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 مقدمه :-1

 پزشکان ، معلمان : قبيل از مختلفی انسانی های سرمایه دارای ای جامعه هر

 باشد می ...و دمداران ، کشاورزان روحانيون، ، مدیران ، مهندسان وپرستاران،

 کارآفرینان .گویند کارآفرینان را مختلف انسانی های ازسرمایه خاصی بخش.

 جامعه انسانی های سرمایه گذار تاثير و عمده شبخ عنوان به که هستند افرادی



 

 

 

 بهره و ،تشخيص ،نوآوری خالقيت: قبيل از خاص رفتارهای گرفتن پيش در با ،

 خوداتکائی ، گذار اثر اجتماعی و ارتباطی شبکه تشکيل ، ها فرصت از برداری

 ،تکنولوژیکی ،اجتماعی ،فرهنگی اقتصادی سياسی، مناسب نسبتا بستر در ......و

ثروت اقتصادی،کاالها وخدمات نوین  يد محسوسی شامل:مف آوردهای ستد

،روشهای نوین سامان دهی فعاليت ها ،تکنولوژی نوین ،بازارهای 

جدید،و همچنين دست آوردهای نامحسوس از قبيل :کسب تجربه ویادگيری 

های نوین ،خلق ارزش های اجتماعی سازنده و مولد را به جامعه عرضه 

این منظر منشا انقالب های پنهانی در عرصه های مختلف می کنند و از 

 می شوند.

امروزه آنچه مسلم است كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بيش از هر 

زمان دیگر نياز به كارآفرینان دارند. متاسفانه آمار نشان مي دهد 

كه در همين كشورها نقش كارآفرینان از گذشته كم رنگ تر شده و بيشتر 

فکرنو از كشور خارج مي شود و یا به جاي   مراه باسرمایه ه

كارآفریني كه موجب ارتقاء كمي و كيفي توليد محصوالت جدید و یا 

ارائه خدمات مطلوبتر مي گردد و در نتيجه افزایش رفاه عمومي را در 

پي خواهد داشت به كارهایي مانند معامالت و...... مي پردازند كه نه 

ه سرمایه را از چرخه واقعي اقتصاد خارج تنها موجب تورم شده بلك

 كرده و معضل بيكاري و.... را تشدید مي كنند. 

 کارآفرینی مفاهيم منظر و ابعاد خواهيم از می گزارش و مطالعه دراین ما

و کشور انسانی پویای های سرمایه از بخشی عنوان به کارآفرینان سرگذشت

 خدمت فرداهای در تا بياموزیم درس آنها های درس از و کنيم مطالعه راجهان 

 .باشيم خود جامعه و خود حرفه در گذاری تاثير های گذاری انسان

 روش تحقیق : -2

(؛ در این نوع تحقيـق، Biographicalای)نامهوقایع زندگی یا تحقيق زندگی

صـورت شود و از طریق روایت زندگی او بهمطالعه بر یك فرد، متمركز می

تر نمایـان زنـدگی فـردی در چهـارچوبی وسـيع گونه، رویـدادهایحكایت

های عطـف و عنوان نقطـهشود. سپس با ارتباط دادن این رویدادها، بهمی

ــرار می ــير ق ــورد تفس ــده م ــردآوری ش ــات گ ــ وهش اطالع ــد. از پ گيرن

 شود. ( نيز یاد میOral Historyعنوان تاریخ شفاهی)ای بهنامهزندگی

دگی ،تاریخ شفاهی و تحقيق روایتی زیست نگاری ،تاریخچه زن در واقع 

نام هایی است که بر یک روش تحقيق اطالق می شود .این روش تحقيق یک 

روش تحقيق کيفی است.هدف پ وهشگری که این روش تحقيق را بکار می برد 

روش های تحقيق کيفی -بازرگان ،عباستوصيف زندگی افراد می باشد. )



 

 

 

 (76-76-76وآميخته،صص 

 

 

 ق :هدف تحقی-3. 

یادگیری و ارتقاء ظرفیت شناخت از روایت ها و مصادیق مفاهیم 

 کارآفرینی در زندگی کارآفرینان بومی و غیر بومی

 شناخت ابعاد اساسی حرفه کارآفرینی

 خالصه ای از سرگذشت کارافرینان برگزیده-4

 کارآفرین بومی: ) شیخ بهایی (-4-1

 

 

 

 

 کارآفرین غیر بومی: بیل گیتس -4-2

در یک خانواده متوسط در شهر سياتل  1955اکتبر سال  28بيل گيتس در 

مرکز ایالت واشنگتن امریکادر یک خانواده متوسط متولد شد. والدینش 

ناميدند و اعضاي « ريت»به خاطر وجود كلمه سوم در نامش او را 

خانواده هرگز او را با نام دیگري صدا نكردند .پدر بيل، ویليام هنري 

گيتس دوم وکيل دادگستري و یکي از سرشنایان شهر سياتل است و مادرش 

ماری مکس گيتس آموزگار مدرسه و یکي از اعضا هيئت مدیره اولين بانک 



 

 

 

بود که در امور خيره نيز   United Way  Internationalبين ایالتی و عضو ملی 

فعاليت داشت. بيل گيتس در این خانواده و در کنار دو خواهر خود رشد 

کرد.گيتس در کودکي بيشتر وقت خود را در کنار مادربزرگ خود گذراند و 

از او تاثير بسيار گرفت. او از همان دوران کودکي خود روحيه رقابت 

در هر زمينه اي از دوستان  طلبي خود را نشان داد و سعي مي کرد تا

 خود پيش باشد. 

پشت سر گذاشت و  Lakesideگيتس تحصيالت ابتداي خود را در مدرسه عمومي 

 در آنجا بود که با کامپيوتر آشنا شد.

خانواده گيتس قبل از ثبت نام بيل در مدرسه ليک ساید ،او را به یک 

در یک  1972 مدرسه مذهبی وابسته به کليسا بردند گيتس در تابستان 

ستاد تبليغاتی حزبی مشغول به فعاليت شد .در آن تابستان او یکی از 

 –اسدهللا ،حسينی -کارهای مخاطره آميز خود را انجام داد . ) کرد نائيج 

 (81خداد ،ده کارآفرین منتخب دنيا ،ص

وارد دانشگاه هاروارد شد و در آنجا با استيو  1973گيتس در سال 

( که در حال حاضر رئيس قسمت اداري مایکروسافت است Steve Ballmerبالمر )

را  BASICآشنا شد. گيتس زماني که در هاروارد بود یک نسخه از زبان 

 طراحي کرد. MITS Altairبراي کامپيوتر 

به همراه دوست دوران کودکي خود پل آلن شرکت  1975بيل گيتس در سال 

کامپيوتر" ایجاد  با شعار "در هر خانه یک Microsoftکوچکي بنام 

ميليارد دالر، ثروتمندترین  51کرد.درحال حاضر بيل گيتس با بيش از 

مرد دنيا شناخته شده است.او این مقام را چندین سال است که حفظ کرده 

 است. 

ميالدی با خانم مليندا فرنچ از کارمندان  1994بيل گيتس در ژانویه 

ایالت تگزاس آمریکا  مایکروسافت ازدواج کرد. مليندا اهل داالس در

 1996است. این زوج دارای سه فرزند به نامهای جنيفر کاترین گيتس )

ميالدی(  2112ميالدی( و فوب ادل گيتس ) 1999روری جان گيتس ) ٬ميالدی( 

هستند.بيل گيتس راه مادر خود را ادامه داد و بهمراه همسر خود چندین 

ن بيل گيتس همراه همسر موسسه خيره در سراسر دنيا تاسيس کرد.هم اکنو

 و فرزندان خود در شهر سياتل ساکن است.

ميالدی ،سومين مرد ثروتمند  2118براساس مجله فوربس،بيل گيتس در سال 



 

 

 

جهان پس از وارن بافت سرمایه دار آمریکایی وکارلوس اسليم بازرگان 

مکزیکی است.همانطوری که باال اشاره شده ،وی پيش از این بين 

ميالدی ثروتمند ترین مرد جهان بود ودارایی های او 2117 تا1995سالهای

ميليارد دالر براورد شده بود. در مجموع، ثروت خانواده گيتس  65معادل 

بعد از خانواده والتون وارثان وال مارت و بنيانگذارش سم والتون در 

 رتبه دوم قرار دارد . 

 سوال های تحقیق -5

 کدامند ؟ تخبمن کارآفرین یادگیری های روش  -5-1

  مبانی نظری یادگیری کارآفرینان-5-1-1

تعریف یادگيری کار ساده ای نيست چرا که دیدگاههای مختلفی درباره آن 

،که هریک بر جنبه ای از این پدیده پيچيده تاکيد دارند ،وجود 

دارد.یک تعریف از یادگيری بسادگی به یادگيری از طریق رفتارهای 

ثال اگر شخصی بدون اشکال رانندگی کند نشان ظاهری بر می گردد.برای م

می دهد که وی رانندگی را یاد گرفته است .تعریف یادگيری می تواند به 

آنچه از »آگاهی درونی نيز اطالق شود.بسياری از لغتنامه ها یادگيری را

تعریف می کنند.بنابراین براساس این .«طریق مطالعه کسب شده است 

وان عمل آموزش از رفتارهای ظاهری وهمين دیدگاهها یادگيری را می ت

-طور استفاده از آگاهيهای درونی تعریف کرد.)افجه ،سيد علی اکبر

 (66مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری،ص 

 یادگیري انواع

 و مند ارزش ، یادگيرنده سازمان براي كه دارد وجود یادگيري براي رویكرد سه

 بوده یكدیگر مكمل اغلب اما ند،هست مجزا آنها از یك هر چه گر . مهم است

 .همپوشي دارند

 ارزیابي را گذشته تجربيات ما كه دهد مي رخ هنگامي ، انطباقي یادگيري-1

 .نمایيم اصالح را آتي اقدامات وسپس كنيم

مختلف  هاي آینده انداز چشم از دانش كسب فرایند پيشگيرانه، یادگيري-2

یادگيري  رویكرد این .است ) ارزیابي به سپس عمل به انداز چشم از حركت رویكرد(

 هاي فرصت بهترین شناسایي وسيله به منفي، تجربيات و نتایج از كه كند مي تالش



 

 

 

