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 مقدمه
نفهذ  دارد  هها   فراگیر است در همه  نهنایو س سهانما    کارآفرینی امری 

سنقش برجست  ای در ایجهاد مییهت ربهابتیذ ارایه  ارن  به  منهتریا        

در رسنه     کارآفرینها    سیههه   س جایگاه  نقش  دلیل  ب  (1392، )سیلتیدارد

س   یافته    تذسع   ان دسلتها در کنذرهای  بسیاری،  س رش  ابتصادی  تذسع 

ان   بهرداری  س بههره   کننه  بها حه اکار اماانها      مهی   تال   تذسع   درحال

  دارای را که    ان جامعه    بینهتری   شمار ههر هه   ،  تحقیقاتی  دستاسردهای

س   کههارآفرینی  در جهههت  آمههذن   هسههتن  بهه   کههارآفرینی  هههای سیهگههی

 کنن .  س ه ایت  تنذیق  کارآفرینان   فعالیتهای

 ایجهاد  س مذبعیتهها  س فرنهتها   تنهيی   در  ک   مهارتی با  کارآفرینا 

تغییهر در    حقیقهی  پینگاما ، مذبعیتها دارن   این  ةتذسع  جهت در  حرکت

  کنن  که   می  شذن . آنها تص یق می  محسذب  اجتماعی  ابتصاد س تحذال 

  بهذ  ،  نیانمن  هاالکی، ان فردا  برخذاست  ان انهای س بقاء در هنم  مذفقیت

،  پهيیری  ریسه    به    کهارآفرینی   بهر ایهن    . عالسه ستا  ابتاار س خالبیت

س   ابتصهادی   نظریها    نیان دارد. بر اساس  هم  کارآفرینان  س کنش  نذآسری

مذتههذر «  کارآفرینهها »، رشهه   رس بهه   در ابتصههادهای  حانههل   تجههارب

  نایهی  اشهتغال   شذن  س بالطبو می  محسذب  س رش  ابتصادی  تذسع  محرک 

 باش . می  کارآفرینی  مهم  سردهایآ ان ره  یای

 
 


