
 

 

 کارآفرینی مفاهیم -1پالت  -1درسنامه 

1. ابتکار <-------------------فرایند ایجاد هرچیز جدید که قبال وجود نداشته باشد را...... میگویند 

2. خالقیت <-------------------...... یعنی شناسایی یاز و ارضای آن 

3. ...................عادات ذهنی <-------------------خالقیت یعنی رهایی از 

4. خالقیت)تازگی +ارزش( <-----------------------------------------فرایند ایجاد هرچیز جدید و با ارزش 

5. فرایند ایجاد هرچیز جدید که برای فرد، گروه یاسازمان یا اجتماع خاصی ارزش مهمی داشته باشد......-------------------> 

 نوآوری

6.  نوآوری -3خالقیت  -2ایده  -1 <-------------------نوآوریفرایند 

7. کارآفرینی <-------------------است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میشودی فرایند 

8.  .......... تشکیل مجموعه منحصر به  <-------------------کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه..... به منظور

 بهره گیری از فرصت ها -فردی از منابع

9.  ارزش <-------------------به .....دارد. دیگرانخود و کارآفرین توانایی باال در تبدیل ایده ها یا کاالها یا خدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انواع کارآفرینی -2پالت  -1درسنامه 

10. فرایند-3فاعل-2هدف-1 <-------------------رویکرد هستی شناسی کارآفرینی را در چند دسته تقسیم میکند؟ 

11.   مفروضات راجع به ماهیت ............ است  کارآفرینی برمبنای هدف در دسته بندی------ اهداف انسانی 

12.  مفروضات راجع به ماهیتمبنای فرایند بر ی کارآفریندر دسته بندی.....  ------ (کنندکه افراد در درون آن اقدام می)تصمیم گیری  

13.     انواع کارآفرینی از نظر هدف ؟------  خیریه ای  –پایدار  –اجتماعی  –محیطی یا بوم شناختی  –اقتصادی 

14. انواع کارآفرینی از نظر فرایند------ (هر فرایندی پرتی داره-پرت) توزیع شده  –گو پاسخ –راهبردی 

15.  انواع کارافرینی از نظر فاعل------  (دست فاعله)سازمانی  –تاسیسی )نهادی(  –دولتی 

16.   این نوع کارآفرینی پاسخی به چگونگی تولد موسسات جدید است------ )کارآفرینی نهادی )تاسیسی 

17.  با منابع دولتی یا خصوصی برای بهره برداری از فرصت های اجتماعی وندانشهرعبارت است از فرایند خلق ارزش برای------ 

 دولتی 

18.  تمرکز کارآفرینی دولتی بر چیست؟------  شهروندانخدمات رسانی کاراتر به  

19. سیاست هاست  طراحی و اجراینیازمند اعمال ...... و پیروی از اصول ... برای  کارآفرین دولتی---  اصول  –یاسی اقتدار س

 دموکراتیک 

20.  مختلف تعامل دارد  ذی نفعان در این کارآفرینی توجهات محیطی و اجتماعی آمیخته شده و با------  پاسخگو 

21.   کارآفرینی پاسخگو نقش ترکیب کنندگی .............. و............. را دارد------+ کارآفرین محیطی  کارآفرینی اجتماعی 

22. کندرا هم برآورده میذی نفعان ی بدنبال ارضای نیاز مشتریان است در حالیکه انتظارات سایر این کارآفرین------  پاسخگو

 {هرجا ذینفع دیدی اشاره داره به کارآفرینی پاسخگو -پاسخگو در برابر ذی نفع}

23. زیع شده مرکز نوآوری به ............. منتقل شده است  ودر کارآفرینی ت------شبکه ها  

24.  کارآفرینی پاسخگو جزء کدام دسته است؟------  (هر فرایندی پرت داره-پاسخگو -پرت-پ)بر مبنای فرایند 

25. در قالب سازمان است؟    تغییر وضع موجود با استفاده از فرصتهای آینده هدف کدام کارآفرینی------ تاسیسی یا نهادی 

26.  ن کنار هم جنبه حیاتی کدام نوع کارآفرینی است؟  و همگو ذی نفعان متجانسگرد هم آمدن فعاالن و------  هرجا )توزیع شده

