
 مقدمه

 نشات شدن متعهد معناي به	Entreprender	واژه کارآفرینی که به لحاظ لغوي از کلمه فرانسوي
طور معانی بسیار تي علوم انسانی در سیر کاربرد تاریخی خود، دچار حوزه مفاهیم سایر همانند ، گرفته

ار ماموریت هاي که در ک کسانی نامیدن براي واژه این از میالدي شانزدهم ي سده اوایل در		بوده است.
ورد استفاده منظامی بودند، استفاده می شده است. پس از آن، براي مخاطرات دیگر با محدودیت هایی 

کار امور عمرانی میالدي به بعد، درباره پیمانکاران دولت که دست اندر 1700قرار گرفت. از حدود سال 
 بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است.

رار گرفت و همه قز دیدگاه علمی کارآفرینی و کارآفرین براي اولین بار مورد توجه اقتصاددانان اما ا
ود تشریح خمکاتب اقتصادي از قرن شانزدهم میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی را در نظریه هاي 
منظور  ، بهکرده اند. سپس روان شناسان و جامعه شناسان نیز، با درك نقش کارآفرینان در اقتصاد

 جامعه. دپرداختن آنها خصوص در تحقیق و بررسی به	–	شناسایی ویژگی ها و الگوهاي رفتاري آنان
 بین تقابلم رابطه بررسی به و گرفته نظر در اجتماعی پدیده یک عنوان به را کارآفرینی شناسان،

شریح تبه  هم مدیریت دانشمندان. کردند مبادرت جامعه هاي وگروه ها قسمت وسایر کارآفرینان
  .اند پرداخته ها سازمان در کارآفرینانه محیط	مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و

 تعریف کارآفرینی

 تعریف کارآفرینی

، لذا ارایه از آنجا که مفاهیم مطرح در علوم انسانی همانند مفاهیم در علوم تجربی قطعی نیستند
ه هاي مطرح است. کارآفرینی هم که از واژتعاریف قطعی و مشخص براي آن ها دشوار و یا غیر ممکن 

وم مختلف ي کلی مستثنی نمی باشد. دانشمندان و محققین علدر علوم انسانی است، از این قاعده
یه کرده اند، اقتصادي، اجتماعی، روانشناسی و مدیریت که در مورد کارآفرینی مطالعه و نظراتی ارا

رند. تعریفی از که تفاوت هایی گاه مغایر و متناقض داتعاریف مختلفی از این مفهوم مطرح نموده اند 
  : از است عبارت باشد، آنان از شده		کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریف هاي ارایه

اي جدید و با هکارآفرینی فرایندي است که فرد کارآفرین با ایده هاي نو و خالق و شناسایی فرصت  "
رشد یابنده  وسازمان هاي جدید و نوآور  ار و شرکت هاي نو،بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و ک

ي به نموده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدید
  جامعه می گردد.

 


