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سواالت فصل

فصل 1
1(کداممکتبیکمفهومپویاتروغنیترازکارآفرینیراارایهمیکند؟

4 – هیچکدام                                                                                                            3 - مکتب شومپیتر  2- مکتب اقتصادی اتریش  1- مکتب نـئوکالسیک 
                                                                                                                        ص13 پاراگراف دوم

2(مهمترینگامدراتخاذیکفعالیتکارآفرینانهچیست؟
2- شناسایی نیازهای جامعه  1- شناسایی راه های تأمین منابع مالی 

4- جذب نیروی متخصص 3- ایجاد تفکر خالق  

3(چهکسینظریهکارآفرینیرابهطورکاملتشریحوبهعنوانموتورتوسعهاقتصادیمطرحنمود؟
4 – مک کله لنه                                                                     3 – کانتیلون  2– ژوزف شومپیتر  1- پیتر دراکر 
                                                                                                       ص 12 پیشینه و حوزه های کارآفرینی

4(پدرکارآفرینیچهکساست؟
4- استیونسون   3- پیتر دراکر  2-ژوزف شومپیتر  1- مک کله لنه 

ص 15  سابقه کارآفرینی در دنیا پاراگراف 2                

5(برطبقتعریف...کاآفرینانراجستجوگرانفرصتوهمهافرادمیتوانندکارآفرینباشند.
4- پیتر دراکر                                                  3- ژوزف شومپیتر  2- مک کله لنه  1- تیمونز 

6(جایگاهصنعتورزشدربینصنایعدنیادرسال2002چهرتبهایراکسبکرد؟
4- رتبه هشتم 3- رتبه بیست و سوم  2- رتبه ششم  1- رتبه دوم 

فصل 2
1(تعریفتیموندرکارآفرینیکداماست؟

1- کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود باالتر است منتقل می کند .                                    
2- کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی با تقاضای جدید می شود و می توان آنرا فرآیند ایجاد ثروت دانست.

3- کارآفرین خلق خلق چیزی ارزشمند از هیچ است .
4- کارآفرین بر بهره برداری از فرصت های کشف نشده تأکید دارد .                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                   ص 18 تعاریف و اصالحات مربوط به کارآفرینی   
2(کارآفرینانافرازمنددرکدامیکازسطوحسازمانیقراردارند؟

4- هر سه مورد  3- عملیاتی  2- میانی  1- مالی 

3(فردیکهبهتنهایییککاالیجدیدورزشیرابرایورزشکارانخلقمیکندومیتواندبهسودقابلتوجهیدستیابدجزءکدامازانواع
کارآفرینیقرارمیگیرد؟

4- کارآفرین اشتراکی 3- کارآفرین سازمانی  2- کارآفرین درون سازمانی   1- کارآفرین مستقل 

4(کدامیکازگینههایزیرجزءطبقهبندیکسبوکار»بوالروادینگتون«محسوبنمیگردد؟
4- خدمات مربوط به رسانه ها   3- خدمات مربوط به هتل داری  2- خدمات مربوط به سرگرمی   1- توریسم و جهانگردی 

فصل 3
1(واژه»کارآفرینیدرونسازمانی«توسطچهکسیودرچهسالیابداعشد؟

4- وسپر – 1970             3- سوسبائز – 1970  2- وسپر – 1973  1- سوسبائز – 1973 
                                                                               ص 39 سیر ظهور کارآفرینی در سازمان 

2(کدامیکازگزینههایزیرمربوطبهکارآفرینیمستقلاست؟
1- ظرفیت مالی را خود فعالیت تعیین می کند همه نابع می توانند مورد استفاده قرار گیرند .

2- مخاطره ی مالی بین کارآفرینان مسئول ، سهامداران ، عرضه نندگان و وام دهندگان تقسیم می شود .