 .كند اجتناب آن، به دستيابي هاي راه تعيين و آینده

 وبه ،] واقعي مسائل[ موجود واقعيت ي درباره جستجو معني به ، عملي یادگيري-3

 .است سازمان، و ها گروه افراد، ي توسعه جهت در دانش كارگيري

 یادگيري هاي مهارت

سازماني  یادگيري سازي حداكثر و ایجاد براي زیر ي گانه پنج كليدي هاي مهارت

 :هستند نياز مورد

 نموده، ارایه تر روشن الگوهاي ایجاد براي مفهومي چارچوب سيستمي تفكر

 .كنند مي تغيير اثربخش طور به آنها چگونه كه كند مي وتعيين

دنيا  در مان اقدامات و ها نگرش بر كه هستند عميقي مفروضات ، ذهني هاي مدل

 وطن یا و كار یادگيري از تصورمان یا ذهني مدل مثال، براي . گذارند مي تأثير

 مي كار به را مفاهيم این كه خاصي هاي موقعيت در رفتارمان و تعامالت پرستي بر

 .گذارند تأثير مي بریم،

 اي درحوزه یا موضوع یك در بودن اي حرفه از باالیي سطح بيانگر ، خصيش شایستگي

 یادگيري است به مدت بلند تعهد مستلزم شایستگي این . است مهارت }خاص{، از

هاي  مسؤوليت یا وظایف ي زمينه در جذاب و وی ه تبحر تخصص، به منجر كه

 .شود مي ما سازماني

مسؤوليت  مشتاقانه، و آگاهانه فرد كه است ابزاري ، هدایتي  خود یادگيري

از  آگاهي شامل هدایتي  خود یادگيري عناصر . پذیرد مي را خود شدن یادگيرنده

 مرتبط و خود هاي شایستگي و نيازها ارزیابي توانمندي ، فردي یادگيري سبك

 كردن

 .است یادگيري نيازهاي به كار و كسب اهداف

 امر، این . است افراد بين رتباطاتا و شنود از باالیي سطح بيانگر ، گفتمان

 یكدیگر نظرات عميق شنود توانایي مناسب، مسائل خالق و آزاد نيازمند كشف

 یادگيري شامل “گفتمان” اصل . است خویش، هاي دیدگاه ساختن با معلق همراه

 را یادگيري است ن ممك كه باشد مي ها گروه در تعامل الگوهاي چگونگي تشخيص

مایل،مارکورات.ایجاد سازمان (ببرد   .  بين از دهد یا ارتقا

 .(38-37صص (1375یادگيرنده:مترجم زالی،دانشکده کارآفرینی)



 

 

 

مطابق دیدگاه یادگيری اجتماعی همه اشکال یادگيری می توانند به طور 

جانشينی و با مشاهده رفتار دیگران و پيامدهای حاصل از رفتار آنان 

فرادی که بيشتر در معرض اتفاق بيافتد.براساس نظریه مزبور،ا

کارآفرینان دیگر هستند احتماال در آینده زندگی خود دخالت بيشتری در 

اقدامات کارآفرینانه خواهند داشت.هنگامی که فرد رفتار کارآفرینانه 

را از یک کارآفرین مشاهده می کند و از طرف دیگر فرد کارآفرین مورد 

د و به موفقيت هایی دست حمایت محيط اجتماعی و اطافيان قرار می گير

می یابد،این رفتار در فرد مشاهده کننده تقویت شده و پس از طی 

فرآیند های یادگيری)توجه،یادسپاری ،باز توليد،انگيزش(و فراهم شدن 

 زمينه های اجرایی /انگيزشی ،فعاليت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد.

 

 یادگیری مشاهده ای و نگرش تعاملی

رفتارتابعی از محيط »گفته مکتب رفتارگرایی کهغالبا به این 

(روانشناسی پرورشی.چاپ 6767انتقاد کرده اند)سيف ،علی اکبر.)«است.

(.بحث تاثير محيط و متغييرهای محيطی بر 767هفدهم.تهران:آگاه ص 

رفتار از موضوعاتی است که در روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار می 

 گيرد.

اجتماعی تاکيد دارند که رفتار,فرآیندهای  نظریه پردازان یادگيری

شناختی)شخص(و عوامل محيطی ،عوامل دو طرفه هستند .این امر رابطه 

مکانيکی و نه طيب پویایی را تشریح می کند که در آن شخص نه بطور 

 Luthans Fred and Elina.)خاطر نسبت به نيروهای محيطی واکنش نشان می دهد

s.Ibrayeva(2006),p-94)  

بنابراین رفتار محيط را می سازد.این محيط جدید ، به نوبه خود  

،رفتار را تحت تاثير قرار می دهد. واین کنش و واکنش دو جانبه بدون 

توقف ادامه می یابد.اهميت اینگونه تعبير از تاثير عوامل اجتماعی بر 

رهبری دارد،یعنی می تواند –رفتار آدمی این است که انسان نيروی خود 

کل دادن سرنوشت خود ،از طریق ایجاد تغيير در محيط به طور فعال در ش

 (313شرکت داشته باشد)سيف ،همان منبع،ص

در روش یادگيری اجتماعی همچنان که افراد بر محيط خودشان اثر می 

گذارند محيط هحيط هم به نوبه خود بر چگونگی اندیشيدن و رفتار آنان 



 

 

 

از ابعاد و روابط نظریه یادگيری  خالصه مدلی1اثر می گذارد)شکل شماره 

اجتماعی است(.تاثير دو طرفه رفتار آدمی ،فرآیندهای شناختی و محيط 

اجتماعی فرد ذاتی این معادله پيچيده است.گاهی رفتار آدمی غلبه می 

یابدو گاهی محيط ،و در این ميان، آدميان ادراک کرده ،به داوری 

د می کنند نشسته و نوعی خود کنترلی را در خود ایجا

 (81(مدیریت رفتار سازمانی.تهران:سمت .ص1381)رضائيان،علی.)

 یادگیری جانشینی

مطابق دیدگاه یادگيری اجتماعی همه اشکال یادگيری می توانند به طور 

جانشينی و با مشاهده رفتار دیگران و پيامدهی حاصل از رفتار آنان 

طریق تجارب . در واقع می توان گفت افراد تنها از اتفاق بيافتد

مستقيم خودشان یاد نمی گيرند بلکه با مشاهده رفتار دیگران نيز این 

یادگيری رخ می دهد .این قابليت که تحت عنوان یادگيری جانشينی 

ناميده شده است ،یادگيری رفتارهای تازه را بدون تجربه فرایند سعی 

ا وخطا عملی می سازد .این باعث می شود که در بسياری از موقعيت ه

احتمال بروز ریسک های زیان بار و یا اشتباهات مهلک و خطرناک بسيار 

 (Luthans,F.Stajkovic,A.&Ibrayeva,E(2000),p 98)کاهش یابد 

 

این مشاهدات توسط افراد به طور رمزی کد گذاری شده و برای هدایت 

اعمال بعدی مورد استفاده قرار می گيرد.یادگيری مشاهده ای به وسيله 

های توجه،یاد سپاری ،توليد رفتاری و انگيزشی هدایت می شود فرآیند

.همچنين یادگيری به وسيله الگوها می تواند اشکال گوناگونی داشته 

باشد که شامل الگوهای رفتاری جدید ،استاندارد های قضاوتی ،شایستگی 



 

 

 

 های شناختی و قوانين مبتکرانه جهت خلق اشکال

ترجمه ،Bandura,Albert.(1986)Social Learning Theory.New Yourkرفتاری جدید می باشد. )   

 (25فرهاد ماهر.شيراز:انتشارات راهگشا.ص

بيشتر رفتار  -(نظریه پرداز یادگيری اجتماعی1372به اعتقاد بندورا)

مشاهده ای یاد گرفته می شود.حتی رفتارهای  انسانی از طریق الگو سازی

اهده یاد گرفته می شود.از پيچيده به راحتی و به سرعت از طریق مش

طریق مشاهده دیگران ،فرد یاد می گيرد که چگونه رفتارهای جدید انجام 

می شوند و در موقعيت های مناسب دیگر،این اطالعات رفتاری به عنوان 

رفتار کند. وی تاکيد می کند  راهنمای عمل به او کمک می کند که چگونه

ز طریق یاری جستن از الگو یادگيری برخی از رفتارهای پيچيده تنها ا

امکان پذیر است. در شرایطی که شيوه های جدید رفتار تنها  سازی

بوسيله نشانه های اجتماعی می تواند انتقال یابد ،الگو سازی یک جنبه 

حتمی و گریز ناپذیر یادگيری خواهد بود .به گفته او حتی اگر 

،باز فرآیند رفتارهای جدید به شيوه های دیگر نيز کسب شدنی باشند 

بود.به زعم او افراد یادگيری از طریق الگو سازی ،راهی ميانبر خواهد 

می توانند با عمل کردن به راه های معيين،بر محيط تاثيربگذارندو 

محيط تغيير یافته نيز به نوبه خود رفتار بعدی آنها را تحت تاثير 

ی از قرار می دهد. یکی دیگر از کارکرد های نظریه یادگيری اجتماع

 طریق مشاهده و الگوبرداری و تاثير آن بر نگرش های افراد است.

 رفتار کارآفرینانه و یادگيری اجتماعی

نظریه یادگيری اجتماعی پيشنهاد می کند که یک راه یادگيری از طریق 

جانشينی است که افراد از طریق مشاهده ،رفتارهای دیگران را به 

ظریه یادگيری اجتماعی برای عنوان الگو می پذیرند،براساس اصول ن

الگوهای رفتار کارآفرینانه ،افرادی که بيشتر در معرض کارآفرینان 

دیگر هستند احتماال در آینده زندگی خود دخالت بيشتری در کسب 

 Yonkers,Virgina.(2003)A Psychological Model وکارهای کارآفرینانه خواهند داشت.

of Entrepreneurial Behavior)  ( 

 فتار کارآفرینانه و یادگيری اجتماعیر

نظریه  یادگيری اجتماعی پيشنهاد می کند که یک راه یادگيری از 

طریق جانشينی است که افراد از طریق مشاهده، رفتارهای دیگران را 

به عنوان الگو می پذیرند.براساس اصول نظریه یادگيری اجتماعی برای 



 

 

 

بيشتر در معرض کارافرینان الگوهای رفتار کارآفرینانه ،افرادی که  

دیگر هستند احتماال در اینده زندگی خود دخالت بيشتری در کسب و 

 کارهای کارآفرینانه خواهند داشت.

