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 پیشگفتار

یم گیرندگان  کالن هر کشووری، وضوتیت اقتصوادی    بیشک بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصم

زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی  ابطهرآن کشور می باشد.رشد اقتصادی هر کشور  

و فضای کسب و کار آن کشور دارد. تتیوین اهوداا اقتصوادی مناسوب و انتخواب اسوترات ی هوای        

ولی عامل دیگوری   ،خش مهمی از فرآیند می باشدهوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، ب

شده دارد، توسته و تسهیل فضای کسب و کار است  اعیینکه اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداا 

 که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در اهداا اقتصادی تتیین شده دارد.

یجاد اشتغال، افزایش درآمد از انجایی که فتالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ا

مردم، مالیات برای دولت و رفاه جامته می گردد، کلیه کشوورها بورای ایجواد فضوای کسوب و کوار       

توسط فتاالن اقتصادی تالش می کنند . توسته بخش خصوصی در یک  اقتصاد بر مجموعه پیچیده 

قتصواد کوالن، توسوته    ها ی گسترده فیزیکوی و نهوادی، مطویط بوا تبوا  ا      اختای از قوانین ، زیر 

بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم  خارجی، توسته صونای  کوکوک و متوسوط، مقوررات     

بازار کار، سیستم  ارتقاء فناوری، اموزش و یادگیری مبتنی است و درست کنار هم قرارگورفتن ایون   

برای توسته و رفو    مجموعه به خودی خود اتفاق نمی افتد .لذا زیر ساخت های نهادی  و زیر بنایی

 موان  کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست بشمار می رود. 

اصالح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های سنجش آن در عرصه جهانی نه تنها گوامی مببوت و   

اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقوای سوطا اشوتغال و    

سرمایه گذاران خوارجی و   جذیبلکه به طور قط  شرایط را برای  ،وب می شودتولید در کشور مطس

تسهیل جریان فناوری به داخل کشور و فرآیند های تجاری سازی ایده ، مطصول و خودمات جدیود   

آشنایی با مطیط کسب و کار و نیز آشنایی بوا عوامول پویش برنوده و بازدارنوده زیور       فراهم می آورد.

اسوت.   نیز مهوم  عی، سیاسی و اقتصادی در توسته کارآفرینی و کسب و کارساختی،فرهنگی ، اجتما

مطیط مناسب به بستری برای رشد و پرورش کارآفرینان و فتالیت های کوارآفرینی تبودیل خواهود    

 شد

نیسوت   واحد آن از جزئی اما ،است می گذار تاثیر کسب و کار  های فتالیت در واق  هر کیزی روی

از این رو می توان گفت اساسی ترین نفش یک کارآفرین درک فضوای   .یندگو کار و کسب فضای را

لذا بررسی و شناخت راهکارهوای   ..اقتصادی مطیطی است که قصد شروع یک فتالیت در آن را دارد

رف  یا تضتیف اثر این موان  درکشور، بخشی از هدا اصلی است. از سوی دیگور، بخشوی از جامتوه    

ی نزدیک، می بایست با مطیط کسب وکار و نطووه ناوارت و اثور بور آن     کسب وکار ایران در آینده ا

  آشنا باشند تا مسیر موفقیت کسب وکار آنان بطور دقیق تری مورد برنامه ریزی قرار گیرد.
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از این رو در این کتاب ستی شده تا  حد امکان در مورد مطیط کسب و کار دید مناسبی بوه مودیر،   

ضوع کسب و کار و کارآفرینی داده شود. با توجه به این هدا، در فصل کارآفرین و عالقمندان به مو

ستی شده تا به عوامل تشکیل دهنده ، موثر و حمایت کننده مطیط کسب و کار پرداخته شوود   اول

و در حد امکان مفاهیم بیان شود. در فصل دوم ، با هدا شناخت  مطیط کسب و کار در ایوران بوه   

داخلی و در ادامه گزارش های بین المللی کون گزارش فضای کسب و بررسی سند های کشم انداز 

مفواهیم   کار از بانک جهانی و گزارش رقابوت پوذیری مجمو  بوین المللوی اقتصواد پرداختوه اسوت.        

شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود در مطویط کسوب و کوار، انوواع فرصوت و همچنوین       

تایب و انوع ان موضوع فصل سوم این کتاب را بوه خوود   مفاهیمی کون کسب وکار جدید ، مزایا و م

مورد بررسی قرار گرفتوه اسوتو   اختصاص داده اند. در فصل کهارم مدل جامتی از فرآیند کارآفرینی 

 در فصل پنجم مفاهیم  خالقیت و نوآوری، و در ادامه تطقیق و توسته مورد بررسی قرار گرفت.

عنوان ابزاری برای بررسی مطیط کسب و کار به مناوور  امکان سنجی و تدوین طرح کسب و کار به 

راه اندازی و توسته کسب وکار در فصل ششم بیان شد و اجرای طورح کسوب وکوار و مودیریت آن     

 قرار گرفت.موضوع فصل هفتم 

 

 :مولفان                                                                                   

 زارع -آقاجانی افروزی-فارسییدالهی 



 
 

 فرآیند کارآفرینی: فصل اول
 

 اهداف رفتاری فصل:  

 شما در این فصل با :

 آشنایی با فرآیند راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی

 تصر هر کدام از مراحل فرآیند راه اندازی کسب و کار و کارآفرینیداشتن توانایی تشریا مخ

 آشنایی با مفهوم موفقیت و تأثیر آن بر روی زندگی فرد  

 انداز، آشنایی با مفاهیم آرمان و کشم

 ریزی مسیر شغلی،آشنایی با برنامه

 های کارآفرین  آشنایی با مفهوم کارآفرینی، تتریف کارآفرین و وی گی

 

 

 مقدمه    

مطالتات زیادی بر روی فرآیند کارآفرینی انجام گرفته است که هر کدام قسومتی از ایون فرآینود را    

 و هوا  فتالیوت  کارکردهوا،  تموام  شوامل  کارآفرینانوه  تشریا کرده اند. ولی در حالت عموومی فرآینود  

 است. ایون  ان تتقیب جهت سازمان بوجودآوردن و فرصت درک با رابطه در که شودمی هاییواکنش

 بوه  شوروع  کوار،  و کسب اندازی راه به راج  جدی بطور اشخاص که شود می شروع زمانی از فرآیند

همچنین در تتریف دیگری . دهند اختصاص ان توسته برای را منابتی و وقت و می کنند کردن فکر

 یا برداری بهره برای تصمیم فرصت، ارزیابی و تشخیص شامل کارآفرینانه بیان شده است که فرآیند

 بوه سومت   منواب   دهوی سوازمان  فرآینود  منواب ،  آوردن بدسوت  برای تالش آن، از برداری عدم بهره

 تاثیر تطت  فتالیت این تمامی که جدید، است کار و کسب برای استرات ی توسته و جدید، ترکیبات

 باشد.   می موسسات و صنای  افراد، سطوح های فاکتور

 

 فرآیند کارآفرینی

 

 کشوف،  ها فرصت این که نوآور خدمات و کاالها آوردن بوجود جهت هاستصتفر تتقیب کارآفرینی

اسوتخرا    مطویط  از را اقتصوادی  و اجتمواعی  های ارزش بتوانند تا برداری می شوند بهره و ارزیابی

-شود. حال این سوال مطرح می شوود کوه بورای راه    مستقل کار و کسب یک آمدن بوجود به منجر

رینانه که فرآیندی را باید طوی کوردک کارآفرینوان بایود بورای غلبوه بور        وکار کارآفاندازی یک کسب
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کننود و بوا پیودایش تغییورات مخوالف هسوتند،       نیروهایی که در برابر پیدایش کیزی مقاوموت موی  

موقتیتی را بیابند، فرصتی را کشف و ارزیابی و ایجواد نماینود و توسوته دهنود. ایون فرآینود شوامل        

 گردد:  مراحل زیر می

 وکاراندازی یك کسبفرآیند راه 2-2رنمودا

 

 
 

 خود ارزیابی و کسب آمادگی

یابند که باید برای رسیدن به رفواه  زندگی کارآفرینانه، زندگی ساده و راحتی نیست. این افراد در می

اقتصادی، کسب درآمد  بیشتر و همچنین رسیدن به رضایت شغلی، انرژی بیشتری صورا نماینود.   

