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 به نام خدا

دهد كه دليل اصلي و مشترك پيشرفت گيري تمدن بشري از گذشته تا كنون نشان ميروند شكل

هاي مختلف تاريخ همواره عامل تغيير و تحول بوده كه خود موجب زندگي بشر در دوران

هاي زندگي انسان شده است و در آينده عظيم و گستردة اي در تمامي ابعاد و جلوههاي دگرگوني

 نيز بشر در انتظار تحوالت شگرفي در كليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ... است.

هاي پاياني قرن بيستم با گذر از اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني و تحوالت عظيمي كه در در دهه

اي داد كه بر پايه د، جامعه عصر صنعتي به تدريج جاي خود را به جامعههاي نوين رخ داتكنولوژي

 اند.دانش و اطالعات استوار شده و آن را جامعه اطالعاتي نم نهاده

 كند يعني جامعه صنعتياگر قبول كنيم كه اين گذر، گذري است كه بازوها را تبديل به مغزها مي

منابعي مانند انرژي، ماده، سرمايه و نيروي انساني به  كه اصالت آن ماده و انرژي بوده و از تركيب

كشيد تا سمايه گذاري به نتيجه برسد و حاصل آن در جامعه آيد، مدت زيادي طول ميوجود مي

تقوكيت بنگاهها، كسب و كارها و در واقع ظهور ثروتمندان و كارآفريناني بود كه بعد از حدود چندين 

شدند. اما در حوزه جامعه اطالعاتي در فضاي ه و صاحب ثروت ميدهه شركتهاي خود را ايجاد نمود

هاي جديد، ثروتمندان جديد، رخداد يك انقالب مهم، الگوي كسب و كار جديد، افراد جديد، حوزه

شود، هايي كه منجر به تواناسازي، توانمند سازي و ارزش آفيني جديد ميسياستهاي جديد، استراتژي

لگوهاي كسب و كار در جامعه اطالعاتي مانند الگوهاي كسبو كار قبل نيستند آيد، يعني ابه وجود مي

و ارزش آفريني از طريق تركيب منابع خدادادي نبوده، بلكه براساس دانايي و توانايي است كه هركسي 

 بيشتر بتواند در يك حوزه خاص ارزش ايجاد نمايد، باقي خواهد ماند.

هاي رواني و ذهني منحصر د به قشر خاصي از افراد با ويژگيوجود افراد كارآفرين در جامعه محدو

به فرد نيست. بلكه همه بايد به نوعي در جامعه كارآفرين باشند و چنانچه در محدوده عمل خود به 

هاي كالن ملي دست يابند، قطعاً پيشتاز خواهند بود. براين اساس هركس در جامعه در عرصه اليه
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م هاي آموزشي و تعليمند شود، به شرط اينكه اساس برناهم ريزيي بهرهتواند از اين ويژگخاصي مي

 و تربيت ملي بر اين پايه استوار باشد كه نيروي انساني كارآفرين به جامعه تحويل دهد.

هاي كارآفرينان بزرگ يك كشور و معرفي الگوهاي نقش كه آنان در زندگي شغلي شناسايي ويژگي

توانند ساير افراد جامعه را كه هاي موفقيت دست يابند ميتا به قله اندو شخصي خود به كار برده

 گردند، هدايت نمايد.ها ميآرزوهاي بزرگ در سر مي پرورانند و تنها به دنبال راه حل

ها در جامعه ايراني با هدايت و يمركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در راستاي اين الگوساز

لدي كارآفرينان بزرگ ايراني كه توسط آقاي رضا يادگاري و خانم همكاري در مجموعه يكصد ج

مهشيد سنايي فرد، براي اولين بار در ايران به نگارش درآمده است، توان خود را به كار بسته است 

تواند با انتقال آنها به نسل جوان ايراني از آنها نسلي توانمند و كارآفرين بسازد به تا تمام آنچه را مي

 ور برساند.منصه ظه

گيري از اين نوشتارهاي ارزشمند گامي بلندتر به سوي ايراني شكوفا و كارآفرين اميد است با بهره

 برداريم. انشاءاهلل.

 مهندس مجيد دهبيدي پور

 مدير مركزكارآفريني دانشگاه صنعت

 

 

 

 

 