هنگامی که فرد رفتار کارآفرینانه را ازیک کارآفرین مشاهده می کند 

و از طرف دیگر فرد مورد حمایت اجتماعی و اطرافيان قرار می گيرد و 

دست می یابد ،این رفتار در فرد مشاهده کننده تقویت  به موفقيت های

شده و پس از طی فرآیندهای یادگيری 

)توجه،یادسپاری،بازتوليد،انگيزش(و فراهم شده زمينه های اجرایی 

/انگيزشی ،فعاليت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد.)همان 

 Yonkers,Virginia)منبع

 ومیروایت هایی از زندگی کارآفرینان ب-5-6-2

 روایت هایی از زندگی کارآفرینان غير بومی-5-6-7

روایت هاي زندگي بيل گيتس نشان مي دهد كه ایشان از نبوغ خارق 

یادگيری كارافریني  ضریب هوشي باال و شور و شوق زیاد برای العاده و

می پرداخته و مطالعات نشان می دهد که ایشان گاها ساعتهای مدیدو 

 يوتر سپری می کردند.طوالنی را پشت ميز کامپ

رابطه عشقی گيتس با کامپيوتر از زمانی شروع شد که او در دبيرستان 

پشت سر گذاشت  Lakeside بود .گيتس تحصيالت ابتداي خود را در مدرسه عمومي

و در آنجا بود که با کامپيوتر آشنا شد و به سرعت در استفاده از آن 

ين معامله خود را در کسب مهارت کسب کرد و اولين نرم فزار خود و اول

وکار کامپيوتر که یک بازي ساده بود در سيزده سالگي نوشت.و این در 

زمانی بود که او موافقت کرد که دنبال خطاهای نرم افزار بگردد و در 

قبال آن از وقت رایگان کامپيوتر استفاده کند.خودش می گوید:"من به 

امال جوان بودم امکان اندازه کافی خوش شانس بودم که در زمانی که ک

دسترسی به کامپيوتر را پيدا کردم که در آن موقع خيلی گران بود و 

کارهایی که با آنها می توانستيم بکنيم محدود بود ولی هنوز جالب 

که دو سال از  ( Paul Allen) بودند.")  گيتس به همراه دوست خود پل آلن

هم مهارت داشت ,  گيتس بزرگتر بود و در زمينه سخت افزار کامپيوتر

 Lakeside بيشتر وقت خود را به برنامه نویسي در اطاق کامپيوتر

 ( 72(.کسب وکار به شيوه بيل گيتز،ص 6765)مترجم :صفا،ایرج ).ميگذراند



 

 

 

نویسان ليك ساید را گيتس و برخي از دوستان كامپيوتریش گروه برنامه

هاي تازه ز مهارتهاي پولسازي براي استفاده اكه اختصاص به یافتن فرصت

نویسي كامپيوتر داشت تشكيل دادند. همانطور كه به دست آمده برنامه

من فردي بودم كه گفت  .من طرح دهنده بودم»بعدا گيتس اظهار داشته: 

بيایيد دنياي واقعي را فراخوانيم و سعي كنيم كه چيزي را به آن 

یوانز و گيتس، آلن، كنت ا .ساله بود 67در آن موقع او « بفروشيم.

اغلب در  -نویسان ليك سایددو عضو دیگر گروه برنامه -لندریچارد وي

كه مالك آن  (Minicomputer) تمام طول شب ابتدا به یك كامپيوتر كوچك

جنرال الكتریك بود متصل بودند و بعدا به كامپيوتر شركت كامپيوتر 

سنتر متصل گردیدند گاهي اوقات تا ساعات اوليه صبح به خانه 

 .رسيدندينم

كرد والدینش را نگران سرگرمي گيتس جوان كه وقتش را این چنين صرف مي

هاي او را از ترس اینكه مبادا جدید پسرشان نمود. براي مدتي فعاليت

اي به درسش بزند متوقف كردند. تقریبا به مدت یكسال تمام، گيتس لطمه

وي به دانش،  ناپذیراي از اشتهاي سيريامتناع نمود. به عنوان نشانه

هاي دیگر معطوف كرد. در این دوره، او شماري توجه خود را به موضوع

نامه ناپلئون و فرانكين روزولت را خواند. نامه از جمله زندگيزندگي

كردند. هاي بزرگ تاریخ چگونه فكر ميخواستم بدانم كه شخصيتاو گفت مي

ان را مطالعه هاي مربوط به كسب و كار، علوم و رماو همچنين كتاب

نام داشت كه « گيرنده در چاودار»هاي مورد عالقه وي نمود. یكي از كتاب

هایش از بر خواند. هاي بلندي از كتاب را براي دوستاو بعدا گزیده

هاي او شد. ولي هلدن كالفيلد كه شخصيت اصلي بود یكي از قهرمان

یك شركت  اجالتا هرگونه طرحي را كه بيل جوان ممكن بود براي تشكيل

اش و رفيق كامپيوتربازش به كار برد افزاري با دوست دبيرستانينرم

موقتا متوقف گردید. والدینش اصرار داشتند كه او باید به دانشگاه 

كردند كه همراه بودن او با دانشجویان دیگر برود؛ آنها احساس مي

 .برایش خوب است

كه برخي از گراي سياتل در ليك ساید، در مدرسه خصوصي و نخبه

كند عشق وي به آموزان را در وست كوست آمریكا جذب ميترین دانشتيزهوش

ریاضيات سبب دلبستگي و اشتغال ذهن او به كامپيوتر گردید. حتي در 

سر او ها سربهرو بچهليك ساید، بيل گيتس برجسته و ممتاز بود. از این

 .آموزان بودانشتر از بقيه دگذاشتند زیرا او آشكارا خيلي باهوشمي

به طوري كه جيمز واالس و جيم اریكسون در كتابشان به نام هارد درایو 



 

 

 

هاي باهوش در حتي در محيطي مثل ليك ساید كه بچه»كنند: خاطرنشان مي

آموزي به تيزهوشي گيتس از سوي تعدادي دیگر از خور احترامند، دانش

 «.گيردآموزان مورد تمسخر قرار ميدانش

يتس قبل از ثبت نام بيل در مدرسه ليک ساید ،او را به یک خانواده گ

مدرسه مذهبی وابسته به کليسا بردند .مدیر کليسا "آقای ترنر"هر سال 

از دانش آموزانی که در مراسم پذیرش مدرسه شرکت می کردند قول می داد 

در صورتی که کتاب "موعظه بر روی کوه " را حفظ کنند در رستوران 

ه آنها شام بدهد . وقتی بيل گيتس بخش های مربوط به اسپيس نيدل  ب

"مسافرت خانواده به سال" را یاد گرفت وبدون هيچ عيب ونقصی ارائه 

 کرد موجب تعجب ترنر شد.

ترنر درباره گيتس چنين گفت:"الزم بود که حتما به خانه آنها بروم 

م چون به نظر من اویک کودک استثنایی بود ومن نمی توانستم باور کن

ساله می تواند چنين ذهنی داشته باشد.")  11که چگونه یک پسر بچه 

 (78-77خداد،ده کارآفرین منتخب دنيا ،صص،-اسدهللا ،حسينی -کرد نائيج 

گيتز سخت تر و بيشتر از هر کس دیگری کار می کند؛ گيتز با اینکه  

 12ثروتمندترین مرد جهان است اما دست از کار نکشيده و روزانه 

ار می کند و قطعَا انتظار دارد که دیگران نيز به شدت او کار ساعت ک

را به « سخت کار کن و سپس حتی سخت تر»کنند و این جمله را که 

عنوان شعار کاری شرکت مایکروسافت معرفی کرده است. این سياست کاری 

گيتز باعث می شود که کارکنان مایکروسافت احساس کنند که بيشتر از 

رگير اهدافشان هستند چون که به کمک رهبری هدایت شرکت های دیگر د

می شوند که خودش همراه آنها در گود و در کوران کار است. و حتی 

گيتز گرفتن تعطيلی را نشانه ای از ضعف تلقی می کند و برای اینکه 

امکان کار خيلی طوالنی را به کارکنان بده کافه تریاهایی را انتخاب 

را برای کارمندان این شرکت تهيه و  کرده که غذاهای یارانه ای

 تامين می کنند.

 نوآوری کارآفرینان منتخب-5-2

 مبانی نظری مدل های نوآوری کارآفرینان-5-2-1

نوآوری های زیادی در حوزه های اجتماعی و اجرایی و غير فنی صورت 

گرفته است که باعث ایجاد ارزشی اساسی بوده است. برای نوآوری تعاریف 

معرفی یک ایده جدید به بازار »کرده اند به عنوان مثال  زیادی مطرح



 

 

 

ایجاد ارزش برای ایده، »و یا « در قالب یک محصول و یا خدمت جدید

تبدیل دانش و ایده ها به »و همينطور « محصول، خدمت یا راه جدید

و چندین تعریف دیگر )بهرامی و دیگران، « راههای بهتر انجام کار

 6و6، ص 6766

 وآوری را به پنج قسمت تبدیل می کند:شومپيتر ن

  نوآوری در منابع و مواد خام اوليه. در این نوآوری سعی می شود

منابع، مواد اوليه، و یا ترکيبی از منابع که تا به حال مورد 

 استفاده قرار نشده اند بکارگيری می شود.

  نوآوری در محصول. عبارتست از نوآوری که نتيجه آن خلق کاال یا

 جدید باشد.خدمتی 

  نوآوری در روش ها و فرآیند. شامل اصالح و تکميل فرآیند و روشهای

 توليد و ارائه خدمت.

  نوآوری در سازمان و تشکيالت اجرایی. نوآوری در جنبه های ساختاری

 و تشکسالتی موجود برای خلق ارزش.

نوآوری در بازار. شامل گشایش بازاری که تا به حال وجود نداشته است) 

 7)، ص2006سون و همکاران، ایور

 روایت هایی از زندگی کارآفرین بومی-5-2-2

 روایت هایی از زندگی کارآفرین غیربومی-5-2-3

بيل گيتس به نظر مي رسد با تمام وجود اهميت نوآوري را در دنياي 

كامپيوتر بيشتر از همه درك كرده بود و سعي مي كرد هميشه رهبر بازار 

ع او انقالبي از نوآوري در صنعت كامپيوتر و در نوآوري باشد ودر واق

آنچه بيل گيتس به رهبران  برنامه نویسي بوجود آورد .            

