنبال رفع چالش
 .کند یا در جایگاه مناسبی قرار نداردرستی کار نمیاز میان بردن هر آنچه به د  :هدف •
 از هم گسیختن، تخریب یا وارد کردن شوک :استراتژی •
 از دست دادن قدرت :بزرگترین ترس  •
 دوست دار چالش و رقابت، سنت شکن، پیشرو گشا، مشکل  :هاشخصیت •

 های نو و انقالبی تخصص دارند.  گر، در تولید و خلق محصوالت، خدمات و ایدهبرندهایی با آرکتایپ طغیان
 (The Lover) آرکتایپ عاشق .8

ه دنبال برقراری رابطه و صمیمیت، احساسات شدید، لذت و بخشندگی زیاد از خصویات بارز آرکتایپ عاشق است. آرکتایپ عاشق ب

 .برقراری احساسات است
 .برقراری ارتباط با اطرافیانی که دوستشان دارند  :هدف •
 جذاب ماندن از نظر فیزیکی و احساسی  :استراتژی •
 تنها ماندن و خواستنی نبودن  :بزرگترین ترس  •
 هماهنگ کننده، وصل کننده و همراه  :هاشخصیت •

کنند ظاهر محصوالت را جذاب طراحی  سعی میها  آند شما را شیفته و مجذوب خود کنند.  خواهنبرندهایی با آرکتایپ عاشق می

 .کنند تا مشتریان با استفاده از محصوالت این برندها، احساس جذابیت و فریبندگی بیشتری پیدا کنند 
 (The Ruler) آرکتایپ فرمانروا .9

ها  آرکتایپ فرمانروا هستند. آنشیدن به امور از خصویات کلیدی  قدرت، کنترل، رهبری، اعتماد به نفس، مدیریت خوب و نظم بخ

همواره در راس امور بوده و حرفی برای گفتن دارند. آرکتایپ فرمانروا از قدرت خود برای نفوذ در افراد و ایجاد خروجی مثبت استفاده  

 .کنندمی
 ای سالم و موفقساختن جامعه :هدف •
 تمرین قدرت :استراتژی •
 نظمی و از هم گسیختگی بی :بزرگترین ترس  •
 صلح آفرین، هدایت کننده، قدرتمند :هایتشخص •

هایی  هراسند. این برندها همواره ایدهبرندهای فرمانروا تمایل دارند همواره در نظر مشتریان قدرتمند جلوه کنند و از ضعیف بودن می

 و رهبری بازار است. مسئولیت پذیری باال رهبر بازار یگاهها در جای قرار داشتن آن کنند که نشان دهندهجدید و خاص را مطرح می
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پسندند که حس قدرت و  کند. مشتریان برندهای فرمانروا معموالً تبلیغاتی را میمی وفادار هستند که مشتریان این برندها را  عواملی

 خته کند.  توانایی باال را در آنان برانگی
 (The Jester) آرکتایپ دلقک .10

ی  برد. بازیگوش و شوخ است و اتفاقات بسیار معمولی را به رویدادهاکند و از آن لذت مییک دلقک همیشه در لحظه زندگی می

 .اندکند خوش بگذردهد و سعی میکند. آرکتایپ دلقک به بسیاری از مسائل اهمیت چندانی نمیدار تبدیل میجالب و خنده
 خوش گذراندن :هدف •
 زندگی در لحظه و جدی نگرفتن زندگی  :استراتژی •
 خسته کننده یا جدی به نظر رسیدن :بزرگترین ترس  •
 کمدین، بذله گو، احمق  :هاشخصیت •

بازی  ها در تالشند تا ارزش شوخی و  آرکتایپ دلقک به دنبال یافتن راه حل برای مشکالت نبوده و آینده نگر نیستند. آن  برندها با

ها ارتباط برقرار کنند. برندهایی با آرکتایپ دلقک قادرند خارج از چارچوب فکر کنند  کردن را به افراد نشان داده و با کودک درون آن

موفق هستند. این برندها ضمن فراهم کردن فضایی لذت   روش طوفان مغزی صوص بهبه خ پردازی خالقانهایده و به همین دلیل در

ها نه تنها خسته کننده نیست، بلکه معموال  کنند. تبلیغات آندهند. خود فراهم میآنان را افزایش می یانگیزه بخش برای کارکنان،