3- همه مخاطره مالی را شرکت مادر تحمل می کند .
4- تشریفات اداری در حیطه اختیارات مدیر و بسیار کم است .                                                 

                                                                               ص 46 جدول 6-3

3(استراتژیازدیدگاهاینصاحبنظرشاملیکسریفعالیتهایهدففگرامیباشدکهنیازبهتجهیزمنابعدارد؟
4- شول هامر  3- مونتانگو  2- کوراتکو  1- جنیگز 

                                                                                    ص 53 استرتژی از دیدگاه هامر از اول

4(اقداماتکارآفرینمستقل....است،درحالیکهکارآفرینسازمانیاغلبمتوجه........میباشد.
4- بازیابی ، بازیابی  3- توسعه ای، توسعه ای          2- بازیابی ، توسعه ای   1- توسعه ای، بازیابی  

5(توانایییکسازماندرسرمایهگذاریوحمایتازراهاندازیواحدهایجدیدبرایاجرایموفقیتآمیزبرنامهکاری....نامیدهمیشود؟
4- جذب  منابع ضروری  3-اجرای تفکر  2- قابلیت دسترس منابع   1- توانایی غلبه بر موانع   

                                                                                                             ص 60 پاراگراف 4

6(کدامیکازمنابعزیرجزئمراحلفرآیندکارآفرینیمدلتعالیکارآفرینیسازمانیکوراتکونیست؟
4- تشویق 3- حادثه ناگهانی  2- توانایی غلبه بر موانع  1- قابلیت دسترسی منابع 

فصل 4 
1(اولینومهمترینتئوریمربوطبهشناساییریشههایروانیکارآفریندرچهزمانیوتوسطچهکسیارایهشد؟

4 – 1980- توماس بگلی 2 – 1960- توماس بگلی   3 – 1980- دوید مک کلند         1- 1960- دیوید مک کلند 
                                                                                     ص 68 عوامل اجتماعی و فیزیولوژیکی

2(کدامیکازویژگیهایشخصیکارآفرینانازدیدگاه»بایگریو«نیست؟
4 – ریسک پذیری   3- توزیع ثروت  2- عزم راسخ         1 -  خیال پردازی 

                                                                         ص 70 ویژگی های شخصی کارآفرینان از دیدگاه بای گریو 

3(کدامیکازویژگیهایمهمکارآفریناننیست؟
3- تحمل ابهام  4 – ارتباطات      2 - استقالل و کانون کنترل   1- تمایل به ریسک پذیری 

                                                                ص 74 – 75 ویژگی های مهم کارآفرینان 

4(کتاب»جامعهموفق«اثرکیست؟
4 – کنت                                                                                                    3- مک کلند  1 – گارتند        2- جونز 
                                                                           ص 75 نیاز به توفیق

5(کدامیکازگزینههایزیردرموردویژگیهایمشترککارآفریناندرونسازمانیازنظرپینکاتصحیحمیباشد؟
ب ( کارآفرینان درون سازمانی تصمیم گیرندگان ضعیفی هستند . الف ( کارآفرین درون سازمانی خواهان ریسک معتدل هستند .   

د ( کارآفرینان درون سازمانی نیازی به کمک سایر کارمندان ندارند . ج ( کارآفرینان درون سازمانی خواهان ریسک زیاد هستند.  

فصل 5
1(مستندترینآزمونهادرآموزشکارآفرینانهبااثر...تحتعنوان...شروعشد.

4 – وسپر – تحمل ابهام  3- مک کلند – نیاز به توفیق       2- مایوون – تحمل ابهام   1 – وینتر – نیاز به توفیق 
                                                                                            ص 83 جایگاه آموزش در سال 1980

2(اولینمرکزیکهدردنیادورهویژهکارآفرینیدرونسازمانیرابرگزارکرد؟
2- موسسه توسعه کارآفرینی آمریکا   ) EDI-I ( 1 – موسسه توسعه کارآفرینی هند

4 – موسسه توسعه کارآفرینی مالزی                                                                      ) EDI-I ( 3 – توسعه کارآفرینی کانادا
                                                                                                        ص 93 خط پنجم 

3(کدامیکازاهدافطرحتوسعهکارآفرینیدردانشگاههایکشورمطابقبااییننامهاست؟
2- تغییر نگرش درباره ی کارکرد کارآفرینی در میان دانشجویان  1 – قانونی کردن کارآفرینی و توسعه یک فرهنگ کارآفرینانه 

4- مشارکت در توسعه کارآفرینی سازمانی 3- ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی 