ها و كند الگوي جدید است الگویي كه وی گيتجاري آینده پيشنهاد مي

هاي قرن بيست و یكم است گردهم هایي را كه خيلي مناسب براي چالشمهارت

جود همه خطاهایش مطالب زیادي براي یاد دادن آورد. بيل گيتس با ومي

 .نسل بعدي بازرگانان و مدیران دارد

از زمان تشكيل مایكروسافت، گيتس این تصور خود را كه روزي كه روي هر 

ميز و در هر خانه یك كامپيوتر باشد دنبال نموده است.جالب اینكه 



 

 

 

ه یك روزي روي هر ميز و در هر خان»شعار اصلي او عبارت بود از 

ولي بخش آخر « افزار مایكروسافت استفاده كندكامپيوتر باشد كه از نرم

 .كندشعار این روزها از قلم افتاده چون كه برخي افراد را ناراحت مي

بریم كه گسترش كامپيوترهاي شخصي از اكنون با نگاهي به گذشته پي مي

 .رسدناپذیر به نظر مياداره به خانه تقریبا اجتناب

یشي و بازنگري موضوع خيلي خوبي است ولي همانطور كه گيتس نشان بازاند

 .باشدنگري و دوراندیشي خيلي سودآورتر ميداده آینده

همچنين مهم است یادآور شویم كه صفحات نمایش و صفحات كليد همه جا 

پنداریم حاضر و فراگيرند كه همه ما امروزه وجود آنها را بدیهي مي

هنگامي كه  6670هاي علمي تخيلي بود. در دهه ان.چند دهه قبل جزء داست

گيري اجتماع را در گراها در آمریكا سعي كردند كه روند شكلآینده

را  (PC) بيني كنند آنها طلوع و ظهور كامپيوتر شخصيباقيمانده قرن پيش

بنابراین این امر تصادفي نيست كه گيتس جوان  .كامال نادیده گرفتند

 لي را به خود اختصاص دهدهاي علمي و تخيكتاب

ها و كه بيل گيتس به تنهایي مسبب بردن كامپيوتر شخصي به خانهاین

ادارات در سراسر دنيا باشد و یا اینكه هنري فورد باني ظهور و 

پيدایش اتومبيل بوده، نادرست است. ولي وجه اشتراك آنها در این است 

  .اندقعيت بازي كردهكه آنها نقش اصلي و محوري در تبدیل تصورات به وا

گيتس با دگرگوني مایكروسافت و تبدیل آن به یك بازیگر مهم در صنعت 

كامپيوتر و استفاده از جایگاه برتر جدید براي ایجاد بستري جهت رشد 

هاي كاربردي فكر خود را به منصه ظهور گذاشت. خيلي زیاد در برنامه

خواهد فكرش را به گيتس از همان ابتدا و خيلي زود دریافت كه اگر ب

نتيجه برساند، الزم و ضروري است كه یك استاندارد صنعتي ایجاد شود. 

به آنجا برسد  دانست كه اگر هركسي زودتر و قبل از همهاو همچنين مي

 .تري براي داشتن قدرت در صنعت كامپيوتر خواهد داشتفرصت و شانس مهم

فتن یك سيستم عامل ام براي یا -بي -چند سال قبل از این كه شركت آي

در كامپيوتر شخصي جدیدش به گيتس نزدیك شود گيتس تاسف عدم وجود یك 

كرد كه بدون یك سيستم عامل بيني ميخورد و پيشسيستم عامل مشترك را مي

هایي كه در نيروي بالقوه كامپيوترهاي شخصي شناخته نخواهد شد. مقاله

ا بيش از هركس دیگري در داد كه این فكر رآن زمان نوشت خبر از آن مي

ذهن داشته است. با وجود آن، حقيقت این است كه هنگامي كه این فرصت 

خواست به خوبي دید و آن را با هر دو دست دست داد گيتس آنچه را كه مي

 .گرفت. از آن موقع تاكنون او به همين نحو عمل كرده است

ز توليدكننده ، گيتس طراح اصلي حركت مایكروسافت ا6660در اوایل دهه 



 

 

 

افزاري متنوع تبدیل گردید كه نویسي به یك شركت نرمهاي برنامهزبان

 ,Excelچيز از سيستم عامل نظير ویندوز گرفته تا كاربردهایي مانند همه

Word كرد. در این فرآیند او نویسي را توليد ميهمچنين ابزارهاي برنامه

 .صنعت كامپيوتر را دگرگون كرد

هاي كنند و او را متهم به گرایشو انتقاد ميآنهایي كه از ا

كه كنند ممكن است هر از چند گاهي درنگ نمایند و اینانحصارطلبانه مي

جایگاه انقالب كامپيوتر شخصي در حال حاضر بدون دخالت به موقع و 

جویانه بيل گيتس در كجا بود، فكر و اندیشه كنند. سرانجام، با مصلحت

ث كردن در مورد این ادعا كه بيل گيتس نقش تمام خطاهایش، جر و بح

مهمي در هدایت دوران تكنولوژیكي جدید داشته سخت و دشوار است. 

همچنين یادآوري این نكته ارزشمند است كه برخالف بسياري از افراد 

)صفا،ایرج  خيلي ثروتمند جهان، او هنوز به دنبال تالش براي معاش است

 (20-66-66:صيتز(كسب وكار به شيوه بيل گ1384. )

نتيجه ،گيتس با زبان مربوطه خود یعنی زبان برنامه نویسان کامپيوتر  

صحبت می کند؛ این کار گيتس یکی از نقاط قدرت و قوت اوست .چرا که 

وقتی با افراد فنی با این زبان، صحبت می کند این امکان را به او می 

رکنان دهد که یک کانال باز ارتباطی ایجاد شود که در آن کا

 مایکروسافت را به قله های باالتر تشویق کند.

؛ چرا که بيشتر گيتز خالقيت و نوآوری را در مایکروسافت پرورش می دهد

افراد جوان باهوشی که گيتز استخدام می کند مستقيمَا از دانشگاه به 

این شرکت پيوسته اند بنابراین گيتز آگاهانه محيطی را در شرکت 

ن افراد درست کرده است که با زیبایی ساده و مایکروسافت برای ای

، محيط دانشگاه را تداعی می کند و نواحی گروهی باز و فضاهای سبزش

این محيط را محوطه دانشگاهی مایکروسافت ناميده است. )صفا،ایرج . 

 (69:ص(كسب وكار به شيوه بيل گيتز1384)

 آمریکایی( یک شرکت Microsoft Corporation: انگليسیشرکت مایکروسافت )به 

کشور دنيا است که در زمينه  115کارمند در  89111چند مليتی با 

این شرکت در سال  ٔ  کند. درآمد ساليانهاليت میفع ایرایانه هایفناوری

طراحی،  ٔ  بود. مایکروسافت در زمينه دالرميليارد  51٫12 ميالدی 2117

برای  افزارینرمخدمات  ٔ  توسعه، ساخت، صدور مجوز، پشتيبانی و ارائه

، ردمونددفتر مرکزی مایکروسافت در  فعال است.  کامپيوتریوسایل 

 قرار دارد. ایاالت متحده آمریکادر  واشنگتن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 

 

 

 افزارنرمو  ویندوز سيستم عاملترین محصوالت مایکروسافت پرفروش

ک ی»هستند. در راستای شعار اصلی شرکت یعنی  مایکروسافت آفيس

افزارهای مایکروسافت را کامپيوتر روی هر ميز و در هر خانه، که نرم

برای  2113در سال  ٪91این دو محصول با سهمی حدود « اجرا کند

جایگاه مهمی در بازار  ویندوزبرای  2116و در سال  مایکروسافت آفيس

والت کامپيوترهای شخصی و کامپيوترهای روميزی پيدا کردند. فروش محص

مایکروسافت که در ابتدا کار خود را با ساخت و فروش مفسر بيسيک 

(Basic interpreters برای )«Altair 8811 »ميالدی  81 ٔ  شروع کرد. در اواسط دهه

کامپيوترهای خانگی مسلط شد.  سيستم عاملبر بازار « MS-DOS»با طراحی 

آن  کرد و پس از آن با افزایش ارزش سهام بورسشرکت سهام خود را وارد 

نفر از کارکنان مایکروسافت را  12111چهار نفر را ميلياردر و حدود 

 ميليونر کرد. 

کارمند  31٬111متر مربع است و بيش از  751٬111مایکروسافت امروز حدود 

 انحصارطلبیدارد. مایکروسافت همواره هدف نقدهای مختلفی از جمله 

های قضایی بسياری برای مایکروسافت به علت بوده که موجب ایجاد دادگاه

و  تحده آمریکاوزارت دادگستری ایاالت متجاوز از قوانين انحصار، در 

 شد. کميسيون اروپا

های افزار اداری در زمينهمایکروسافت عالوه بر بازار سيستم عامل و نرم

، «MSNBC» سیبیاناسامکند مانند: شبکه تلویزیونی دیگر هم فعاليت می

. مایکروسافت انکارتاای چندرسانه دانشنامهو « MSN»سایت اینترنتی 

رایانه با ساخت محصوالتی مانند  افزارسختهمچنين در زمينه ساخت 

، 361باکس ایکس، باکسایکسهای خانگی از جمله و نيز سرگرمی ارهموشو

فعاليت دارد. مایکروسافت از گذشته تاکنون با « MSN TV»، و زیون

وب، پشتيبانی  و« Usenet»های مختلف مانند گروه خبری استفاده از روش

« Microsoft MVP» ٔ  است و جایزهخود را همواره ادامه داده افزارهاینرماز 

شند، اهدا را به داوطلبينی که در کمک به مشتریان شرکت مفيد بوده با

 کندمی

 شبکه اجتماعی کارآفرینان منتخب-5-3

 مبانی نظری شبکه اجتماعی در کارآفرین-5-3-1

 روایتهای از زندگی کارآفرینان بومی-5-3-2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DB%B3%DB%B6%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 روایتهای از زندگی کارآفرینان غير بومی-5-3-3

بيل گيتس از همان عوان جوانی با تشکيل تيمی از همکالسان و دوستان 

 صه اجتماعی شد .بطوریکهصميمی خود واردعر

یکی از افراد تاثير گذار بر گيتس کنت ایوانز مدیر گروه ال.پی.جی 

مارون »بود .ایوانز صميمی ترین و نزدیکترین دوست بيل گيتس بود.

از آغاز کالس هفتم تا »پدر کنت در این باره چنين می گوید:«ایوانز

ودند.من گاهگاهی پایان کالس یازدهم دبيرستان ،این دو جدایی ناپذیر ب

این دو را به همه جای شهر می بردم تا بتوانندبه کامپيوتر دسترسی 

 «یابند.

در این شکی نيست که در جهت دستيابی به طرح ونقشه ای برای بدست 

بيشترین نفوذ را بر بيل «کنت ایوانز»آوردن پول کالن ویا شهرت فراوان

م پل ،مترج-استيفن ،اندروز-گيتس داشته است). مانز

 (71،بيل گيتس،ص1381نعمتی،حسن،

همچنانكه اشاره شد گيتس و ایوانز در یك تشكل گروهي با ویالندو آلن 

یا گروه برنامه نویسان ليك ساید ناميده و طي یك ‹ال .پي.جي›،خود را 

پيشنهاد برنامه نویسي درازاي دسترسي به ‹آي .اس .آي›نامه به شركت 

 وقت رایگان كامپيوتري را مطرح كرد.