 (دیدی میشه توزیع شده  ذینفع متجانسعبارت 

27.  و همه جانبه شدن هدف کدام نوع است؟خلق مزیت رقابتی کشف و بهره برداری از فرصت های موازی------ کال راهبردی(

 قابتیه دیگه(ا همون راهبرد خلق مزیت ریهدف استراتژی 

28.  متعددی وجود دارد  ذی نفعحصول اطمینان از موفقیت شرکت وقتی------   پاسخگو 

29.  غایت و هدف کارآفرینی اجتماعی------  خلق سرمایه اجتماعی و ارزشهای اجتماعی 

30.  برای بهبود جامعه هدف کدام نوع کارآفرینی است؟ باز توزیع ثروت------   خیریه ای 



 

 

31. بصورت توامان   محیطیو  اجتماعی، اقتصادیشهای زخلق ار------ در واقع میشه همون کارآفرینی پاسخگو به کارآفرینی پایدار(

 عالوه ارزشهای اقتصادی(

32.  است مشکالت زیست محیطی در کارآفرینی محیطی ....... در جستجوی راهکارهایی برای حل---  محور  کسب و کار سود 

33. عی کسب و کار ............. است در کارآفرینی اجتما------  غیرانتفاعی 

34.  لحاظ شده اند؟    پیامدهاییدر کارآفرینی پایدار چه------   حواستون زیست محیطی  –اجتماعی  –روانشناختی  –اقتصادی(

 تا هستند ولی پیامدها یه روانشناسی هم اضافه میشه( 3باشه ارزش ها 

35. . کارآفرینی خیریه ای لزوما  ..............------ پس خیریه ای میتونه غیرانتفاعی نباشه ولی اجتماعی حتما غیرانتفاعی نیست(

 غیرانتفاعیه(

36. کند تالشهای یک فرد یا گروه که بر اساس آن منابع شخصی را بر اثرگذاری تغییر اجتماعی استفاده می------   خیریه ای 

37. کنند... را فراهم میمثبت جهت .....برای بازخور  کارآفرینان خیر ساز و کارهای الزم را---------------------------------  رشد

 (بازتوزیع ثروت به وسیله  )اقتصادی

38.  است   بحبوحه تغییرات صنعتاین بعد از تعریف کارآفرینی سازمانی به معنی قرار داشتن در------  پیشگامی 

39. 4 : نوع کارآفرینی سازمانی ------ 1- تغییر  -4قوانین صنعت نقض -3درون سازمانی -2ایجاد کسب و کار خطر پذیر سازمانی

 شکل سازمانی 

40.  : شاخص های کارآفرینانه پینکات ------ 1-  تغییر  -4گروههای چند وظیفه ای -3ظرفیت بدون استفاده -2آزادی در انتخاب

 قوانین صنعت نقض -5 شکل سازمانی

41. ز نظر پینکات؟   گروههای فوق ممتاز ا------ گروههای رسمی که حول پروژه ها شکل میگیرند 

42.   چیست؟ خیریه ایکارآفرینی  ------    منابع شخصی  –لزوما غیر انتفاعی نیست  –رشد اقتصادی  –بازتوزیع ثروت 

43.  ........ و ............ باشد کارآفرینی تغییر شکل سازمانی تنها زمانی مطابق با تعریف شومپیتر است که شامل ............ ، .------  

 نوآوری ، ترکیب جدید منابع و ایجاد ارزشهای اقتصادی پایدار 

44.  نخستین بعد کارآفرینی سازمانی؟------  نوآوری 

45.  3  بعد کارآفرینی سازمانی؟------  احیای راهبردی  –ایجاد کسب و کار  –نوآوری 

46.  الیتهای راهبردی )...........( و فعالیتهای کارآفرینانه ).............( بصورت توامان اشاره دارد کارآفرینی راهبردی به فع------   مزیت

 جویی }بهره داری{ + فرصت جویی }کشف{

47.  .......... از طریق رفتارهای مزیت جو کارآفرینی راهبردی شیوه ای است که بین ............. ، .............. و ............ و بهره برداری از ...