4(کدامیکازاهدافمختلفدورههایآموزشیکارآفرینینمیباشد؟
2- القای مخاطره پذیری در فنون تحلیلی 1- کسب دانش مربوط به کارآفرینی  

4- تقویت نگرش ها و جهت پذیرش تغییر   3- برنامه برای آگاهی و باال بردن دانش کارآفرینی  
ص 111 اهداف آموزش کارآفرینی

5(..........میتوانندمناسبترینگروهکنترلیباشندکههیچگونهآموزشکارآفرینیوآموزشمدیریتندیدهاند.
4- ورزشکاران  3- دانشجو  2- مردم   1- جامعه 

                                                                                                ص 113 خط پنجم باالی تصویر )2-5 ( 

6(درکدامیکازگزینههایزیرفوایدآموزشکارآفرینیبرایدانشجویانبیانشدهاست؟
2- آماده کردن دانشجویان برای بازار کار پویا  1- دسترسی به باور ایجاد شغل  

4- هر سه مورد صحیح است   3- مشارکت در توسعه کارآفرینی  

7(کدامیکازعواملزیرتأثیربیشتریدرکارآفرینیفارغالتحصیالنتربیتبدنیدارد؟
2- عوامل مدیریتی 1- عوامل جمعیت شناختی                                     
4- عوامل مدیریتی 3- عوامل صالحیت های حرفه ای  

فصل 6
1(مهمتریننقطهقوتکارآفرینیورزشکشورکداماست؟

2- وجود دفتر کار و اشتغال در وزارت ورزش 1- وجود متخصصین ورزشی در وزارت ورزش  
4- جذب حامیان مالی  3- وجود سند راهبردی نظام جامع ورزش کشور 

2(مهمترینضعفکارآفرینیورزشکشورچیست؟
2- ضعف در جذب حامیان مالی  1- تغییرات مکرر مدیران                

4- فقدان نگرش مدیریت ورزش کشور به کارآفرینی  3- فقدان نظام شایسته ساالر              

3(کارآفرینیورزشکشورایراندرچهموقعیتاستراتژیکیقراردارد؟
 W O -4  S T -3   S O -2  W T -1

4(گزینهصحیحراانتخابکنید؟
S T   -2  )کاهش نقاط ضعف با پرهیز از تهدیدها( W T  -1  )استفاده از نقاط قوت برای بهره برداری از تهدیدها( 

S O -4 )بهره گیری از قوت ها برای کاهش تهدیدات( W O  -3 )بهره گیری از نقاط قوت بر کاهش ضعف ها(  
                                                                                               ص 130-131-132 تیترها

فصل 7 
1(کدامیکازگزینههایزیرنقشواهمیتخالقیتونوآوریازجنبهفردینمیباشد؟

2- یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت است . 1- عامل موفقیت فردی – شغلی و اجتماعی است . 
4- باعث ارتقای سطح بهداشت فردی و روانی افراد می شود.  3- زمینه کنجکاوی ، تالش و تفکر را فراهم می سازد .  

                                                                                       ص 137 اهمیت، ضرورت و نقش خالقیت ) ب (

2(تکنیکطوفانذهنیدچهسالیوتوسطچهکسیابداعشد؟
2- 1938 – وبستر  1- 1938 – الکس اس اسبورن                         

3- 1974 – البرشیت                                       4- 1974 – الکس اس اسبورن 
                                                                                  ص 148 تکنیک طوفان ذهن 

3(کدامیکجزءقوانینومقرراتطوفانذهنیاست؟
4- انتقاد ممنوع است  3- نگرش جدید  2- درک اصل مطلب   1- شک و تردید 

                                                                                ص 149 قوانین و مقررات

4(»دیاسوآماتسومورا«کدامتکنیکراطراحیکرده؟
4- تکنیک شکوفه نیلوفر آبی  3- تکنیک دلفی  2- تکنیک استخوان ماهی    )P.M.I( 1- تکنیک

                                                                                    ص 156 تکنیک شکوفه نیلوفر آبی



5(تکنیکدلفیدرسال1964توسط...........معرفیشدوبسیارشبیهتکنیک................است.
2- داکلی وهلمر – طوفان ذهن 1 – کائورو ایشیکاوا- طوفان ذهن                      

