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 يشرفت اقتصاديبنگاه و پ يريادگي

 1يبيمرجان حب، 1پور ضيف يمحمد عل

 

 
 

 دهكيچ

ن ر  ير ي  جامعه در سطح خرد بوده   از ا ياقتااد يرد بنگا هاكجه عمليال  نتكا عدم ي  در سطح ي ر جامعه  يشرفت اقتااديپ

عوامرل مروثر برر     ييشرفت باشد، لز م شناسرا يجامع تر به دنبال پ ي  در مفهوم يه به دنبال رشد   توسعه اقتاادك يا جامعه يبرا

توسرعه  را  بخش صنعت به عنروا  محرور   يه در اكاست  ين در حاليا. شود يم يتلق يضر ر يي  امر ياقتااد يرد بنگاه  اكعمل

ن ير در ا. شرود  يقلمداد مر  يضر ر ين بخش امريا يرد بنگاه  اكعوامل موثر بر عمل يين ر  شناسايده   از ايقلمداد ررد ياقتااد

ن موضروع توجره   ير برخوردار بوده   ا ييت بااليشرفت جوامع از ا ميند پيدر فري ياقتااد ي ا در سطح بنگاه يريادريا ، مقوله يم

ه با رذشت زمرا  از رفترار   ك يراتييتوا  در تغ يز ميا عدم ي  را ني يريادري يتجل. رده استكبه خود جلم را  يارينظرا  بس صاحم

را  با يا يديع توليصنا ي ا را در سطح بنگاه يريادريوشد تا مقوله ك ين مقاله مين اساس، ايبر ا. شود، دنبال نمود يدا مي ا  و بنگاه

در  7610دالور د سرال  يجد ي ا ع اندازه بنگاهير در توزييز بر اساس تغين ين بررسيا. دينما يد منسوجات بررسيد بر صنعت تولكيتأ

ن پرژ  ش نشرا  داده   ير ج اينرمال   پارتو، نتا ع لگيد  توز يبا بررس. ار اشتغال صورت ررفته استي  با مع 7610-7601د ره  يط

از  كين حرا يده اسرت   بنرابرا  ير ع پارتو  مگررا ررد يبه سمت توز ن صنعت بعد از رذشت د  ساليا ي ا ع اندازه بنگاهيه توزكاست 

ر يسرا  يبنگراه  را   يريادري يبرا يتواند به عنوا  ر ش ين موضوع خود ميا. باشد يبنگاه در جهت رشد   توسعه صنعت م يريادري

 . ت استيا م يث داراي ر حع از ير صنايسا يي  برا ين ر  بررسيده   از ايشرفت قلمداد ررديل به پين يز در راستايع نيصنا

 .رانيا يديع توليها، صنا ع اندازه بنگاهيبنگاه، توز يريادگيشرفت، يپ: كليدي واژگان
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