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:                                                               تعریف
قبلی برای کارآفرینی که شامل تجارببستر و توانایی الزم پتانسیل کارآفرینی عبارت اند ازداشتن 

ست که بصورت در کسب و کار، تخصص ها، تحصیالت و مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی ا
لی موفقیت کارآفرین مطرح بالقوه در فرد وجود دارد و در مسیر راه اندازی و رشد بصورت عامل اص

.گشته و به فعلیت می رسد
:ویژگی های معمول شخصی که دارای استعداد کارآفرینی است

کاررا نظم می بخشد -4سرمایه تولید می کند-3از خطر نمی هراسد -2موقعیت شناس است -1
مسئولیت اعمال -8به اهداف خود توجه ویژه دارد-7دستاورد گرا است-6برنامه ریزی می کند -5

.خود را می پذیرد
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ـی نمـرئـی  و مرئـوس تعریــف , پیــرودر رهبری کارآفرینانه ، رابطه مدیر و کارکنان به صـورت رهبـر و 
ا و در تیم هـای کـارآفرین قابلیـت هـدارای بینش و آرمان مشترک بوده شـود، بلکـه همـه اعضای سازمان 

تــیم در تیم های کارآفرینی، اعضای. مکمل و سـازگار می باشند و اثرگذاری رهبری دو طرفه و تعاملی است 
ای ویژگی های نوآور، مخاطره پذیر، فوق فعال ، اعتماد بـه خـود، دارهمـه دارای گرایشات کارآفرینانه بوده و 
سجام تعامل بین اعضای تیم کـارآفرینی اثـر سـینرژیک داشـته و انــ. چـشم انداز در همه اعضا وجود دارد

. تـیم کارآفرینی برای حفظ پویایی رشد را حفظ می کند

!مدیریت غازی ؟
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:  متحولرهبران کارآفرین در دنیای برخی از مهمترین کار 
.تشخیص فرصت و تعریف چشم انداز -1
.  آنهاانتقال چشم انداز به واحدهای سازمانی و همکاران و هدف گذاری برای -2
.  یاساستیم سازی ، توانمند سازی تیمی و سازمانی، ایجاد شایستگی های -3
.  رقابتیحضور در بازار رقابت و کسب مزیت -4
.کارآفرینیبازخور محیطی، توسعه یادگیری سازمانی، پویایی فرآیند -5



:تعریف
رک میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هـدف دسـتیابی بـه یـک دگفتگو -

.صورت می گیردمشترک، رفع نقاط اختالف، یا رسیدن به منفعتی 
.امتیاز استهنر چانه زنی و رد و بدل کردن مذاکره -
مذاکره فرایندی است که در آن هر طـرف درگیـر در مـذاکرات می کوشـد تـا -

.منفعتی برای خودش در پایان مذاکرات بدست آورد
.استمذاکره یک هنر -
ایـن فرآینـدی. مذاکره روشی است که مردم با آن اختالفات را حل می کننـد-

.است که در ضمن اجتناب از بحث و مشاجره، سازش یا توافق حاصل می شود



:اصول و قوانین مذاکره
اشـیم به عبارتی باید به یاد داشته ب. قانون مطلقی در مذاکره وجود نداردهیچ -

ق بـه معنـای اینکـه مطلـ. هسـتند«مرتبه دو »که تمام قوانین مذاکره قوانین 
ا ضررها نیستند اما در مجموع رعایت آنها منافع بسیار بیشتری را در مقایسه ب

.میکناحتمالی ایجاد هزینه های و 
-
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.برویدبصورت گروهی به مذاکره-
مهارت سکوت کردن بموقع و کسب امتیاز  -

.  در مذاکرهبا دروغ مدیریت روبرو شدن هنر -
.             اشدنگاهتان به مسیر پیش رو ب-.                        انتقام را به تأخیر بیاندازید--

.مذاکره را با حالت قهر ترک نکنید-.           تک بعدی نباشید-



ران درباره تا زمانی که گفتگوی شما با طرف مقابل به نتیجه قطعی نرسیده به دیگ-
.ندهیدمذاکره گزارش قطعی 

!!خط قرمز داشته باشید
.نکنیدعجله نتیجه گیری است، برای «متقاعدسازی »اگر مذاکره نیازمند -

استسوال پرسیدن بهتر از حرف زدن 
رعایت اصول امتیاز دهی و امتیاز گیری
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را هرگز انتظار طرف مورد مذاکره-
.باال نبرید
ی آخرین لحظات را بدرستمدیریت

!!انجام دهید 
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حروف یکسانی دارند( silent)و کلمه سکوت (listen)کلمه گوش کردن 
اطاما گوش کردن، چیزی فراتر از سکوت است و آن را نباید نیمه دیگر ارتب

.  تلقی کرد
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.مطالب بهتری برای ارائه داریمفکر می کنیم خود،
.هیچ دلیل و انگیزه ای برای شنیدن نداشته باشیم
.تصور می کنیم آنچه گفته می شود خود می دانیم

.حواس پرتی به دلیل آشفتگی و نامناسب بودن محیط صحبت
.به گوینده یا پیامش عالقه ای نداشته یاشیم

.فکرمان بسته است
.بسپاریمسخنان گوینده را دست چین کنیم و فقط به آنچه توجهمان را جلب می کند گوش 

.در نتیجه گیری عجله کنیم
.ترجیح دهیم خودمان هم حرف بزنیم

.صرفا گوش کنیم ودر فرصتی مناسب حرف طرف مقابل را قطع کنیم
.از پیام یا گوینده آن انتقاد و عیب جویی کنیم
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دامه نمونه سواالت استانداردهمراه با پاسخ  و ا◦
را KABمباحث تدریس کارآفرینی با رویکرد 

saniway.irر سایت  د◦

.جستجو و دانلود کنید◦