 های پرانرژی است.  جیب و شاد و پر از رنگع 
 (The Magician) آرکتایپ جادوگر .11

هایی  ای علوم مختلف و یافتن راهوانین پایهآرکتایپ جادوگر، بصری، شفابخش، کاریزماتیک و مخترع است. جادوگر به دنبال یافتن ق

 .واقعیت استها، تاثیرگذاری بر افراد و تحقق رویا به برای بهبود موقعیت
 تحقق بخشیدن به رویاها  :هدف •
 توسعه یک دیدگاه و زندگی کردن با آن :استراتژی •
 پیامدهای منفی اکتشافات خود  :بزرگترین ترس  •
 تغییرات  تالیزور یا تسریع کنندهرویاپرداز، شفا بخش، کا :هاشخصیت •

ی تغییر و تحول و  رند و خود را به عنوان درگاهی برای تجربه ها تمرکز دابرندهایی با آرکتایپ جادوگر، بیشتر بر افراد نسبت به گروه

ت بهتری را برای برد، لحظا-های بردها و ارائه راه حلخواهند با خلق فرصتها میکنند. آنتبدیل غیرممکن به ممکن معرفی می

ها رشد کرده و بر دیگران و خدمات آنمشتریان خلق کنند. مشتریان برندهای جادوگر تمایل دارند بتوانند با استفاده از محصوالت  

 تاثیر بگذارند. تبلیغات این برندها معموالً الهام بخش و خیالی است.  
 (The Sage)آرکتایپ دانا .12

های منطقی و هوش  وف، باهوش، دانشمند و تعلیم دهنده است. این آرکتایپ همواره به کمک تحلیلآرکتایپ دانا یا دانشمند، فیلس

هاست. یادگیری و آموزش از جمله تعهدات آرکتایپ های عقالنی برای رویارویی با تمام چالشی حقیقت و یافتن راه خود، در جستجو

 .دانشمند است
 شناخت جهان به کمک هوش و عقل :هدف •
 جستجو برای کسب دانش و اطالعات  :استراتژی •
 به رسمیت شناخته نشدن، گمراه شدن :بزرگترین ترس  •
 متخصص، محقق، دانشمندمربی،  :هاشخصیت •

https://macan.agency/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://macan.agency/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-7-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%e2%80%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2/
https://macan.agency/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-7-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%e2%80%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2/
https://macan.agency/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-7-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%e2%80%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2/
https://macan.agency/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae/
https://macan.agency/7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://macan.agency/7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://macan.agency/7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/


آوری و تحلیل اطالعات توسط متخصصین آن حوزه برندهایی با آرکتایپ دانشمند بهترین گزینه برای انجام عملیات تحقیقاتی یا جمع 

ست اندکی خشک به نظر برسند، اما همواره به دلیل ارائه حقایق درست و منطقی از دیدگاه مخاطبان  هستند. این برندها ممکن ا

 است.  محترم
 این آرکتایپ ها رو به طور خالصه می توان در شکل زیر متصور شد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 در این رابطه پاسخ دهید  15تا    10با توجه به معلومات دریافتی به سؤاالت  

 فک نمکی« شرکت مینو با کدام آرکتایپ برندینگ همخوانی دارد؟»پ (  10سوال

 قهرمان (3 دلقک (۲ عاشق (۱

 مراقب (5 معصوم (4

 

 ؟ می باشد »خالق«کدام یک از لوگوهای زیر بیانگر برندی با شخصیت ( 11سوال

۱) 
 

 

۲) 

 
 

3) 
 

 

4) 

 

5) 

 

 



 ؟ می باشد «Jester»برندی با شخصیت  از محصوالت زیر کدامیک کمتر از بقیه بیانگر(  12سوال 

۱) 

 

۲) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 
 

 ؟ برند زیر با سایرین متفاوت است  کدامآرکتایپ  (  13سوال

۱) 
 

۲) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 
 

  دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه کشور در رشته های متعددی در سطح ملی و بین المللی مطرح است. برای برند(  14سوال

 ؟این دانشگاه احراز کدام آرکتایپ همسوتر است

۱) Sage    ۲) Ruller 3) Explorer 

4) Innocet 5) Creator 

 