شركت مذبور در ابتدا به این كار تن در نداد .اما در طي چند هفته 

را وادار به ارائه یك ژیشنهاد ‹آي .اس .آي›،آنان موفق شدند كه شركت 

پرداخت هاي حقوق و ›همكاري كنند .این پيشنهاد براي طراح برنامه

بود به نحوي كه توانایي جلب ‹پي رول›مزایا به كاركنان شركت ها یا 

آي ›،شركت 1971ان بالقوه جدیدي را داشته باشند. در ماه نوامبر مشتری

به یك توافق رسيدند كه طي آن قرار شد ‹ ال .پي.جي›و گروه ‹ .اس .آي

اعضاي گروه در برابر كسب تجربه ،به طرح و نوشتن برنامه كامپيوتري 

پرداخت حقوق و مزایا بپردازند.این توافق براي آنان كه دسترسي به 

ر برایشان اهميت فوق العاده اي داشت .ویك موفقيت بزرگ به كامپيوت

در ماه نوامبر ،بيل گيتس براي شركت در اولين كنفرانس شمار مي رفت 

صنعت ميكرو كامپيوتر راهي كانزانس سيتي شد.شركت كنندگان در این 

كنفرانس طبق گزارش طبق گزارش نشزیه كامپيوتر نوتز شامل نمایندگان 

ري ،گردانندگان كليه شركتهاي سازنده ریز یارانه با نشریات كامپيوت

قطعات مرتبط و در واقع كليه دست اندركاران از تمامي نقاط دنيا كه 



 

 

 

عالئقي به این صنعت داشتند بود.یكي از نتایج حاصله از 6665در سال 

این كنفرانس تهيه و تدوین یك استاندارد براي ذخيره اطالعات در یك 

كه قابل استفاده در تمامي مدلهاي ساخته شده از نوار مغناطيسي بود 

-پل،ترجمه ،نعمتی-استیفن ،اندروز-مانز .)سوي سازندگان گوناگون باشد

 (131حسن ،بیل گیتس،ص 

به همراه دوست دوران کودکي خود پل آلن شرکت  1975بيل گيتس در سال 

در هر خانه یک کامپيوتر" ایجاد "با شعار  Microsoft کوچکي بنام

.مایکروسافت انواع زبانهاي برنامه سازي را براي کامپيوترهاي کرد

کارمند داشت که  90مختلف توليد ميکرد. در آن زمان مایکروسافت فقط 

ميليون دالر در  2.9شبانه روز بشدت کار ميکردند و کل فروش آن فقط 

 .سال بود

در شرف ایراد مهم ترین سخنرانی زندگی حرفه  1991مه سال  23در روز 

ای خود در تاالر تئاتر مرکز شهر مانهاتان بود .بيل گيتس،موسئس ،رئيس 

هيات مدیره ،مدیرعامل و همه کاره مایکروسافت ،شرکت شماره یک و بی 

رقيب نرم افزار جهان ،آخرین نمونه نوآوری خود  نرم افزار 

ساخت شرکت را عرضه می کرد.این نرم افزار قبال سه یا چهار «ویندوز»

شده ،که توفيق چندانی نداشته و با استقبال مواجه نشده بار عرضه 

بود.اما اکنون دگرگونی در ان ایجاد شده بود و به عنوان پيشرفته 

ترین وچشمگيرترین نرم افزار معرفی می شد.پوسترها ،تراکت های 

در همه جا پخش می «ویندوز»تبليغاتی و تکمه های قابل الصاق به کروات 

ت ذهنی خود برای آینده رایانه ،اعتقادی مذهب شد.بيل گيتس در تصورا

گونه داشت ،اعتقادی که وی را به باالترین سطح اعتبار در صنعت رایانه 

رسانده و از او یک شخصيت ملی همطراز توماس ادیسون،هنری فورد و هارد 

حسن ،بيل -پل،مترجم ،نعمتی-استيفن ،اندروز-مانز )هيوز ساخته بود

 (.17گيتس،ص 

توجه رسانه ها برای بازاریابی فرآورده های خود استفاده  گيتز از ▪

می کند؛ گيتز در کشورهای خارج از ایاالت متحده، هر دیداری که انجام 

می دهد اغلب همان توجهی را که به رئيس یک دولت می شود را بر می 

انگيزد و سياستمداران دوست دارند که همراه او عکس بگيرند و این 

 یکروسافت را به سود کالن می رساندهمان چيزی که ما

 1995گيتز از ثروت و شهرت خود نهایت استفاده را می کند؛ در سال   ▪

بيل گيتز و وارن بافت کارشناس سرمایه گذاری با هم برای تعطيالت به 



 

 

 

کشور چين سفر کردند در آن زمان بسياری در رسانه ها تصور می کردند 

شی و شهرت عجيب و غریب باشدو که این سفر باید نوعی از کار نمای

مفسران از خود می پرسيدند که این دو مرد ثروتمند دنيا احتماالً چه 

چيز مشترکی به غير از خروارها پول نقد می توانند داشته باشند. اما 

امروز می بينيم که گيتز و بافت اتفاقًا دوستان جدی شده اند و به نظر 

به گيتز منتقل می شود.  می رسد که مقداری از شهرت بافت دارد

 (690:ص(كسب وكار به شيوه بيل گيتز1384)صفا،ایرج . )

"را نوشت .کتابی Business @the speed of thought،گيتس کتاب" 1999در سال 

که نشان می دهد کامپيوتر چگونه می تواند در تجارت وکسب وکار مشکالت 

است و در بيش  زبان ترجمه شده 25کاربران را حل کند . این کتاب به 

کشور موجود می باشد . این کتاب در ليست پرفروشترین کتاب ها در 61از 

روزنامه نيویورک تایمز ،یو اس ای تودی ،وال استریت ژورنال 

 Theوفروشگاهای اینترنتی آمازون قرار گرفت .کتاب پيشين گيتس به نام"

road Ahead لی حائز هفته متوا 7منتشر شده بود برای  1995"که در سال

 رتبه اول در روزنامه نيویورک تایمز شد.

گيتس تمام منافع حاصل از دوکتاب خود را به موسئسات غير انتفاعی که  

استفاده از تکنولوژی در آموزش وافزایش مهارت ها را حمایت می کردند 

اختصاص داده است .اوهمسرش مليندا ،موسئسه خيریه ای را با سرمایه 

یجاد کردند تا فعاليتهای بشر دوستانه را در ميليارد دالر ا 2888

زمينه های بهداشت جهانی وآموزش حمایت کنند با این اميد که در قرت 

بيست ویکم تمام مردم دنيا به آموزش و بهداشت دسترسی داشته 

ميليارد  2ميليارد دالر به بهداشت جهانی ، 386باشند.این موسئسه مبلغ

که سطح درآمد مردم پایين می باشد دالر به توسعه آموزش در مناطقی 

اهدا کرده است که در آمریکا وکانادا به صورت اهدا کامپيوتر ودسترسی 

 به اینترنت برای همگان در کتابخانه های عمومی بوده است.

 منتخبکارآفرینان انگيزه  -5-4

 مبانی نظری انگيزه کارآفرین -5-4-1

هيچ رفتاري را فرد انگيزه را چرایي رفتار گویند . به دیگر سخن 

انجام نمي دهد که انگيزه اي یا نيازي محرک آن نباشد . انگيزش انسان 

اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه ناشي از نيازهاي اوست . بنابراین در 

تعریف انگيزه مي توان گفت : انگيزه یا نياز عبارت است از حالتي 



 

 

 

ک سري فعاليت وا دروني و کمبود یا محروميتي که انسان را به انجام ی

 حامد قربان زاده ((مي دارد .

 مدل سنتی  

این مدل به مدیریت علمی نسبت داده می شود که مبتنی بر انگيزش مادی 

است و پرداخت حقوق و دستمزد به ازای توليد بيشتر ، افزایش می یابد 

. طبق این نظریه مدیران معتقدند کارگران دارای سستی و تنبلی ذاتی 

ا به وسيله پول و عوامل اقتصادی می توان آن ها را به بوده و تنه

توليد بيشتر تحریک کرد ، از این رو مدل انسان اقتصادی از این نظریه 

 حاصل می شود 

 نظریه سلسله مراتب نيازها

مازلو در این نظریه ، احتياجات بشری را به پنج طبقه تقسيم بندی 

 .نموده و آن را سلسله مراتب نيازها می نامد 

منظور از سلسله مراتب نيازها این است که وقتی یکی از احتياجات تا 

حدی برطرف گردید ، احتياجات دیگری پدیدار می شود . برای مثال وقتی 

احتياجات یک فرد که در پایين ترین طبقه سلسله مراتب احتياجات او 

قرار دارد ، برطرف گردید ، یا به بيان دیگر شخص از نظر خوراک ، 

ک ، مسکن و ... مشکلی نداشت ، دیگر این نيازها در ایجاد حرکت پوشا

در شخص نقش مهمی نخواهد داشت ، بلکه بالفاصله احتياج دیگری از طبقه 

 باالتر ظهور ميکند که آن نياز در انسان ایجاد حرکت می کند .

 روایتهای از زندگی کارآفرینان بومی-5-4-2

 غير بومی روایتهای از زندگی کارآفرینان-5-4-3

گيتس از همان دوران کودکي خود روحيه رقابت طلبي خود را نشان داد و 

انگيزه رقابت .سعي مي کرد تا در هر زمينه اي از دوستان خود پيش باشد

طلبی و و اشتهایی پایان ناپذیرش در رشته کامپيوتر ،از همان اولين 

درونی قوی  روزهای کودکی نشان داده است که بيل گيتس دارای یک انگيزه

 برای برنده شدن ورسيدن به صد درصد هدف خود بوده است.