4- داکلی وهلمر – استخوان ماهی  3-کائورو ایشیکاوا – استخوان ماهی                    
                                                                                           ص 159 تکنیک دلفی

فصل 8 
1(نوعبیکاریکهدرکشورهایجهانسومرواجداردکداماست؟

3- بیکاری غیر ارادی اصطکاکی  4- بیکاری غیر ارادی غیر اصطکاکی  2- بیکاری غیر ارادی  1- بیکاری ارادی                           

2(کدامجملهدرمفهومکارنادرستاست؟
1- مارکس می گوید : » کار فرآیندی بین انسان و طبیعت برقرار می کند « 

2- مزلو و هرزبرگ می گویند : » فرد بیشتر کار خواهد کرد و از شغل خود احساس رضایت خواهد داشت مشوط به این که کار با معنا و هدف دار باشد « 
3- طبق گفته بران : » کار اساسی ترین زندگی یک فرد است «

4- به گفته مارکس : از دیدگاه سنتی کار از یک سو طیف گسترده فعالیت و از سوی دیگر تفریح و لذت می باشد .
                                                                                                              ص 170 مفهوم کار 

3(براساسنظر..جامعهوباورهاوارزشهانقشمهمیدرایجادکارآفرینیدارند؟
4- مارکس 1- بران                 2- وبر                    3- تیلور 

                                                                                                       ص 173 خط سوم 

4(کدامیکازگزینههاجزءبیکاریآشکارنیست؟
2- کم کاری                 1- بیکاری غیر ارادی                         

4 – ظاهر فعال ولی با بهره وری کم  3 - بیکاری غیر ارادی غیر اصطکاکی                    
                                                                                       ص 168 بیکاری و انواع آن 

5(بهکداموضعیتبیکاریطبیعیگفتهمیشود؟
4– بیکاری غیرارادی  3-بیکاری ارادی  2- اشتغال ناقص  1- اشتغال کامل 

                                                                                   ص 168 اشتغال به دو نوع تقسیم می شود .

فصل 9
1(کدامیکازعواملراهبردیاصلیدرکارآفرینیبینالمللینیست؟

2- ساختار سازمانی مناسب برای انجام عملیات بین المللی  1- تخصیص مسئولیت بین کشور کارآفرین و فعالیت خارجی  
4- میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3- میزان استاندارد سازی مناسب  

                                                                          ص 181 عوامل راهبردی در کارآفرینی بین المللی

2(شایعترینروشهایورودیککارآفرینبهصحنهتجارتبینالمللکداماست؟
2- صادرات  1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی                        

4 – مبادالت بدون سرمایه  3- سرمایه گذاری مشارکتی                                  
                                                                         ص 184 )1( صادرات 

3(قدیمیترینروشهایدادوستدتجاریکداماست؟
2- سرمایه گذاری مشارکتی                1- صادرات                                             

4- رمایه گذاری از طریق خرید سهام شرکت های بزرگ 3-سرمایه گذاری با مالکیت کامل                       
                                                                      ص 185 ) ب ( سرمایه گذاری مشارکتی

4(»یکیازویژگیهایمهمکارآفریناناجتماعیروحیهاصالحگراییوتحولطلبیآنهادرکارحسنقویبسیارقوییکمأموریتاجتماعی
بایددانست.«

1- شناسایی و ترغیب سرسختانه فرصت های جدید 
2- عامل تغییر در بخش اجتماعی 

3- پذیرش مأموریت ، برای ایجاد و القای ارزش های اجتماعی 
4- به کارگیری مستمر و مداوم نوآوری ، سازگری و یادگیری در فعالیت اجتماعی

                                                                                                ص 191 ویژگی مهم کارآفرینان 



5(ویژگیکارآفریناناجتماعیکداماست؟
2- شناسایی و ترغیب سرسختانه فرصت جدید  1 – عامل تغییر در بخش اجتماعی                            

4- همه موارد   3- پذیرش مأموریت اجتماعی برای ایجاد و القای ارزش اجتماعی 
                                                                                         ص 191 ویژگی مهم کارآفرینان اجتماعی 

6(مهمترینواساسیترینجزءفعالیتکارآفریناناجتماعیچیست؟
2- مأموریت اجتماعی  1- اصالح گرایی و تحول طلبی                              

