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 مقدمه
 

الشعاع تحت ینيرـارآفک ومــمفهدر ابتدا بايد با اين نکته شروع کنیم که، 

ار هنوز وارد نشده ک ب وسک یهاطیـبه مح عه قرارگرفته وـمسائل جام

 یسطح اقتصاد در ینيارآفرکمفهوم  افته،يتوسعه  یشورهاکثر کا در است،

 یقهرمان تجار يکبه  را توانند خودیه جوانان مک یافتاده به طور جا

 یاشتر اشتباهاً به جیب یاقتصاد ینيارآفرکما  شورکدر  یولنند. کل يتبد

 یمختلف مورد بررس یهادگاهيد از ینيارآفرکشود. یار برده مکجاد شغل بيا

د نظرات يبود يويد ،یتوماس بگل لند،لهککم ر،کتردرایه پيکطورگرفته ب قرار

 اند.ئه دادهارا ینيارآفرکخصوص مفهوم  گوناگون در متفاوت و

و  یشناسروان ،یاجتماع ،یاقتصاد محققان علوم مختلف دانشمندان و

ف ياند تعارردهکارائه  ینظرات مطالعه و ینيارآفرکه درمورد کت يريمد

دارند.  یمتناقض یهاتفاوتگاه  هکاند مطرح نموده ینيارآفرک از یمختلف

آنان  ارائه شده از یهافيباً شامل همۀ تعريه تقرک ینيارآفرک از یفيتعر

 :از باشد عبارتند

 خالق و نو و یهادهيا ن بايارآفرکه فرد کاست  ینديفرا ینيارآفرک»

و  ارک سب وکمبادرت به انجام  ج منابع،یبس با د ويجد یهاتفرص يیشناسا

 ه همراه باکابنده نموده يو رشد  نوآور د ويجد یهاسازمان نو، یهاتکشر

ا خدمت ي محصول و یمنجر به معرف است و کسير مخاطره و ،رشيپذ

 «گردد.یبه جامعه م یديجد

ن يارآفرکافراد  یتیشخص و یروان یهایژگيو از یسر يکف فوق به يتعر در

 و غیره. ینوآور ت،یخالق اشاره شده است مانند:
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به  يک هر ن پرداخته ويارآفرک یهایژگيو یبه بررس یاریشناسان بسروان

آن  بر ین مطلب سعيا ه درکاند ات آنان اشاره داشتهیخصوص از یامجموعه

شناسان ات روانيثر نظرکا ه درکنان يارآفرک یهایژگين ويه بارزترکست ا

افراد  ها دریژگين ويت ايتقو یهاراهبه  نیهمچنبه آنها اشاره شده، 

 از يکچیه توان درینم ران رامویط پیمح ریه تأثک يیجاآن از پردازيم.ب

 فيتعار خچه ويان تاریبعد از ب فصل اول در ردک ارکبشر ان یهاتیفعال

نقش  ها ونقش دولتهمانند  ینيارآفرک در به عوامل مؤثر ینيارآفرک

 یهفتم به بررس تا دوم یهافصل درز اشاره شده است. یخانواده ن

 يکبه  «خرآسخن »نان پرداخته شده است در قسمت يارآفرک یهایژگيو

حول موضوع  که آوردندهگردج ينتان یهمچن واز مطالب  یبندجمع

  پرداخته شده است. باشد،یم یشناسروان و ینيارآفرک

 

مهدی کریمی تفرشی                        