هسته قدرتمند مایکروسافت شيوه مدیریت آن است .شرکتهای دیگری هستند 

که نرم افزارهای بهتری توليد می کنند،بهتر به بازاریابی می پردازند 

و اشتباهات کمتری در کارشان هست ،اما هيچ شرکت بزرگ دیگری فعاليت 



 

 

 

د را به خوبی مایکروسافت مدیریت نمی کنند.مایکروسافت به افزایش خو

در سود ناخالص و خالص خود در هر سال ادامه می دهد .کشف بازارها 41%

-)تایلينیکی بعد از دیگری ،افزایش درآمد را مداوم در پی داشته است

 .(14دیوید،جادوی بيل گيتس،ص

مایکروسافت در »روسافت:،معاون اجرایی پيشين مایکمایک مپلزبه گفته 

.در واقع همه کارمندان هر بازاری ،در جستجوی صد در صد است

در هر %111مایکروسافت قلبا" می دانند هدف اوليه چيست.دست یافتن به 

بازاری که در پی فتح آن بر می ایند واین در تمام تصميات و نشستها 

-لينتای)این هدف اساسی دنبال می شود.  –ودر هر طرح توليدی 

 (.22-21دیوید،جادوی بيل گيتس،ص

پشت سر گذاشت و  Lakesideگيتس تحصيالت ابتداي خود را در مدرسه عمومي 

در آنجا بود که با کامپيوتر آشنا شد.در همين جا بود که هسته اوليه 

 Lakesideميالدی مسئوالن مدرسه 1968مایکرو سافت شکل گرفت در بهار سال 

ده دانش آموزان, یک ترمينال کامپيوتر تصميم گرفتند با کمک خانوا

اجاره کنند و در اختيار دانش آموزان قرار بدهند. در این هنگام بيل 

گيتس با کامپيوتر آشنا شد و به سرعت در استفاده از آن مهارت کسب 

کرد و در سيزده سالگي اولين نرم فزار خود را که یک بازي ساده بود 

( که دو سال از گيتس  Paul Allenآلن ) نوشت. گيتس به همراه دوست خود پل

بزرگتر بود و در زمينه سخت افزار کامپيوتر هم مهارت داشت , بيشتر 

ميگذراند. )  Lakesideوقت خود را به برنامه نویسي در اطاق کامپيوتر 

 (81خداد ،ده کارآفرین منتخب دنيا ،ص –اسدهللا ،حسينی -کرد نائيج 

يتس کنت ایوانز مدیر گروه ال.پی.جی یکی از افراد تاثير گذار بر گ

مارون »بود .ایوانز صميمی ترین و نزدیکترین دوست بيل گيتس بود.

از آغاز کالس هفتم تا »پدر کنت در این باره چنين می گوید:«ایوانز

پایان کالس یازدهم دبيرستان ،این دو جدایی ناپذیر بودند.من گاهگاهی 

بتوانندبه کامپيوتر دسترسی  این دو را به همه جای شهر می بردم تا

 «یابند.

در این شکی نيست که در جهت دستيابی به طرح ونقشه ای برای بدست 

بيشترین نفوذ را بر بيل «کنت ایوانز»آوردن پول کالن ویا شهرت فراوان

پل ،مترجم -استيفن ،اندروز-گيتس داشته است). مانز

 (71،بيل گيتس،ص1381نعمتی،حسن،



 

 

 

م بود هم در مدرسه خرابکاری می کرد وهم با وقتی گيتس در کالس شش

مادرش در جنگ بود. در اصل او با زندگی مبارزه می کرد .والدینش 

تصميم گرفتند او را برای مشاوره به نزد روانپزشک بفرستند .ان 

روانپزشک بعد از یک سال کار کردن با بيل ،نهایتا" روزی به مادر 

در گيتس گفت که تالش برای مجبور اوخبر نگران کننده ای داد.دکتر به ما

کردن اوبه پيروی از رفتارهای قدیمی وشناخته شده وتبدیل گيتس به 

یکفرد مطيع وفرمانبردار ،کار بی فایده ای است واو به والدین گيتس 

چنين گفت :"اگر شما به مبارزه با اوادامه دهيد شکست خواهيد خورد 

دن با اوهيچ فایده ای بهتر است به رفتاربيل عادت کنيد چون جنگي

خداد،ده کارآفرین منتخب دنيا -اسدهللا ،حسينی -." )کرد نائيجندارد

 (78-77،صص،

رمز موفقيت گيتز و شرکت مایکروسافت آگاهی فنی و عالقه شدید گيتز به 

فن آوری است به گونه ای که در بسياری از مواقع گيتز سمت و سوی فن 

خيص می دهد و راه پيشرفت را آوری را خيلی روشن تر از رقبایش تش

پيماید. گيتز از همان ابتدا توانسته است فن آوری را درک کند و به می

این درک برسد که روزی دنيای کامپيوتر شخصی همه چيز را دگرگون خواهد 

کرد بنابراین گيتز با این درک درست از فن آوری، روندها را شناسایی 

د. شيوه کسب و کار گيتز در این و استرات ی یا راهبردها را تعيين کر

خصوص بسيار جالب و آموزنده است که به چند مورد از آن اشاره می 

 کنيم.

گيتز یک فرهنگ کسب و کار را ایجاد می کند که در آن به آدمهای همه  ▪

فن حریف ارزش بيشتری داده می شود تا متخصص ها؛ یعنی در شرکت 

م تر از مدیران تلقی می شوند مایکروسافت ایجاد کنندگان نرم افزار مه

و گيتز برنامه نویسی کامپيوتر را از همه کارهای دیگر باالتر می 

 داند.

گيتز فن آوری را هدایت می کند تا آینده را شکل دهد؛ گيتز به این  ▪

اصل اعتقاد دارد که باید به دنبال راه حل موجودی که قابل اصالح 

راع کند. او معتقد است که باشند بگردد تا مرتب چرخ را از نو اخت

بيشتر راه حل ها قبالً در جایی وجود داشته اند و فقط می بایستی 

شناسایی گردند. در واقع این که او می تواند این راه حل ها را 

شناسایی کند از استعدادهای فوق العاده او است که به شرکت 

گرفتن  مایکروسافت این امکان را می دهد که مهارت فوق العاده ای در

طرحها، ایجاد آنها و تبدیل آنها به فرآورده های از نظر تجاری موفق 



 

 

 

 داشته باشد.

سياتل عامل دیگر در شکوفایی انگيزه ها وخالقيت بيل گيتس زادگاهش بود.

دوران کودکی بيل ،بندری پر تحرک با یک صنعت بسيار شکوفای هواپيمایی 

بود .شرکت وجوی سرشار از احساس وابستگی جمعی شهروندان 

سازنده هواپيماهای جت مسافربری برای تمام دنيا ،متعلق به «بوئينگ»

سياتل بود.انچه باعث نمایان شدن اميال نهفته شهروندان شد ،نمایشگاه 

 26بود.محتوای نمایشگاه ،رخدادهای تکنولوژیک قرن 6679بين الملی سال 

توران گردانی بود.در باالی برج رس« اسپيس نيدل»ونماد آن ،برج باشکوه 

قرار داشت که به عنوان یک اختراع به ثبت رسيده بود.این نمایشگاه 

برای بيل گيتس جوان واقعه ای بسيار پر اهميت تلقی می شد.وی گفته 

 .)« فرصتی بزرگ و استثنایی ،ما از همه غرفه ها بازدید کردیم.»است:

 (37حسن ،بيل گيتس،ص -پل،ترجمه ،نعمتی-استيفن ،اندروز-مانز

 عاما دیگر انگيزانده بيل گيتس محيط خانوادگی بيل گيتس بود. در محيط

خانوادگی گيتس انواع بازی های رقابتی جای خاصی داشتند :اعضای 

خانواده بعد از صرف شام اغلب به بازی با ورق می پرداختند تا مثال 

-استيفن ،اندروز-مانز )        معلوم شود چه کسی باید ظرفها را بشوید .

 (41حسن ،بيل گيتس،ص -پل،ترجمه ،نعمتی

  کارآفرین زمان در قدرت ساختار-5-5

 مبانی نظری ساختار قدرت-5-5-1

 روایت هایی از زندگی کارآفرین بومی5-5-2

 روایت هایی از زندگی کارآفرین غیربومی5-5-3

ساختار قدرت در امریکا همزمان با تولد بيل گيتس با ریاست جمهوری 

غاز می شود.جان فيتزجرالد ِکِندی سی و پنجمين رئيس جان اف .کندی آ

تا زمان به قتل رسيدنش در  1961از  بود.او ایاالت متحده آمریکاجمهور 

سياسی  ٔ  را به عهده داشت. او که عضوی از خانواده ریاست جمهوری 1963

ور است. آمریکایی مشه ليبراليسمو مشهور کندی بود به عنوان نمادی از 

در اقيانوس آرام ناوبان بود و به خاطر شجاعت  جنگ جهانی دومدر طول 

 43ست جمهوری در نجات جان سربازانش مدال گرفت. کندی هنگام آغاز ریا

 ترین رئيس جمهور تاریخ آمریکاستسال داشت و از این رو جوان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85


 

 

 

پس از جنگ جهانی دوم کندی وارد جهان سياست شد. این تا حدودی به علت 

بود که عليرغم « جوزف پ. کندی پسر»پر کردن جای خالی برادرش، 

اميدهای زیادی که خانواده به او بسته بود، در جنگ کشته شد. در 

ای که کندی در آن مجلس منطقه ٔ  نماینده« جيمز مایکل کورلی»، 1946

 بوستونکرد و جوی شدیدًا طرفدار حزب دموکرات داشت، شهردار زندگی می

شد و از نمایندگی استعفا داد. کندی خود را کاندید مجلس کرد و با 

خواه را مغلوب کرد. کندی دو بار اختالف زیادی رقيبش از حزب جمهوری

 دیگر نيز انتخاب شد.