کنند.  ها به روندهای رایج در صنعت خود اهمیتی نداده و مشتریان را با یک دیدگاه جدید شگفت زده میآن  »(  15سوال

با  ویژگی    این  «کند.ژگی کلیدی محصول به طور مستقیم اشاره نمیتبلیغات این برندها بسیار خاص است و معموالً به وی

 ؟سازگاری بیشتری داردکدام آرکتایپ 

۱) Lover     ۲) Magician 3) Jester 

4) Rebel 5) Explorer 

 



 هوش مصنوعی تفکر مبتنی بر   

افزاری. طراحی و جنبه سخت افزاری )تابع عامل(  گیرد: جنبه نرم طراحی عامل هوشمند از دو جنبه مورد بررسی قرار می  (16سوال 

عمل شامل سه ستون است: ردیف،  - عمل باشد. جدول شرط-تواند استفاده از یک جدول شرطترین شکل آن میتابع عامل در ساده

 شرط و عمل. 

اتفاقاتی که می شود. سپس در ستون عمل،  بینی شده و در ستون شرط نوشته میر محیط عملیات رخ دهد، پیشتواند دتمامی 

شود. با وجود اینکه این روش بسیار ساده و سرراست است، چند کرد مناسب )مورد نظر( نیز برای هر شرط )رخ داد( تعریف میعمل

کدام گزینه زیر، مهترین عیب این دربینی باشد،  قابل پیشعیب بزرگ نیز دارد. اگر قرار باشد محیط عملیاتی عامل هوشمند غیر  

 روش بیان شده است: 

 بر خواهد بود. جستجو جدول بسیاز زمان (۲ دادها ممکن نیست. تمامی رخبینی پیش (۱

 عامل توانایی خودمختاری را از دست خواهد داد!  (4 سازی برای این جدول ممکن است موجود نباشد! فضای ذخیره (3

   بر خواهد بود. بروز رسانی جدول بسیاز زمان (5

 

 گزینه صحیح است. های زیر، کدامبا توجه به تعریف  (17سوال  

یا »پارهتعریف یک( محیط »کامال مشاهده کامل    پذیر«:ای مشاهدهپذیر«  اطالعات  بتوانند  هوشمند  عامل  اگر حسگرهای 

محیط را در اختیار عامل قرار دهند، آنگاه محیط کامالً برای عامل مشاهده )درک( پذیر است. جاییکه حسگرها قادر به این کار نباشند  

 ای مشاهده پذیر خواهد بود.ط کامل نباشد(، محیط پاره)درک از محی

اش و  اگر عامل بتواند حالت بعدی محیط را با استفاده از حالت جاریغیر قطعی )تصادفی(:    ی و محیطعطتعریف دو( محیط ق

 عملی که انتخاب میکند، کامالً مشخص کند، آنگاه محیط قطعی است.

 پذیر احتماال غیر قطعی خواهد بود. محیط کامال مشاهده (۲ قطعی خواهد بود.  پذیر قطعا غیرای مشاهدهمحیط پاره (۱

 پذیر احتماال غیر قطعی خواهد بود. ای مشاهدهمحیط پاره (4 پذیر نیست.ای مشاهدهیط غیر قطعی لزوما پارهمح (3

   پذیر قطعا قطعی خواهد بود. محیط کامال مشاهده (5

  

های خودمختار باید تالش کنند! کدام گزینه مهمترین ای از رباتدن به هدف مشترکی، باید مجموعهفرض کنید برای رسی  (18سوال  

 هایی باید باشد: معیار در طراحی چنین ربات

 دانش اولیه از محیط (۲ توانایی برقراری ارتباط (۱

 محیط (4 گیریسلسله مراتب در تصمیم  (3

   ریزی قبل از شروع عملیاتبرنامه (5

 

براساس جدول شرط  (19وال  س ربات ردیاب موشک  عمل )مراجعه شود به سوال یک( در حال بررسی تصاویر  -فرض کنید یک 

عملی که  -کند و براساس قوانین شرطفریم، یک فریم را پردازش می  nدریافتی از طریق یک دوربین دیجیتال است. این ربات از هر 