های اسوت کوه کارآفرینوان بایود آن را     ها از وی گیها و شکستمشکالت، مطدودیت توانایی مقابله با

وکار توسوط خوود   های فرد، قبل از شروع کسبهای شخصیتی و تواناییداشته باشند. ارزیابی وی گی

هوا و  هوای مختلوف نسوبت بوه ارزیوابی مهوارت      گیرد. کارآفرین  از طریق پرسشنامهفرد، صورت می

نمایود.  های نسبی و نیازهوای آموزشوی خوود را مشوخص موی     د اقدام نموده و مهارتهای خوتوانایی

-های زیادی را به همراه دارد که البته بوا برناموه  وکار جدید ریسکبدیهی است که شروع یک کسب

توان شانس موفقیت را باال برد. بنابراین بهترین نقطوه شوروع آن اسوت کوه نقوا  قووت و       می ریزی

 وکار بشناسید.عنوان دارنده یک کسبضتف خود را به 
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آیا شخصیتی مستقل و خودجوش داریدک ایون را همیشوه در ناور داشوته باشوید کوه در        -

هوا،  وکار، این خود شما هستید کوه بایود تصومیم بگیریدکوه کگونوه پوروژه      صورت شروع یک کسب

 ها و زمان خود را مدیریت کنید.برنامه

توانید ارتبوا  برقورار کنیودک صواحبان     وناگون میتا که حد با شخصیت متفاوت و افراد گ -

توانید با مشوتریان،  کسب وکار ناگزیرند که با افراد و اقشار مختافی سروکار داشته باشند. آیا شما می

 تأمین کنندگان، کلرکنان و. .. در جهت مناف  کسب وکار خود ارتبا  برقرار کنید.

وکوار بایسوتی بوه طوور موداوم، بوه        گیری داریدک صاحبان کسبتا که حد قدرت تصمیم -

 گیری کنند.سرعت و در شرایط بطرانی مستقالً تصمیم

 آیا شما استقامت فیزیکی و احساسی الزم را باری اداره یک کسب وکار را داریدک -

هوای کواری زیوادی    مالکیت یک کسب وکار عالوه بر کالش و هیجان، مستلزم فشوارکاری و سواعت  

 ساعت در روز و هفت روز در هفته کار کنیدک 81توانید است. آیا شما می

دهود بسویاری از   ریزی و سازماندهی کنیدک تطقیقات نشان موی توانید برنامهتا که حد می -

 آید.  ریزی صطیا بوجود میها بدنبال نداشتن برنامهشکست

آیا انگیزه الزم برای تطمل مشقات را داریدک ممکن است شما در حوین اداره یوک کسوب     -

ساس کنسد که در برخی از موارد توانایی تطمل مشقات و زحمات را بتنهایی ندارید و فقوط  وکار اح

 تواند در این موق  سخت، دلگرم و امیدوار کننده باشد.داشتن انگیزه قوی است که می

های اولیوه شوروع یوک کسوب     سازدک سالاین کسب وکار کگونه خانواده شما را متأثر می -

تان بوجود آورد. در عین حال ممکن اسوت خوانواده   را برای شما و خانواده هاییتواند سختیوکار می

شما تا رسیدن به سود دهی، دکار مشکالت و فشارهای مالی شوند. بنابراین حمایت یا عدم حمایت 

وکار دارد. دالیل زیادی برای برای عدم شوروع یوک   خانواده نقش مهمی در شروع و ایجاد یک کسب

اما برای افرادی که واجد شرایط فوق هستند، مزایای زیادی هوم وجوود دارد    کسب وکار وجود دارد