 هویت بخشی ، فرصتها و بهره برداری از مزیت های رقابتی پایدار   ------کند تعادل برقرار می

48.   ..... تفاوت مدیر و کارآفرین این است که کارآفرین بدنبال سود نیست بلکه---- کند تا به اهدافش برسد مستمر تالش می 

49. ارآفرینان طبقه بندی دانهوف از ک------ یکنواخت  –محتاط  –پیرو  –نوآور 



 

 

50.  شوند  چون موجب تغییر شکل در سبک زندگی می برای کشورشان بسیار مفیدنداین کارآفرینان------ کارآفرینان نوآور 

51.  در کشورهای کمتر توسعه یافته مفیدنداین کارآفرینان ------کارآفرینان پیرو 

52. با استخدام گسترده و  -2به رشد فرهنگ کارآفرینی کمک میکنند -1ر کشورهای کمتر توسعه یافته مفیدند؟ :پیرو د چرا کارآفرینان

 عامل توسعه اقتصادی اند 

53. شود این کارآفرینان تنها زمانی فناوری جدید را اتخاذ میکند که بفهمد شکست در تقلید به از دست دادن کسب وکارشان منجر می

------  محتاط 

54. کارآفرینان محافظه کارند  این------ ( دهندمحافظه کار تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکارآفرینان یکنواخت) 

55.  خود را برای اداره موفق کسب و کارشان دارند  تجاریو  ذهنیو  مادیاین کارآفرینان سرمایه---- گردانندگان منفرد 

56.  آنهاست   دگیزناین کارآفرینان تصور میکنند که کسب و کار بخشی از------  زمان نگهدارانLife Timers   

57. گیرد؟    کسب و کارهای خانوادگی در کدام گروه قرار می------  زمان نگهداران 

58. گیرند این کارآفرینان ابتدا فعالیتهای ساختاری را یاد می------  { کارآفرینان صنعتی}ساختار صنعت 

59. ی حرفه ای برای موفقیت خود هستند این نوع نیازمند مهارت و آموزش ها------ کارآفرینان خدماتی 

60. گیرند کسب و کارهایی مانند دارو و لباس در این طبقه قرار می------  کارآفرینان تجاری 

61.  اندحقیقت خود ساختهاین کارآفرینان دارای پیش زمینه تجاری هستند و در  ------ }کارآفرینان نسل اول }خودساخته 

62. بیشتر است   سودین کارآفرینان دائم هدفشان ا------  کالسیککارآفرین  

63.  رسیدن در کسب و کارهایشان دارند   کمالسعی در به------  نابکارآفرین  

64. شوند کارآفرینان برانگیخته شده توسط .............. برانگیخته می------   دولت 

65.  کند  آنها را هدایت می ذاتیاستعداد------   خودجوشکارآفرینان  

66.  بازار مناسب است   جاریفعالیتها را برمیگزیند که برای نیازهای------  مدرنکارآفرینان  

67.  و توزیع جایگزین هستند  بازاریابیپیوسته در تالش برای توسعه راهبردهای------   چون فنی نیستن میرن کارآفرینان غیر فنی(

 سراغ راهکارهای بازاریابی(

68. شوند   بزرگترین قدرت کشور برای توسعه کارآفرینی محسوب می------ کارآفرینان فنی 

69.  این کارآفرینان ویژگی های انعطاف پذیری و تصمیم گیری سریع دارند----  { گیردبه تنهایی سریع تصمیم میکارآفرین فردی} 

70.  گیرند گذاری و بازاریابی تصمیم میدر اینجا گروهی از کارآفرینان درمورد مسائل مالی ، سرمایه---   کارآفرینان نهادی 

71.  کند   مهمترین عاملی که فردی را وارث یک کسب و کار خانوادگی می------  حق جانشینی 

72.    کارآفرینان اجباری توسط ............ مجبور شده اند------ )محیط )افراد بدون شغل 

73.  مانند  والنی در یک کسب و کار نمیپویا هستند و هرگز برای مدت ط------ کارآفرینان حرفه ای 



 

 

 ماهیت کارآفرینی -3پالت  -1درسنامه 

 

1.  پایین ترین -کاربردی <----------------ین علوم قرار داردعلمی .... است و در ....... سطح سلسله مراتب ا ،کارآفرینی 