4 – اصرار و پافشاری در رسیدن به اهداف  3- فعالیت آنها مزایای خصوصی ندارد                       
                                                                 ص 191 )3( شناسایی و ترغیب سرسختانه فرصت های جدید

فصل 10
1(کدامگزینهازویژگیهایمدیرانسنتینیست؟

1- آگاهی بسیار زیاد از مقررات و حیم ها 
2- توانایی برای شناسایی مشکالت در هر حوزه کار و ترسیم برنامه تفضیلی

3- میانه خوبی با بحث و تئوری ندارند . مستعد اقدام هستند و از انگیزه باالیی برخوردارند. 
4- نیاز به پذیرفته شدن در آنها بسیار باالست.

                                                                           ص 195 جدول شماره 1-10 

2(ازدیدگاهگارسونکدامیکقابلیتهایکلیدیمرتبطبامدیریتکارآفرینانهنیست؟
2- دانش الزم در خصوص محصول یا فرصت و بازار 1- مهارت های ارتباطی در هدایت سازمان  

4- استفاده گسترده از سرمایه های اجتماعی 3- تجربه کافی هم در صنعت و هم در شغل مورد نظر 
                                                                           ص 197 قابلیت مدیران کارآفرین 

3(.....درسال1984رهبرانموفقدرزمینهمدیریتورزشراتحتعنوان»کارآفرینانورزش«نامگذاریکرد.
4- راس  3- پورتر  2- اوگن لوئیزه  1- استیونسون 

                                                                          ص 196  ) مهارت کارآفرینی ( 

4-کدامگزینهازاستراتژیسازمانبرایمدیرانکارآفرینازدیدگاهجیمزکوئیننیست؟
4- افق زمانی بلند مدت  3- طرفداران متعهد               2- طراحی برنامه خالقانه  1- شوق های قوی             

                                                                    ص203  استراتژی های سازمانی 

فصل 11
1(دردستهبندیعواملمحیطیتعیینکنندهکارآفرینیجزء»درجهآشفتگیمحیطی«محسوبمیگردد.

4- تجربیات کاری  3- پویایی                        2- زیرساخت های اجتماعی  1- خانواده 

2(موثرترینروشبرایایجادحس»خودکامیابی«است.
4- دریافت تشویق مثبت از جامعه  3- نفوذ اجتماعی  1- تجربیات دسته اول               2- مدل های نقش 

3(کدامیکازجمالتزیرصحیحاست؟
1- در محیط های ناهمگون و خصومت آمیز سطح نوآوری و ریسک پذیری کاهش می یابد.

2- کارآفرینان از سطح تحصیلی باالتری در مایسه با مدیران سنتی برخوردارند.
3- سیاست هایی که قانونمندی را افزایش می دهند کارآفرینی را افزایش می دهند .

4- در کشورهای سوسیالیستی کارآفرینی معادل با قدرت سرمایه داری است . 

4(ازاقداماتنظامیافتهبرایتوسعهکارآفرینیدرسازمانهایدولتیاست.
2- ایجاد جو اجتماعی مساعد 1- توسعه نهادها                                      

3- سیاست اقتصادی مطلوب                          4- همه موارد 

5(کدامگزینهجامعهشناسیکارآفرینینیست؟
2- فرهنگ   1 – اهمیت نرخ تأسیس سازمان ها 

4 – موقعیت مکانی  3- جو اجتماعی   
ص 216 جامعه شناسی کارآفرینی 



6(براساسکدامدیدگاهجوسیاسیحاکمبرجامعهیکیازمهمترینمولفههایمحیطدرتأسیسسازمانجدیدوکارآفرینیاست.
4- هالینگزوث- هند  3- هانن – فریمن  2- شاپرو – سوکل   1- آلدریچ – ورنون 

ص 217 )2( عوامل سیاسی و سیاست های دولت

7(کدامگزینهموانعوتسریعکنندههایمحیطیدرکارآفرینیسازمانهایدولتیاست؟
2- عوامل سیاسی و سیاست های دولت  1- موقعیت مکانی  