 های آن بیشتر است.که قطتاً از ریسک

 

  شناسایی فرصت های ایجاد کسب و کار

شناسایی و انتخاب فرصتهای درست برای ایجادکسب و کار جدید مهمترین توانایی یوک کوارآفرین    

ی و کگونه فرصوتها بورای خلوق کاالهوا و خودمات بوجوود       کرا، که زمان»موفق است. اگر که سوال

ترین پرسش در حوزه کارآفرینی شناخته شده است اموا کمتور تطقیقواتی     به عنوان اصلی« آیندک می

است که مورد قبول تمام صاحبناران باشد. از این رو دو مفهوم تشوخیص و   در این مورد انجام شده

مهم در زمینه کارآفرینی است. کراکه شناسایی درسوت  فرصت با رویکرد ترکیبی یکی از موضوعات 
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فرصتهای کسب وکار، پایه ای برای فرآیند کارآفرینانه موفوق موی باشود. فرصوت هوای کوارآفرینی،       

شرایط مساعد برای اقدام در جهت ایجاد ارزش اقتصادی هستند. که این اقدامات به نتیجه برسود و  

عه ایده ها، باورها و اقداماتی است که به توانوا کوردن   که نرسد. یک فرصت کارآفرینانه شامل مجمو

برای تولید کاالها و خدمات در آینده منجر می شود که در حال حاضر بازاری برای آنها وجود ندارد. 

آنچه که در این مفهوم منطصر به فرد است، آن است که مطور این فرآیند یک فرد کوارآفرین اسوت   

ندازه گیری را به پیش می راند تا به آرمان و کشوم انوداز خوودش    که مجموعه متغیرهای غیر قابل ا

 برسد.  

 

  خالقیت و نوآوری

های مناسوب را اسوتخرا    در این مرحله، فرد کارآفرین  باید بتد از کشف فرصت نهفته در بازار، ایده

ده از های متتددی که باعث کشف این فرصت شده است، با استفانماید. بدین متنی که از بین سرنخ

آورد و پس از بررسی، یکی از آنها را انتخاب نموده و آن را با نوآوری و ابتکار خالقیتی که بوجود می

گیرد که ایوده،  -عمل به ظهور برساند و به آن عینیت ببخشد. در حقیقت نوآوری، زمانی صورت می

بیشتر به همراه تبدیل به مطصول یا خدمت شود و در نهایت، برای صاحب آن، کسب درآمد  و سود 

 داشته باشد.  

 

 تحقیق و توسعه

ترین مراحل، این است که یک کارآفرین  بور   اندازی یک کسب و کار، یکی از مهمدر طول فرآیند راه

هایی که در جهت مرتف  کردن آنهوا دارد، بتوانود    های مشتریان و ایده اساس نیازهای بازار و خواسته

کند تبدیل نموده و در  ملموس که مشخصات مطصول را بیان میها را به یک مفهوم عینی و  آن ایده

ی آزموون   ی عملی از مطصول مورد نار تبودیل و آن را در مرحلوه   ادامه، این مفهوم را به یک نمونه

در این مرحله، کارآفرین  فتالیتهوایی  را انجوام   تر به مطک تجربه بگذارد.  بازار و تطت شرایط واقتی

-ل یا خدمتی را به بازار ارائه کند. این فتالیتها به عنوان پیش نیاز تولید موی دهد تا بتواند مطصومی

ته مطصول جدید با شناسایی نیاز بوازار شوروع شوده و در    در این فصل  فرآیند تطقیق و توسباشد. 