کند. اما متاسفانه طراح ربات تنها یک  ر نهایت دستور شلیک به آن را صادر میابی و ددر اختیار دارد، اقدام به تشخیص موشک و ردی

بینی شده است، در حال نزدیک  ظاهر( برای موشک متصور شده است. بنابراین اگر موشکی غیر از آن شکلی که پیش-شکل )ریخت

ه ربات، آن را قادر به تشخیص تمامی اشیای  ر برنامخواهیم با کمی تغییر دشدن باشد، ربات قادر به تشخیص آن نخواهد بود. می

 رود. تر از بقیه راهکارها به شمار میشوند، بکنیم. کدام راهکار زیر مناسبای که در آسمان تحت رصد او وارد میپرنده



  اهدای توانایی یادگیری تا ربات با مرور زمان بتواند اجسام  (۲ ها دریافت شده اجازه بررسی تمامی فریم (۱ 

 های متفاوت را شناسایی کند پرنده و موشک

موشک پیش (3 جمله  )از  پرنده  اشکال  تمامی  های  بینی 

 عمل -متفاوت( و درج آن در جدول شرط
دنیای   (4 از  مدلی  بتواند  بطوریکه  ربات  به  حافظه  اهدای 

پیرامون خود )آسمان( را ساخته و در آن ذخیره کند و در  

 ن مراجعه کندآگیری به مواقع لزوم برای تصمیم

تفاوت (5 گرفتن  نظر  در  با  ربات  عامل  تابع  های  بازطراحی 

 ها موجود بین شکل موشک 

  

 

ی خاصی طراحی کردید و قصد فروش آن را به یک شرکت دارید.  فرض کنید عامل هوشمندی را برای انجام وظیفه   (20سوال  

 مدیرعامل چه سوالی ممکن است از شما بپرسد؟

 دهم؟  توسعهتوانم آنرا می چگونه (۲   ؟ کندمی  لوژی به ما کمکچگونه این تکنو (۱

 است؟  اطمینان قابل اندازه چه تا (4 کنم؟  ادهاستفتوانم به بهترین شکل از آن می چگونه (3

   توانم از آن استفاده کنم؟ می برای چه کاری (5

  

ن مفاهیم دانش، داده، اطالعات و ... بسیار مهم است.  های هوشمند، درک درست رابطه بیدر مطالعه و توسعه سیستم   (21سوال  

 دهد. کدام گزینه زیر ترتیب درست این مفاهیم را نشان می

 نویز، داده، اطالعات، دانش، ابر دانش (۲ نویز، داده، دانش، اطالعات، ابر دانش (۱

 عاتنویز، داده، دانش، ابر دانش، اطال (4 ابر دانش، اطالعات نویز، داده، دانش،  (3

   نویز، اطالعات، دانش، داده، ابر دانش (5

 
 

 همگرا تفکر  
هایی از نقاط برجسته بنا شده و به صورت گسترده توسط نابینایان مورد  ی توالیبریل یک سیستم نوشتار لمسی است که بر پایه

در گذر زمان برای توسط لویی بریل برای نوشتن به زبان فرانسوی اختراع شد اما    1821گیرد. این سیستم در سال  استفاده قرار می

کند)مانند  می  ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم برای تطابق با زبان انگلیسی که از الفبای رومی استفادهنوشتن به سایر زبان

ای،  ژاپنی، کرهکنند مانند  هایی که از الفبای رومی استفاده نمیزبان فرانسوی(، نیازمند تغییرات اندکی بود اما تطابق دادن آن با زبان

 .است متفاوت رویکردی نیازمند  …چینی و

ی برجستگی و نقاط کوچک نوشته شده است. نقاط بزرگ نشاندهنده tenjiی ژاپنی با استفاده از سیستم نوشتاری  یک کلمه  زیردر  

 .های خالی هستندی موقعیتنشاندهنده

 

  



و   atari, haiku, katana, kimono, koiی کلمات  اند نشاندهندهگرفته زیر که بدون هیچ ترتیبی کنار هم قرار tenjiکلمات   

sake   )هستند. اکنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید. )برای حل این سؤاالت به هیچ اطالعاتی درمورد زبان ژابنی یا بریل نیاز ندارید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ترتیب از چپ به راست معادل کدامل یک از کلملت   atari, haiku, katana, kimono, koi, sakeعبارات (22سوال  