4 – حرفه کارآفرینی  3- سیاست اقتصادی و صنعتی  
ص 218 موانع و تسریع کننده های محیطی در کارآقرینی سازمان های دولتی

8(کدامگزینهمراحلچرخهحیاتانکوباتورهااست؟
4- همه موارد  3-مرحله توسعه  2- مرحله بلوغ   1 – مرحله راه اندازی 

                                                               ص 226 چرخه حیات انکوباتورها 

9(»مرحلهحمایتی«کداممرحلهازچرخهحیاتانکوباتورهامیباشد؟
4 – هیچکدام  3- مرحله راه اندازی  2- مرحله بلوغ   1- مرحله توسعه 

                                                                                                 ص 226 چرخه حیات انکوباتورها 

فصل 12
1(کدامگزینهنادرستاست؟

1- بازار کار فشرده زمانی است که میزان تقاضای نیروی کار بیشتر از عرضه آن است. 
2- بازار کار با زمانی است که عرضه نیروی کار بیشتر از میزان تقاضای آن است.

3- بازار نیروی کار باز )پر رونق( زمانی است که سازمان ها در یافتن کارکنان مناسب مشکل کمی دارند. 
4- بازار کار نیروی کار باز )پر رونق( زمانی است که سازمان ها در استخدام و به کارگیری و حفظ و نگهداری کارکنان با مشکل زیادی رو به رو هستند.

ص 232 اقتصاد خط هشتم 

2(ایننوعانعطافپذیریدرکارکنانمراکزتناسبانداموآمادگیجسمانیکاماًلمشهوداست؟
2- انعطاف پذیری عددی 1- انعطاف پذیری در زمان کار بر طبق قرارداد  
4- انعطاف پذیری درونی 3- انعطاف پذیری خروج  

ص 237 انعطاف پذیری بازار کار در ورزش خط 15

3(دراینروشازفهرستسواالتعینیمانندصالحیتیاعاداتفردیوسواالتذهنیمانندویژگیهایتوجیحدادهدادهشدهشغلی
استفادهمیشود؟

2- غربال گری  1 - فرم های درخواست استخدام یا رزمه کاری  
4 – داده های بیوگرافیکی 3 - غربال گری آنالین   

                                                            ص 250 داده های بیوگرافیکی

4(کدامیکازآزمونهایزیربرایگزینشاستفادهنمیشود؟
2- آزمون های مهارت های ویژه    1- آزمون های توانایی شناختی     

4- آزمون استعداد و اکتساب  3- آزمون شخصیت     
ص 253-254 آزمون   
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فصل ششم

الف1

الف2

الف3

ج4

                 

                             

 

فصل هفتم

ب1

الف2

د3

د4

د5

فصل هشتم

ب1

د2

ب3

ج4

ب5

فصل نهم

د1

ب2

ب3

ب4

د5

د6

 



فصل دهم

ج1

د2

ب3

ب4

فصل یازدهم

ج1

الف2

ج3

د4

ج5

ب6

ج7

د8

ج9

فصل دوازدهم

د1

ب2

د3

ب4



Business plan in sport طرح کسب وکار در ورزش 

Modify-magnifyبزرگ سازی

Scamper ایده برانگیز

Substitute جایگزینی

Combineترکیب

Adapt انطباق

Harmful functionکارکرد زیان بار

Useful function کارکرد سودمند

Brain storming بارش فکری

The break-even phase مرحله نقطه سر به سر

Start-up phaseمرحله راه اندازی

Organizational entrepreneurship کارآفرین سازمانی 

Expansion phase مرحله توسعه

Maturity phaseمرحله بلوغ

The grant phaseمرحله حمایتی

Individual entrepreneurshipکارآفرین فردی 

Incubatorانکوباتور

Innovation centerمرکز نوآوری

مرکز اقدام در خصوص 
Enterprise centerفعالیت های مخاطره آمیز

Business and technology centerمرکز فناوری و کسب و کار

Industrial parksپارک صنعتی

Business incubatorپرورشگاههای سازمانی

Networkingشبکه سازی

Parent organizationسازمان مادر

Spin-offواحدهای مستقل

International labour office (ILO)سازمان بین المللی کار

United nation development برنامه توسعه ملل متحد
programme (UNDP)