در یک ستاد تبليغاتی حزبی مشغول به فعاليت  1972گيتس در تابستان  

شد .در آن تابستان او یکی از کارهای مخاطره آميز خود را انجام داد 

.داستان از این قرار بود که پس از شکست "جورج .اس. مک گاورن توماس 

عدد از دکمه ها و 5111ایگلتن " در مبارزات تبليغاتی ،گيتس ودوستش 

سنت خریداری کردند ،اما پس  5به قيمت هر یک  آرم های تبليغاتی او را

از گذشت مدت کوتاهی دکمه ها وارم های مذکور به اشياء کلکسيونی وکم 

 25نظير تبدیل شدند. گيتس ودوستش توانستند با فروش هرآرم به قيمت 

خداد ،ده  –اسدهللا ،حسينی -دالر،پول زیادی بدست آورند. . ) کرد نائيج 

 (81ا ،صکارآفرین منتخب دني

خانواده بيل همراه با دوستان خانوادگی خود از جمله سياستمداران 

 2برجسته ،تجارورهبران فعال در امور مدنی ،هر سال تابستان به مدت 

که پر از کلبه های « کانال هود»هفته در منطقه روستایی نزدیک 

رنگارنگ در کنار آب بود اقامت می گزیدند .بچه ها در این مدت همراه 

رگترها به فعاليت های تفریحی وورزشی متنوعی می پرداختند .شبها در بز

محل مخصوص آتش روشن کرده و همگی به دور  آن جمع می شدند و 

بعدبزرگترها بچه ها را به خط کرده و آن ها را برای خواب به سوی 

کلبه ها هدایت می کردند.فعاليت های جمعی فوق شامل بازی های ورزشی 

 لقب داده بودند.« المپيک چيریو»ود که آن را ساليانه نيز ب

درسی که گيتز به شيوه دشواری آن را آموخته است این است که مشهور 

بودن و مشهور نبودن پيوند نزدیکی با هم دارند. نمی توانيد 

ثروتمندترین فرد در دنيا باشيد بدون اینکه دشمن هایی برای خود درست 

تز بيش از دیگران است. آنچه که گيتز کنيد و در صنعت کامپيوتر سهم گي

 در این خصوص به ما یاد می دهد عبارت است از:

گيتز نمی گذارد حسادت آرامش اش را به هم زند؛ گيتز از چنان  ▪

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86


 

 

 

معروفيت و شهرتی برخوردار است که از نظر تعدادی از افراد، مظهر 

گری دسيسه کسب و کار بزرگ شناخته شده است کاری که هيچ بازرگان دی

نمی توانيد »تاکنون انجام نداده است. و به این اصل اعتقاد دارد که 

ثروتمندترین فرد در دنيا باشيد بدون اینکه دشمن های برای خود درست 

بنابراین می بينيم که گيتز توانسته توجه مقامات ضد انحصار «. کنيد

ا فدرال را که سالها مایکروسافت را به خاطر روش های ضد رقابتی ادع

شده مورد بازجویی قرار داده اند، به خود جلب نماید و یا نظر مساعد 

سياستمداران از جمله معاون رئيس جمهور آمریکا یعنی ال گور تا غول 

 های سينمایی هاليوود را کسب کند.

گوید: قصد مایكروسافت كمك به سران گيتس رئيس شركت مایكروسافت مي

اطالعاتي است. )حضور گسترده ها براي مقتدر ماندن در جامعهدولت

 هم شاهدی بر همين مدعاست( 2005و در تونس  2007مایکروسافت در ژنو 

گوید: پشت این ( مي6666 -2000اما از دیگر سو هربرت شيلر )

 ها پنهان استهاي الكترونيك، منافع شركتبزرگراه

اي و آلوین و هایدي تافلر: جامعه اطالعاتي فقط دیجيتال بودن و شبكه 

شدن نيست. گذار از نيروي جانورگونه به اقتصاد مبتني بر نيروي ذهني 

با جابجائي هاي دردناك اجتماعي، فرهنگي، نهادي و سياسي همراه خواهد 

 بود.

 

 فرصت شناسی کارافرین -5-6

 مبانی نظری فرصت-5-6-1

فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد فرصت را به عنوان :یك زمان ،بحران یا 

چيزي براي یك هدف یا منظوري مساعد است یا تایيد چيزي كه  شرایطي كه

 باید انجام شود یا اجرایي شود.

بنابراین فرصت كارآفریني شامل یك مجموعه از باورها ،نظریات و 

فعاليتها است كه توليد كاالها وخدمات در غياب بازار حاضر براي آنها 

 .  .(Venkataraman, 1997)قادر مي سازد

 یك فرصت كارآفریني شامل:در مجموع ،

ایده ها/اختراعات جدیدكه منجربه امكان یا عدم امكان  رسيدن به یك -1

یا بيشتر هدفهاي اقتصادي كه از طریق این ایده ها و اختراعات امكان 



 

 

 

 پذیر شود.

 باورها درباره چيزهاي مطلوب براي رسيدن به آن اهداف-2

ت اقتصادي جدید مشخص فعاليتهاي كه آن اهداف را از طریق مصنوعا-3

)این مصنوعات ممكن كاال باشد مثل توليدات و خدمات و یا موسئساتي مثل 

 شركتها و بازارها ،و یا نهادها مثل استانداردها و هنجارها باشند(.

 سه نظریه فرصتهاي كارآفریني: 

سه جریان ادبيات اقتصادي مربوط به فرصتهاي كارآفریني براي مثال 

آیند تخصيصي ،بازار بعنوان فرآیند كشف و بازار .بازار بعنوان فر

ما فرصت كارآفریني را مي –بعنوان فرآیند خالقيت ترسيم شده است 

توانيم بعنوان یك وظيفه یا یك فرآیند یا یك مجموعه از تصميمات به 

 ترتيب مدل سازي كنيم.

تحقيقات بعدی بوی ه بوی ه اقتصاددانان اتریشی مثل ون ميسز و کيرزنر 

صول گرایان مثل الچ من و شاکل سعی کردند این مشکل عدم اطمينان وا

نایت را از بين ببرند. از آنجائيکه هایک ونایت ،بوش من و وان برگ 

دیدگاه تئوری اقتصادی ارائه شده در اینجا به شرح ذیل هستند  3مخالف 

بالطبع یک نگاه فلسفی نافذ در کار این تئوریهای اقتصادی ایجاد کنند 

. 

ازار بعنوان یک فرآیند تخصيصی،پاسخگوی به ساختار محرکی که با ب

 انتخاب کنندگان مقابله می کند.

 بازار بعنوان فرآیند کشف،استفاده کنندگان اطالعات محلی شده 

بازار بعنوان فرآیند خالق:که توان بالقوه تخيلی افراد را بهره 

بازار بعنوان  برداری می کند.آنها استدالل می کنند که تصور ادراکی

فرآیند خالقيت، بينش و ادراک بيشتری نسبت به بينش های جایگزین که 

تعریف آشکار از بازار بعنوان فرآیند کشف یا مشابها بعنوان فرآیند 

 تخصيصی ارائه می دهد.

 Sarasvathy متوجه شد که کارآفرینان نه تنها وجود بازار فرض  6666درسال

ت باورهای خود در مورد اینکه وجود نمی کند بلکه همچنين با صراح

 بازار را از قبل نمی توان ثابت یا شناخت بيان کرده اند.



 

 

 

(D. Sarasvathy, Saras. Dew, Nicholas. Sankaran Venkataraman(2002): THREE VIEWS OF ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITY) 

 یك مدل مبتني بر خالقیت براي تشخیص فرصت كارآفریني

قدرت شناسایي یك ایده –یكي از ایده هاي اصلي كارآفریني –ت تشخيص فرص

 خوب و تبدیل آن مفهوم تجاري است كه خلق ارزش و توليد درامد كند.

Bygrave and Hofer كارآفرین  را بعنوان كسي كه یك فرصت را تشخيص مي دهد

و یك سازمان براي تعقيب آن ایجاد مي كند تعریف كرده است .شن و ون 

استدالل مي كند كه كشف ،ارزیابي و بهره برداري از فرصتها كاترمن 

 وی گي تعریف شده رشته كارآفریني است.

اخيرا"یك مدل تشخيص فرصت پيشنهاد شده است كه بر ایده كشف و ارزیابي 

بنا شده است .براساس تئوري روانشناسي كالسيك خالقيتِ ،مدل تشخيص فرصت 

ك مرحله كشف شروع مي شود كه شامل را بعنوان فرآیند مرحله اي كه با ی

ادراك ،انكوباتور و بينش و یك مرحله شكل گيري شامل ارزیابي و 

(.وی گي كليدي این مدل عمومي تشخيص فرصت 6دول ش ججزئيات مي باشد )

 ،طبيعت بازگشت پذیري آن است.

 

یك مدل مبتني برخالقيت براي تشخيص فرصت به چندین دليل مناسب تر براي 

 فرصت كارآفریني است:تشخيص 

به تجربه و دانش كه پيش از فرآیند كشف فرصت بر مي گردد آماده سازي: 

اینچنين آماده سازي نوعا یك تالش آگاهانه براي توسعه مهارت در یك 

 قلمرو و توسعه یك حساسيت یه موضوع و مشكل در زمينه مورد عالقه است.

ص فرصت كه درآن )رشد نهفته(به بخشي از فرآیند تشخيآنكوباتور:



 

 

 

كارآفرینان و یا تيم كارآفریني به یك ایده یا مساله خاص مي اندیشند 

بر مي گردد.با وجود این به حل آگاهانه مساله یا تجزیه وتحليل  

 سيستماتيك بر مي گردد.

به یك زمان كشف یاتجربه لحظه خوشحالي ناشي ازیك كشف  بر مي بینش:

ر مي گردد و بينش به لحظه تشخيص گردد .انكوبيشن به فرآیند مستمر ب

 بر مي گردد.

عالئم شروع مرحله دوم شكل گيري فرآیند تشخيص فرصت است كه آن ارزیابي:

شامل تجزیه وتحليل اینكه آیا مفهوم توسعه یافته در مرحله كشف فرصت 

عملي هست ؟آیا كارآفرین/تيم كارآفریني داراي مهارتهاي الزم براي 

اقعا به اندازه كافي یك ایده ناب براي دنبال انجام آن هست؟آیا آن و

 كردن هست ؟

در زمينه خالقيت كارآفریني ،بسط شامل بدست آوردن ارزش از فعاليت بسط:

خالقانه است و جستجوي قانوني :تبدیل كسب وكار به فرصت پایدار با بحث 

مورد مطالعه تحقيق خارجي وبنا كردن سيستم حمایتي خود را شامل مي 

له بسط از آنجائيكه آن به نسبت زیاد كارهاي مالل آور وسخت شود .مرح

انتخاب گزینه ،نهایي كردن انتخابها و سازماندهي منابع به نمایش مي 

 .گذارد، نوعا وقت گير ترین بخش فرآینداست

          (  Lumpkin G.T.) 2005(: The Role of Organizational Learning in the Opportunity-Recognition Process.( 

 روایت های از زندگی کارآفرین بومی5-6-2

 روایت های از زندگی کارآفرین  غیر بومی5-6-3

بيل گيتس در فرصت شناسی نيز بی رقيب است و نشان می دهد در شکار 

فرصت و بهره برداری از فرصتهای ناب از هيچ کوششی دریغ نمی 

:" در مکان مناسب و کند.بطوریکه در اولين رمز موفقيت خود می گوید

 زمان درست دست به کار بزن".