2- ... علوم اجتماعی -تجربی <------------------------------------..... نظریات کارآفرینی .... اند و مفروضات آن 

3- شکننده و پدیدارشناسانه <---------------------------------------مدل ها در کارآفرینی چگونه اند؟ 

4-  و ناپخته خام -متغیر <------------------------------------ها...... است پارامترها در کارآفرینی .... و پیش بینی 

.تو علم فازی عدد قطعی نداریم. )یعنی کامال قطعی نیستندفازی  <----------------------------------اریف متغیرها در کارآفرینی...........است.عت -5

 ( درصد 30با احتمال  4و عدد  20با احتمال % 2و عدد  %50با احتمال  3عدد مثال یه عدد این جوری بیان میشه: 

6-  مورد تردید <-----------)مانند پرسشنامه ها، مقیاس ها، لیکرت و مالی( در کارآفرینی ......است  بزارهای سنجشصحت ا 

7- مبهم و نامشخص <----------------------.کارآفرینی )افراد ، شرکت ها و صنایع( ..... است جامعه آماری 

8- پیش از نظریه )قضیه مرغ و تخم مرغ( <----------------د؟ قرار دار ایه عنوان یک پارادایم در چه مرحلهکارآفرینی ب 

9- قطعات پازل -چارچوب <-----------کارآفرینی در مرحله پیش از نظریه است یعنی .... دارد ولی بیشتر ... آن ناقص است 

10- پویایی و بی نظمی <----------------------------ماهیت خاص پدیده کارآفرینی چیست؟ 

11- یین سیر تکامل علم مطرح شدواژه پارادایم اولین بار توسط ..... در کتاب ..... برای تب---------------------------------------------

 ساختار انقالب های علمی-توماس کوهن <-----------------------------------------------

12- رینیبستر کارآف -چه چیز؟ <--------------نشناسی به.... و مدیریت به .... در کارآفرینی میپردازداقتصاده به سوال .... جامعه شناسی به ......روا- 

 چگونگی؟ -چرایی؟

13- فرد/شبکه/سازمان <---------------------واحد تحلیل کارآفرینی در جامعه شناسی چیست؟ 

 واحد تحلیل فقط سازمان است. <------------سازمانی....ی در اقتصاد واحد تحلیل کارآفرینی در تمامی رشته ها شامل فرد است ول -14

15- ظریه ن)نظریه های مرتبط با نوآوری مثل جامعه شناسی <-----------------------اثر تغییر سازمانی بر نوآوری در کدام رشته بررسی میشود؟

 هم در حوزه مرتبط با جامعه شناسی بررسی می شود( نشر نوآوری راجرز

16-  روان شناسی <-----------------------است؟ "رفتار ریسک پذیر"پردازی در کدام رشته سهم نظریه 

17-  محوریمدیریت  <-------------------------راجع به کارآفرینی چیست؟مدیریت سهم نظریه پردازی در رشته 

18- چشم  -3فرایندبازار  -2عامل توزیع در آمد،  -1 <---------------------رویکرد چهاربخشی کاسون به کارآفرینی شامل چه مواردی است؟

 چارچوب شرکت. -4انداز قهرمانانه 

19-  چه)اقتصاد(، چرا )روانشناسی و جامعه شناسی(و  <-------------------------طبقه کارآفرینی کدام اند؟ 3از نظر استیونسون و جاریلو

 چگونه؟ )مدیریت(

20-  جامعه شناسی و روانشناسی)چرایی( --------------مرکز دارد ؟ت خلق کنندهکدام رویکرد کارآفرینی بر بعد 

21-  مدیریت )چگونگی( <-------------------------تمرکز دارد خلق دفرایناین رویکرد به 

22- رویکرد فرایندی)رفتاری( -2رویکرد محتوایی  -1 <---------------------فرینی کدام اند؟دو رویکرد اصلی در کارآ 



 

 

23-  چه؟ و چرایی؟ <-------------محتوایی در کارآفرینی اشاره به کدام رویکرد دارد؟پژوهش های 

24- ادبیات مدیریت راهبردی <-------------دو شاخگی محتوایی و فرایندی پژوهش های کارآفرینی نشات گرفته از چیست؟ 