World bank بانک جهانی

Environmental infrastructuresزیرساختهای محیطی

The degree of environmental درجه آشفتگی محیطی
 trubulence

تجربیات محیطی شخصی 
افراد جامعه

 Personal environmental
experiences of society members

Win – Winبرد طرفین معامله

Retail or Per Capitaبروشور خرده فروشی

Passiveغیر پویایی

Aggressiveپویایی

strategy Communicationاستراتژی ارتباطی

Competitive Analysisتحلیل رقابت

Load Factor Analysisتحلیل ضریب اشغال

Price/Quality Mix Analysisتحلیل آمیزه قیمت/کیفیت

Sales Mix Analysisتحلیل آمیزه فروش

Destination Mix Analysisتحلیل آمیزه مقصد

Situation Analysisتحلیل موقعیت

Customer Baseجایگاه مشتری

Service /MixProductآمیزه خدمات / محصول

Opportunitiesفرصت ها

Challengesچالش ها

Weaknessضعف

Strangth نقاط قوت

Common Carrier شرکت حمل و نقل عمومی  

Principal طرف اصلی قرارداد

Agent نماینده

Reasonable Expectation انتظارات معقول

Indirect Distribution  بطور غیرمستقیم

Client مشتریان

Suppliers عناصرتامین کننده

Decentralized Operation نظام اداری غیرمتمرکز

Operation Department قسمت عملیات

تفاضل درآمد از هزینه های 
Revenne-Direct Tour Costs مستقیم

Operational analysisاقدامات بخش عملیات

Cross sellingفروش مجدد

Customer Accountingحسابرسی مشتری

Depositپیش پرداخت

Paymentوجوه پرداختی مشتری

Organizationalاحیاء سازمانی                
Revitalization

Organizationalکارآفرینی در سازمان        
Entrepreneurship

  Corporateکارآفرینی شرکتی                    
Entrepreneurship

Collectiveکارآفرین جمعی                      
Entrepreneurship

Intrapreneurکارآفرین سازمانی              

Corporate Venturingفعالیت مخاطره آمیز شرکتی                 

Internal Entrepreneurshipکارآفرینی داخلی

Intra-Corporateکارآفرینی درون شرکتی
Entrepreneurship

Administrativeکارآفرینی
Entrepreneurship

Dreamخیال پردازی 

اصطالحات و لغات کارآفرینی ورزشی



Desisivehessقاطعیت 

Doersاهل عمل 

Determinationعزم راسخ 

Dedicationفداکاری 

Devotionدلبستگی 

Detailsموشکافی 

Destinکنترل سرنوشت کاری 

Dollarsثروت اندوزی 

Distributeتوزیع ثروت 

Creativityخالقیت 

Innovationنوآوری 

Institute of Labor and موسسه کاروتامین اجتماعی
Social Security

Entrepreneurial cultureفرهنگ کارآفرینی 

Power tends toگرایش به قدرت

Skillمهارت 

Integration timeزمان گرایی 

Cautionاحتیاط 

Position and the positionمقام و منصب

Solving Problemsحل مشکالت

Entrepreneur Afrazmndکارآفرین افرازمند

Oriented entrepreneurial کارآفرین فرصت گرا
opportunities

Risk takingمخاطره پذیری

Independenceاستقالل

Successتوفیق 

Encouragementتشویق 

Fear of thumbترس از شکست

Tolerance of ambiguityتحمل ابهام

Entrepreneurship آموزش کارآفرینی
Education

Innovation Managementمدیریت نوآوری

Entrepreneurial careerحرفه کارآفرینی

Social Entrepreneurshipکارآفرینی جمعی

Trade mark عالمت تجاری 

Public relations    روابط عمومی

Cooperation         مشارکت 

Proactive innovation نوآوری پیش فعاالنه 

Voice آزادی بیان 

میزان انعطاف پذیری برنامه 
The planning flexibility scale ریزی 

The planning focus  scaleمیزان تمرکز  برنامه ریزی

Physical educationتربیت بدنی 

Innovative climate questionair پرسشنامه فضای نوآوری 

Competitivenessرقابت جویی

Demotiveانگیزه زدایی – بی انگیزه ای

 Goal  Orientedهدف مدار

Goal  Settingهدف گزینی


