
 کارآفرین کیست؟ کارآفرینی چیست؟

 .نشاُت گرفته اسـت "متعهد شدن  "به معناي  Entreprendre واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي: کارآفرینی 

یک فعالیت اقتصادي را  هـايشود مخاطرهکارآفرین کسی است که متعهد می: نامه دانشگـاهی وبستر بنابـر تعریف واژه

 .تقبل کند، اداره و سازماندهی

ژوزف . هاي اقتصادي خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختنداقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه

از  .نقش کارآفرین، نوآوري است: گویدداند و میشومپــیتر، کارآفرین را نیــروي محرکــه اصلی در توسعه اقتصادي می

، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه رآیند تولید، گشایش بازاري تازهارائه روشی جدید در ف، دیدگاه وي ارائه کاالیی جدید

ورك ـویـاد دانشگاه نیـکـرزنر نیز کـه از استــادان اقتص. هاي کارآفرینان استاز فعالیت... تشکیالت جدید در صنعت و

اد سازگاري و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات کارآفرینی یعنی ایج: کندباشد کارآفرینی را این گونه تشریح میمی

 .بازارها

یابند؛ از  هاي اقناع کننده دست می اند که با ایجاد محصوالت و خدمات نوین مورد نیاز مردم، به پاداش کارآفرینان کسانی

و بدون دخالت  شوند؛ به تنهایی کنند؛ به رغم مخاطرات بسیار، مبدع کارهاي جدید می و کاري جدید خلق می هیچ، کسب

گذاران  گیرند که چه مقدار از سرمایۀ خود را گسترش دهند، یا آن را محدود کنند؛ آنها بنیان می مدیریت، تصمیم

کنند؛ و باورهاي خود را  هاي جدیداند؛ با تمام نیرو و اراده از عقاید خود دفاع می ها و پدیدآورندگان مفاهیم و ایده شرکت

 .کنند  پندارند، ایستادگی می برند و در برابر آنچه دیگران غیرممکن یا ناکارآمد می ه پیش میناپذیر ب اي خلل با اراده

نظریه "دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار : ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینان 

ب ماندگی اقتصادي در کشور هاي در حال توسعه را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عق "روانشناسی توسعه اقتصادي

بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاري . مربوط به عدم درك خالقیت فردي است

 .الزم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه اي که شرایط الزم براي صنعتی شدن جوامع فراهم آید

آوري نمودند که ، جمعد بررسی واقع و تاُیید شده بودندژگیهایی را که در مورد کارآفرینان مورکارلند و همکارانش اهم وی

 :اهم آنها عبارتند از
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