25- رفتاری <--------------------------به رویکرد فرایندی در کارآفرینی ....... نیز میگویند 

26- نمیکندکمک  <---------------رآفرینی و کسب و کار ....توا و فرایند ما رو در تفکیک پژوهش های کادو شاخگی مح 

27- خلق ارزش جدید <-------------------ست بلکه ..... عنصر محوری استدر پژوهش های کارآفرینی اندازه مسئله نی 

28-  4 ریسک پذیری -اتریش-شومپیتری -نئوکالسیک <-------------------------------کتب اقتصادی آیزن هاورم 

29- ه(شفا:روانشناس آدمو شفا مید)انتخاب  -فرایند -شخص <--------------------------سه بعد مرتبط که در رهیافت روانشناسی بررسی میشود 

30- عه انگیزه)به ویژه رفتارهای ریسک پذیر(مطال <---------اسی به کارآفرینی چیست؟مهم ترین کمک پژوهش های روان شن 

31-  استاین رویکرد روان شناسی در حوره کارآفرینی به رفتار افراد توجه دارد و تحت تاثیرعوامل خارجی--------------------------> 

 غیر شناختیرویکرد 

32-  ه از زندگی برای اینکجامعه پذیری )–پیشینه خانواده، تعلیم و تربیت  <------رفتار افراد را از طریق ....،.....، و ...... درک میکند ،شناختیرویکرد

 (شناخت پیدا کنی خانواده آدمو تربیت میکنه میفرسته تو جامعه

33- تحولی-انطباق -اکولوژیک <-------------سه دیدگاه سازمانی جامعه شناسی؟ 

34-  مدل انطباق <--------------میپردازد سازمانیاثرات عوامل محیطی بر تغییرات این مدل جامعه شناسی به بررسی 

35-  ان ها یعنی سازممدل انطباق ) <-----------در برابر محیط گرایش دارند تعدیالت تدریجیاین مدل جامعه شناسی فرض میکند که سازمانها به

 (طباق میدننیواش یواش و به صورت تدریجی خودشون رو با محیط ا

36- اینجا تغییرات تدریجی نیست و یهویی و ریشه اصالحات ریشه ای در پاسخ به تغییرات )  <---------------د داردمدل تحول گرا بر ..... تاکی

 (ای سازمان ها تغییر میکنن

37- قت د()مدل اکولوژیک )انتخاب محیطی <-----------این مدل بیان میکند که هر سازمانی، تغییرات مستمر برای انطباق با محیط متغیر ایجاد میکند

کل مستمر شکنید که تو مدل انطباقی فقط تعدیالت و اصالحات جزئی انجام میشه اما تو مدل اکولوژیک محیط به شدت متغیره و سازمان هم مجبوره که به 

 تغییرات اساسی بده(

38- حتما راجع به نظریه داروین ولوژیک(انتخاب محیطی )همون اک <-------------مدل اکولوژیک مانند دیدگاه داروینیسم ایده های ..... را میپذیرد(

 در اینترنت بخونید چون مفهومش به شدت تو حوزه کسب و کار اهمیت داره(

39-  . .... مدیریت کارآفرینانه -گرایش کارآفرینیانه <--------------هم ....... را بررسی میکندکارآفرینی در سطح سازمان هم 

40- فراوانی کارآفرینانه+درجه کارآفرینانه <-----------------------شود؟ گرایش کارآفرینانه با چه چیزی سنجیده می 

41- رهیافت سازمانی <------------------اثرگذارترین قلمرو کارآفرینی؟ 

42- که یریم تو یک محیط متغیر تصمیم میگتغییر سازمانی ) -تصمیم گیری -محیط متغیر <---------------------عناصر اصلی فرایند کارآفرینانه

 تغییر ایجاد کنیم(

43-  ..... مشتری، راهبرد و بازار <-----------به کارآفرینی کمک کرده استدیدگاه سازمانی کارآفرینی با تمرکز بر ....،..... و 

44- چون دارای مسائل مشابه کارآفرینی است. <---------------ترین قلمر کارآفرینی است؟چرا دیدگاه سازمانی اثرگذار 
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