ويژگيهاي ايجابي كارآفرين
 -١هوشمندي به معناي توانمندي تطبيق با محيط پيراموني را بيش از ديگران دارد .اين مطابقت در ارتباطات اجتماعي ،خانوادگي و فردي
قابل شناسايي است .كارآفرين با كسب و كار خانوادگي و شهري خود در ارتباط است .كارآفرين منبع ثروت تجارب  ،دانستنيها و مهارتها هاي
نانوشته پيرامون خود را بدقت شناسايي و بكار مي گيرد .كارآفرين يك حلقه مفقوده در تكميل يك فرآيند خلق است .كارآفرين ميوه ي
درختي است كه ريشه هاي عميق در خاك دارد .هر چند از بيرون ممكن است كارآفرين يك حادثه و يا اتفاق ديده شود ولي از درون يك
رسيدن و تكميل است .بزبان ديگر كارآفرين يك نقطه عطف است در مسير حركت كه جهت ،سرعت و مسير حركت را تغيير مي دهد .تغييري
مثبت و كارآمد كه بافزايش رفاه مي انجامد.
بنابراين صبوري هوشمندانه و تمركز براي دريافت تجارب و دانش محيطي ،ويژگي ايجابي كارآفرين است.
 -٢تمايل شديد به اثربخشي ،مهرباني ،خدمت به همنوع ،شادي بخشي و از خود گذشتگي ويژگي ايجابي شخصيتي كارآفرين است .در
كمترشرايطي كارآفريني با خود خواهي قابل جمع است .اگر نگوييم اين دو حالت نقيض هستند و اجتماع نقضين محال ولي مي تواٌن گفت
اجتماع آن بعيد است .غالبا مسير نوآوري همراه با قبول نااطميناني است و با تحليل هاي متعارف و ارزيابي هاي اقتصادي جواب نمي دهد.
بدون تمايل شديد به اثربخشي ،قبول مخاطرات كارآفريني نامحتمل است.
 -٣جمع كردن روحيه مدارا و تسامح با جنگندگي و سماجت يكي از ويژگيهاي خاص كارآفريني است .هر كدام در جاي خود كاركردي دارد
كه توانايي تشخيص آن به توانايي كارآفريني مرتبط است.
 -٤توانايي در ساده سازي و درك عميق از واقعيات ،ويژگي ايجابي كارآفرين است .با ساده سازي و نگاه ساده ،توانايي تعريف مسئله و حل
آن با ساده ترين روش ،فقط در صورتي ظهور مي كند كه بر جو و پيچيدگي معضل غلبه شود .كارآفرين بر اين جو غلبه مي كند.
 -٥توجه به جامعه و محيط زيست در توسعه كسب و كار از ويژگي هاي ايجابي كارآفرين است .تطابق با محيط و حفظ ارتباط پايدار با جامعه
مستلزم رعايت مصالح اجتماعي و زيست محيطي است.
 -٦ارزش آفريني بر پايه نوآوري شرط الزم و اوليه كارآفرين است .نوآوري در محصول ،فرآيند و يا بازار و مدل كسب و كار اگر منجر به
برآيند مثبت شود كارآفريني واقع شده است .محصول مي تواند كاال ،خدمت و يا احساس خوب باشد .كارآفرين بر پايه نوآوري ارزش مي
آفريند .ارزش بايد قابل اندازه گيري ،قابل مبادله و ذخيره باشد .اشتغال مي تواند با كارآفريني همراه باشد ولي آنچه براي تحقق كارآفريني
الزم است ايجاد ارزش است .ارزش بايد قابليت تبديل به ثروت را داشته باشد ولي ضرورتا بآن تبديل نمي شود.
 -٧كارآفريني با پذيرش تعهد همراه است .كارآفرين متعهد است .متعهد به باورهاي انساني و به آنچه ادعا مي كند و شعار مي دهد .تعهد
يك ابزار جلب اعتماد نيست بلكه يك ويژگي شخصيتي كارآفرين است كه نا خواسته و غير اختياري با اوست و نمي تواند از آن دور شود.
 -٨كارآفرين مثبت انديش و الهام بخش است .تعبير خوشبينانه از واقعيت هاي پيراموني از ويژگي هاي ذاتي كارآفرين است .نگاه منتقدانه
به واقعيت نگرش مثبت آن را نمي پوشاند .نوعي سادگي و خوش باوري همراه با تيزهوشي از ويژگيهاي خاص كارآفرين است .اگر اين خوش
باوري نباشد كارآفريني شكل نگيرد .اعتماد به ديگران و حس بهبود اوضاع در آينده است كه كارآفرين از سرمايه گذاران عادي جدا مي كند.
ال مي نشينند او حركت مي كند و آنجا كه دامن از سيل مي كشتد او سفره مي گسترد.
آنجا كه عق ً
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