 تنجی هستند؟ 
۱) feadcb ۲) facdeb 

3) fadcbe 4) abcfed 

5) afcdbe   
 

 

 های زیر است؟ ی کدام یک از گزینهدهندهی تنجی مقابل نشانکلمه(23سوال  

۱) anime ۲) asomi 

3) asuka 4) amano 

5) aniki   

 

 ر کسب و کار سابداری داقتصاد و ح

  برابر  یکدیگر  با درآمد  کل  و  ها  هزینه  کل آن  در  که  شود  می  تعریف  ای  نقطه  عنوان  به  (point breakeven)   سر  به  سر  نقطه

  یکسان  شده  انجام  هزینه  و  حاصل  درآمد  آن  در  که  است  حسابداری  دوره  یک  یا  تولید  فرآیند  یک  طی  در  تولید  سطح  این  هستند.

  به و  داده دست از نه و آورده  بدست  پولی نه  سازمان این که معناست  این به  کلی  طور به و است صفر دوره آن خالص درآمد و است

 .ستا سر به سر در راحتی
  که  زمانی  نقطه  تعیین  برای  اقتصاد  و  تجارت  ،  هزینه  حسابداری  در  که  شود  می  گرفته  نظر  در  گیری  اندازه  ابزار  یک سر  به  سر  نقطه

  تأمین  برای  بفهمند  تا   کنند  می   استفاده  کلیدی  مفهوم  این  از  فروشان   خرده    و  شود  می  استفاده  آن  در  درآمد  هم  و  هزینه  کل   هم

b 

d 

f 

a 

c 

e 

https://marketingplus.ir/product/calculate-commission-sales/
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  و  تولید   مدت  این  در باید که  واحدهایی  تعداد  محاسبه  برای  آن  از  تولیدکنندگان  و  شود  فروخته باید  واحد تعداد  چه  ها  هزینه  حداقل

 .کنند  می  استفاده ، شوند فروخته

 .شود  می   صرفه  به   مقرون  اقتصادی  نظر  از  محصول یک  یا   تجارت  یا  پروژه که  است  ای  نقطه  آن  زیرا  است  مهم   بسیار   سر  به  سر  نقطه

  شوند   اعمال  باید   که  هایی   هزینه  تمام  آن  در  که  است  شرکت  یک   انداز  چشم  و  راه  نقشه  دهنده   نشان سر  به   سر  نقطه  محاسبه 

  کرده  دریافت  را  انتظار  مورد  بازده  نیز  فرصت  ایه  هزینه  پرداخت  و  ریسک  تعدیل  از  پس  سرمایه  ،  مثال   عنوان  به  ،  شوند  می  پرداخت

 .دهد نمی نشان را خود سود یا ضرر  شرکت این ، مرحله این در است.

 :شوند می  تقسیم نوع دو  به ها هزینه اساسا  که باشید داشته توجه

 متغیر  های  هزینه

 :مانند هستند ثابت  واحد هر سطح در  ولی متغیر کل   سطح در و دارند مستقیم رابطه فروش مقدار با  ها  هزینه نوع این

 دستمزد و حقوق 

 اولیه  مواد هزینه

  ...و قطعات هزینه

 ثابت  های  هزینه

 :مانند  باشند. می متغیر  واحد هر  سطح در ولی ثابت کل  سطح در ها  هزینه نوع این

 سرکارگران های هزینه

 کارخانه اجاره هزینه

  ...و  استهالک

 و  است  صفر  با   برابر(EBIT) مالیات   و  بهره  از  قبل  خالص  سود  سطح  آن  در  که  است  فروش  از  سطحی  سر  به  سر  نقطه  که  گفتیم

 :است زیر شرح به آن کلی فرمول

FC=0 -VC – Sales 

 یا

FC=0-v)-Q(P 

 :آن در که

Sales=کل  فروش 

VC=)مجموع هزینه های متغیر )اداری و تولیدی 

FC=)مجموع هزینه های ثابت )اداری و تولیدی 

Q= تعداد  فروش 

P= بهای فروش  هر واحد 

V= هزینه متغیر هر واحد  فروش  رفته 

FC=)مجموع هزینه های ثابت )اداری و تولیدی 
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  بعد  به  دوره  آن  از  حاصل  پول  و  باشد  رسیده  خود  سر به  سر  نقطه  به  ۱3۹۹-۱4۰۰  مالی  سال  تابستان  در  شما  استارتاپ  کنید  فرض