اولين رمز موفقيت بيل گيتز را می توان در تشخيص موقعيت کاری وی 

ارائه کرد. شاید اکثر ما فکر کنيم که شانس و اقبال با گيتز همراه و 

همساز بوده و او را تا این حد باال رسانده است اما اگر کمی به گذشته 

شيم می بينيم که آنچه که باعث موفقيت گيتز گيتز توجه داشته با

،هوش و ذکاوت فنی خيره تشخيص وی از اهميت معامالت  ترکيبی ازشده،

کننده برنامه نویسان اوليه مایکروسافت ،انرژی فوق العاده و رقابت 



 

 

 

جویی شدید خود گيتز و دید منحصربفرد وی در مورد چگونگی رخ دادن 

ه مایکروسافت می تواند در آن بازی انقالب کامپيوتر شخصی و نقشی ک

  بوده و نه شانس و اقبال.کند،

اگر بخواهيم اولين رمز موفقيت بيل گيتز را در چند جمله خالصه کنيم 

می توان این چنين برداشت کرد که گيتز در مکان و زمان مناسب دست به 

کار زد و زمانی که به موفقيتی دست یافت، ناشيانه عمل نکرد و هيچ 

حاضر نشد توپ را به زمين بگذارد بلکه بر عکس هر فرصتی که بدست گاه 

می آمد، گيتز با هر دو دست می گرفت. نکته دیگری که گيتز آن را درک 

«. کسی که استاندارد را تعيين می کند برنده می شود»کرد این بود که 

همچنين گيتز در ادامه توانست از اهرم قدرت نيز استفاده کند و از 

بازار مسلط مایکروسافت برای تثبيت نسخه های کاربردهای جدید  جایگاه

خود استفاده کند. در واقع گيتز اجازه داد تا فن آوری استرات ی او 

(.کسب وکار به شيوه بيل 6765)مترجم :صفا،ایرج ) را پيش ببرد.

 (76گيتز،ص

ام را گرفت، به درستی اهميت این -بی-گيتز زمانی که قرارداد شرکت آی

عامله را دریافت و عمالَ خود را وقف بردن این معامله کرد. رقيب اصلی م

این معامله شرکت دیجيتال ریسرچ بود که دارای سيستم عاملی بود که 

روی قویترین کامپيوتر روميزی اجرا می شد. رابط اصلی شرکت ریسرچ، به 

 مدت یک ماه به مرخصی رفت و این کافی بود تا این غول کامپيوتری همه

چيز را به نفع خود تمام کند چرا که گيتز غيبت رقيب را نشانه ای از 

را که در دسترس  Q-DOSضعف می دید. همچنين گيتز توانست سيستم عامل 

تغيير نام  MS-DOSشرکت دیگری بود، بخرد و در شرکت مایکروسافت به 

دهد که این معامله برای شرکت مایکروسافت سود غير قابل تصوری را در 

ام به بازار عرضه -بی-داشت چرا که کامپيوترهای شخصی که شرکت آی پی

را به صورت نصب شده در برداشت که این  MS-DOSمی کرد، سيستم عامل 

همان چيزی بود که گيتز دنبال آن بود و گيتز می توانست با پشتيبانی 

ام از سيستم عاملش، بهترین فرصت را برای تعيين -بی-قدرت آی

استاندارد را ما »بدست آورد و به شعار  MS-DOSتم عامل استاندارد سيس

جامه عمل پوشاند. تعيين استاندارد همان چيزی بود که « تعيين می کنيم

 گيتز می توانست با کمک آن بر بازار حاکم بوده و تسلط داشته باشد.

، گرودن مور، بنيانگذار شرکت فرچایلد سمی کانداکتور و 1965در سال 

ر قانونی مشهور به قانون مور، پيش بينی کرد که در خالل بعدًا اینتل د

ده سال آینده، تعداد اجزایی که می توان در ریزتراشه جای داد در هر 
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و پل آلن این روحيه را به آنها داد تا شرکت مایکروسافت را بنا 

اساس این قانون استدالل کردند که چنانچه حق با مور کنند. آنها بر 

باشد آنگاه قدرت پردازش در ظرف مدت کوتاهی ریز کامپيوترها را 

و آماده « این کار رخ خواهد داد»کارآمد خواهد کرد. آنها گفتند که 

نوشتن نرم افزار برای ماشين هایی که به دنبال خواهد آمد گردیدند. و 

درصد همه کامپيوترهای روميزی یک یا چند  81دود امروزه می بينيم که ح

 نسخه از نرم افزار ویندوز مایکروسافت را بکار می برند.

همچنانكه اشاره شد گيتس و ایوانز در یك تشكل گروهي با ویالندو آلن 

یا گروه برنامه نویسان ليك ساید ناميده و طي یك ‹ال .پي.جي›،خود را 

هاد برنامه نویسي درازاي دسترسي به پيشن‹آي .اس .آي›نامه به شركت 

 وقت رایگان كامپيوتري را مطرح كرد.

شركت مذبور در ابتدا به این كار تن در نداد .اما در طي چند هفته 

را وادار به ارائه یك ژیشنهاد ‹آي .اس .آي›،آنان موفق شدند كه شركت 

پرداخت هاي حقوق و ›همكاري كنند .این پيشنهاد براي طراح برنامه

بود به نحوي كه توانایي جلب ‹پي رول›زایا به كاركنان شركت ها یا م

آي ›،شركت 1971مشتریان بالقوه جدیدي را داشته باشند. در ماه نوامبر 

به یك توافق رسيدند كه طي آن قرار شد ‹ ال .پي.جي›و گروه ‹ .اس .آي

اعضاي گروه در برابر كسب تجربه ،به طرح و نوشتن برنامه كامپيوتري 

داخت حقوق و مزایا بپردازند.این توافق براي آنان كه دسترسي به پر

كامپيوتر برایشان اهميت فوق العاده اي داشت .ویك موفقيت بزرگ به 

‹ باب هيگ›شمار مي رفت زماني كه یكي از معلمين ليك ساید به نام 

 1971-1971براي اولين بار سعي كرد كه برنامه نيمه اول سال تحصيلي 

ماید ،دانش آموزان كالس هاي بالتر مانند گيتس ،ایوانز،آلن را تنظيم ن

به جاي وي در كالس هاي درس كامپيوتر سطوح پایين تدریس مي كردند.در 

آقاي هيگ در یك سانحه هوایي سقوط كرد و كشته  1972ژانویه سال 31

شد.با مرگ هيك ،مسئولين مدرسه گيتس و ایوانز را به كمك فرا خواندند 

موفق شدند كه ‹كنت وان دایك›به كمك یك معلم به نام واین دونفر

برنامه برنامه مدرسه را تاحدودي تحت كنترل قرار دهند .در این مرحله 

بود كه گيتس و ایوانز قردادي بامدرسه منعقد نمودند كه براساس آن 

براي برنامه ریزي ها به آنان حق الزحمه تعلق مي گرفت.گيتس و ایوانز 

در این ‹ آي .اس .آي›ده رایگان خود از رایانه هاياز امتياز استفا

پل -استيفن ،اندروز-باره به نحو احسن بهره برداري كردند.) مانز

 (79-78،بيل گيتس ص1381.مترجم: نعمتی،حسن،



 

 

 

در طي سال هاي كه گيتس روي برنامه كامپيوتري برنامه ریزي كالسها 

دالر درآمد كسب 4211براي مدرسه كار مي كرد ،توانسته بود نزدیك به 

كند كه این مساله او را به شهرتي افسانه ئي در مدرسه رسانده بود. 

بيل و آلن براي پيشگيري از ایجاد موانع رسمي از سوي مافوق به 

–كارهاي از قبيل برآورده كردن كليه خواسته هاي دختر مدیر مدرسه 

 پل-در برنامه ها دست مي زدند. .) مانز،استيفن ،اندروز–ليزا 

 (81،بيل گيتس ص1381.مترجم: نعمتی،حسن،

برای مثال گيتز زمانی که با این نياز روبرو شد که  فرآورده های 

پایگاه داده را برای رقابت با شرکت بورلند ایجاد کند از شرکت بيرون 

ميليون دالر برای خرید برنامه فاکس پرو خرج کرد ،نرم 171رفت و 

 ایجاد کرده بود.افزاری که قبال شرکت دیگری آن را 

 1992در واقع گيتز از این استرات ی باره استفاده کرده است .درسال 

را از یک شرکت کوچک بنام شرکت DOSبرای مثال ،او اساس سيستم عامل 

)مترجم سياتل کامپيوترز خرید و آن را استاندارد صنعت تبدیل نمود

 (66(.کسب وکار به شيوه بيل گيتز،ص 6765:صفا،ایرج )

رم افزار نيست که او آماده است تا به یغما ببرد .در برخی فقط ن

اوقات نيز گيتز شرکتها را به تنها به خاطر کسب تخصص برنامه نویسان 

استثنایی آنکه اغلب سهمی در شرکت کوچکتر دارند خریداری کرده است 

،در جنين حاالتی کيتز قادر است که به عنوان ترغيب و تشویق افراد مهم 

 هت پيوستن به مایکروسافت چندین ميليون دالر پيشنهاد دهد.و کليدی ج

او می گوید :"شرکتهای کوچک زیادی را خریداری کرده ایم و باید بگویم 

که این کار برای ما مهم وحياتی بوده است .اینها شرکتهایی بوده اند 

که احتماال این کار به تنهایی از عهده آنها ساخته نبوده ولی موقعی 

یی های انها با توانایی های ما ترکيب  می شود هردو ما قادر که توانا

بودیم که مجموعه فرآورده های خيلی بهتر از آنچه به تنهایی می 

(.کسب وکار به شيوه 6765)مترجم :صفا،ایرج ) توانستيم ایجاد نمایم.

 (66بيل گيتز،ص

ا شعر اصلی گيتز این بود :"اگر نمی توانيد آنها را شکست دهيد آنها ر

 بخرید."

در چند ماه بعد ،جنجال آفرین ترین موضوع مورد بحث در صنعت ریز 



 

 

 

یارانه ،رویه های ناجوانمردانه مایکروسافت در تجارت و استفاده از 

سوء اطالع رسانی و اطالع رسانی غلط بود.نشریه بيزینس مانث روی پشت 

ل ماهنامه خود یک وزنه بردار را به تصویر کشيده بود که بر سر بي

بيل گيتس تا کی می تواند با لگد »گيتس فریاد می کشيد وداد می زد که:

 «زدن ،بر سر وصورت صنعت ریز یارانه شن ریزه بپاشد؟

نشریات دیگر ،بعد از یزینس مانث بحث را ادامه دادند :بعضی از رقبا 

ادعا می کردند که مایکرو سافت اشخاصی را برای تجسس و سرقت به دیگر 

افزار ساز گسيل می داشته و پس از تشویق آنان به متوقف شرکتهای نرم 

 )ساختن کار برروی یک برنامه خاص ،خود به تهيه آن می پرداخته است

 (.29حسن ،بيل گيتس،ص -پل،مترجم ،نعمتی-استيفن ،اندروز-مانز
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