 .است بیشتر شما سود حاشیه ، برسید سر هسرب نقطه به  زودتر هرچه باشد.  آن خالص سود

 نشان  بازار  تحقیقات. دکنمی  فکر    RoPP  نام   به  جدیدی  محصول  یعرضه  به آذربایجان  یاخته  اندام  زیست شرکت  مثال  عنوان  به

  5۰۰ حداقل  تواند می که است  مطمئن  فروش گروه  و  بپردازند آن خرید برای تومان  ۱۱5,۰۰۰ مبلغ حاضرند  مشتریان که  است داده

  باید  (سال  سه  برای)  دارد  هزینه  تومان   ۲5,۰۰۰,۰۰۰    ه ماهان  ددار  نیاز  محصول  تولید  برای  که   تجهیزاتی  بفروشد.   ماه   هر  در  واحد

 .نه یا  دارد تولید ارزش مالی نظر از محصول این آیا  که دبگیر  تصمیم مدیره هیأت

 : ماه  در  ثابت  هایههزین

   تومان ۲5,۰۰۰,۰۰۰ 

 :تولیدی  واحد  هر   متغیر  هایهزینه

 تومان  ۲۰,۰۰۰ مستقیم کار

 تومان ۱5,۰۰۰ مستقیم اولیه مواد

 تومان  ۱۰,۰۰۰ نقل و حمل

 تومان ۱۰,۰۰۰ فروش کمیسیون

 :واحد  هر  قیمت

 تومان  ۱۱5,۰۰۰ 

 است: زیر شرح به پاسخ   کنید استفاده  معادله این از اگر سر،سربه  نقطه یمحاسبه  برای

n = FC/(P – VC) 

n = 25,000,000/(115,000 – 50,000) 

n = 384.6 

  دست   آن  به  کردندمی  فکر  فروش  گروه   که  است  فروشی  حجم  حداقل  از  ترپایین  مقدار،   این   است.  ماه  هر  در  واحد   3۸5  سرسربه   نقطه

 .دارد سودآوری برای خوبی صتفر محصول  این بنابراین کنند، می پیدا

 

 پاسخ دهید  27تا  24با این توصیف به سؤاالت 

 

 نمی باشد؟   «دهند  می کاهش  راPRoP  محصول   سر   به  سر   نقطه  که  عواملی»جزو  چند مورد (24سوال  

 تومان   120.000افزایش قیمت نهایی به  •

 افزایش فروش اقالم با بیشترین حاشیه سود •

 کاهش برون سپاری برخی بخش های محصول  •

 زینه های ثابت و هزینه های متغیر بررسی ماهانه ه •

 موردیک  (۲ صفر مورد  (۱

 مورد سه  (4 مورددو  (3

   موردچهار  (5
 

 

 ؟ می رودنموارد زیر جزو مزایای تعیین نقطه سر به سر به شمار چند مورد از  (25سوال  

 امکان بررسی بهینه شرکتی که در آن چندین محصول وجود دارد  •

https://www.chetor.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/


 
 کمک به به پیش بینی مناسب در مورد تأثیر احتمالی تغییر در قیمت فروش •

 هنگام درخواست وام می تواند کمک کننده باشد •

 هنگام تغییر در درآمد و هزینه نیز کارایی خوبی دارد  •

 یز کارایی خوبی دارد هنگام تغییر در میزان تولید ن •

 موردیک  (۲ صفر مورد  (۱

 مورد سه  (4 مورددو  (3

   موردچهار  (5
   

 :می باشد  »زایا« شرکت  «آمنیولوز»محصول اطالعات زیر مربوط به 

 واحد  4۰۰۰تعداد فروش  

 یالرهزار   5۰۰قیمت فروش هر واحد 

 ریالهزار  ۲5۰هزینه متغیر ساخت هر واحد 

 ریال هزار  5۰هزینه متغیر اداری و فروش هر واحد 

 ماه  ۲4در  ریال میلیارد  4/۸ثابت ساخت هزینه 

 ریال میلیون   ۱5۰هزینه ثابت اداری و فروش 

 :مطلوب است محاسبه موارد زیر

 ت؟چه مبلغی فروش داشته اس در نقطه سر به سرشرکت فوق برای محصول مربوطه (26سوال  

۱) 336۰۰ ۲) ۲۸۰۰۰ 

3) ۲5۰۰ 4) ۱۷5۰ 

5) ۱5۰۰   
 

 تشکیل می دهد؟چه درصدی از قیمت را حاشیه فروش (  27سوال  

۱) ۲۰% ۲) 3۰% 

3) 4۰% 4) 5۰% 

5) 6۰%   

 

 کسب و کار  ازاریابی و بوم مدلب
خاطر دارید بخش مشتریان در بوم طراحی مدل کسب و کار می توانست شامل حالت های مختلفی باشد مثل بازار همانگونه که به  

محصوالت مختلف به مشتریان مختلف و    . در بازار متنوعبازار چند وجهی  و شده    بندی  بازار بخش  ،ایه  بازار گوش  ،بازار متنوع  ،انبوه

مشتریان مختلف که با همدیگر ارتباط دارند  به  ازار چند وجهی چند محصول مختلف  در حالی که در ب  شودمستقل از هم ارائه می

 . دتوضیح به دو سوال زیر پاسخ دهی این با توجه به .عرضه می شود

   ؟بازار متنوع است  از مثالهای زیر بازگوکننده بهتر کدام یک (28سوال  

 کننده تجهیزات دندانپزشکیتولید  (۲ تولید کننده محصوالت بهداشتی نظیر صابون دست  (۱

 ارائه دهنده خدمات بیمه اتومبیل (4 تولید کننده چسب ترمیم زخم  (3

   دیجی کاال سایت های خرده فروشی آنالین مثل  (5



 
 

نشجویان محتوای ویدئویی  را در نظر بگیرید که از یک سو برای دا  (Medeto)استارتاپی به شکل یک وب سایت به نام (29سوال  

کند که با پرداخت حق عضویت در سایت قابل دانلود می باشد و از سوی دیگر تبلیغات محصوالت مختلف کمک آموزشی و میارائه  

با توجه به عملکرد این سایت کدام    .التحریر مورد نیاز دانشجویان را در سایت ارائه می دهد و از این حالت نیز درآمدزایی داردلوازم  

 ؟ بهتر معرفی می کندن این سایت را گزینه مشتریا

 بازار متنوع  (۲ بازار انبوه (۱

 چندوجهیبازار  (4 ایبازار گوشه  (3

   بندی شده بازار بخش (5
 

پدر علم کارآفرینی اعتقاد داشت که بین کارآفرینی و نوآوری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و برای نخستین    ،ژوزف شومپیتر(30سوال  

کدام گزینه نمی تواند    .پنج شیوه نوآوری را مد نظر داشت  ای خلق پدیده های نو در جامعه نام برد وبار از اصطالح تخریب خالق بر

 ؟ باشد وی یکی از پنج شیوه نوآوری مد نظر  

 به کارگیری شیوه های جدید برای تولید یک محصول قدیمی  (۲ معرفی یک کاالی جدید  (۱

 و به کارگیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه کشف (4 بازار کنونی و فروش بیشتر   سهمافزایش  (3

   ایجاد بازار جدید برای یک محصول موجود  (5
 

 می کند؟ کدام یک از دسته ویژگی های زیر شخصیت کارآفرینی را بهتر بازگو (31سوال  

 نگریعالقه به کار فردی و آینده (۲ پذیری و درونگرایی ریسک  (۱

 نگری آینده و بودن پذیر ریسک (4 ر منطقیمحتاط بودن و داشتن تفک (3

   بودن  محتاط و  جمعی کار  به عالقه (5
 

 ؟ می باشداستراتژی توسعه بازار ، تنها متکی بر کدام گزینهبه نظر شما (32سوال  

 فروش محصوالت فعلی در بازارهای جدید  (۲ افزایش تنوع محصوالت  (۱

 محصوالت جدید در بازارهای جدید  فروش (4 تبلیغات بیشتر برای افزایش فروش (3

   اضافه شدن یک خط تولید محصول جدید  (5
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