مراحل بتدی با ارائه ایده، غربال کردن و انتخاب ایده مناسب، به طراحوی اولیوه مطصوول پرداختوه     

 شود.  می
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 سنجیآزمون بازار و مطالعه امکان

در این مرحله ایده ای که به عنوان ایده نهایی از مرحله تطقیق و توسته بدست آمده است، از ابتواد  

سنجی فنی، و این امکان سنجی شامل آزمون بازار، امکان گیرد. مختلف مورد امکان سنجی قرار می

ی  ت بسویار خووبی بورای کسوب تجربوه در زمینوه      با آزمون بازار، فرصو  باشد.امکان سنجی مالی می

ی گزاا بورای   گیرد؛ کرا که تا قبل از صرا هزینه ی کاال به بازار در اختیار کارآفرین  قرار می  عرضه

ی کاال در مقیاس وسی ، مسایل و مشکالت مربو  به کواال در هموین مرحلوه کشوف      تولید و عرضه

کنود کوه آیوا    کند و مشوخص موی  بازار را بررسی می شوند. آزمون بازار، قابلیت مطصول و کشش می

مشتری برای مطصول مذکور وجود دارد یا نهک امکان سونجی فنوی، امکوان تولیود انبووه مطصوول،       

کند. امکان سنجی مالی نیز همانطور که از نوام آن  قابلیتهای تکمیلی، و ملزومات صنتتی را بیان می

 پردازد.  های تولیدی و اداری و. .. میایه الزم، هزینهمشخص است، به بررسی ابتاد مالی، میزان سرم

 

 تدوین مدل کسب وکار  

های پیچیده که متغیرهای فراوانی دارد را توصیف و تطلیول  از آنجاییکه ذهن بشر قادر نیست پدیده

هوا  هاست. برای شکل دادن و فهوم پدیوده  کند، همواره در صدد کاهش متغیرها و ساده سازی پدیده

باشود کوه فورد    کنند. مدل کسب و کار نیوز مودلی موی   از مفهومی به نام مدل استفاده می در ذهن،

باشد. مدل کسب و کار یک ابزار مفهومی شوامل  سازی کسب و کار میدرصدد بیان کردن نطوه پول

 کند.مجموعه بزرگی از اجزا و ارتباطات بین آنهاست و منطق کسب و کار یک شرکت را تبیین می

 

 کسب وکار   تدوین طرح

اندازی ذینفتان راه های سنتی که برای جلب حمایتاگر بخواهیم یک جایگزین مناسب برای رایزنی

شد انتخاب کنیم، طرح کسب وکار بهترین جایگزین در ایفای کنین وکار در گذشته انجام میکسب

 نقشی است. 

تملی کوه تموام مراحول و    وکوار و دسوتورال  ی راه ایجواد کسوب  عبارتست از نقشوه  8طرح کسب وکار

وکوار، سوازماندهی   بینی کرده است. به عبارت دیگور، طورح کسوب   وکار را پیشاقدامات ایجاد کسب

ها برای ایجاد و توسته کسوب و کوار جدیود و راهنموای اقودامات کوارآفرین  اسوت.        مناب  و فتالیت

ی ذینفتوان  و  به هموه کیفیت تدوین طرح کسب و کار به توانایی تتریف روشن و انتقال موارد مرب

                                                           
1 Business plan 
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گوذاران، مشواوران،   ی کارآفرین، مشوتریان، سورمایه  بستگی دارد. ذینفتان مهم عبارتست از؛ خانواده

 های صنفی و دولت.  کارکنان آینده، تشکل

 

 ی مجوزهای قانونیتهیه

ورد اندازی یک کسب وکار الزم است برای آغاز فتالیت مو یک فرد به عنوان کارآفرین  یا متقاضی راه

نار خود پروانه و مجوز تأسیس را از مراکز و  مراج  ذیصالح و مربوطه کسب نماید. مناور از جواز 

هوای اموور صونفی، اتواق بازرگوانی و      یا پروانه کسب وکار؛  هر نوع مجوزی است که باید از اتطادیوه 

دی در موورد  در فصوول بتو  صوالح دریافوت شوود.    ها و یا سایر مراج  ذیصنای  و متادن، وزارتخانه

  شود.مجوزها مباحث تکمیلی ارائه می

 

  گردآوری و تشکیل منابع

تورین مرحلوه در    اندازی انواع کسب و کارها برای کارآفرینان ، مهم در راه ،ی کارشناسان امر به گفته

های مناسب، توانایی و تأمین مناب  مناسب برای شروع کسوب و کاراسوت کوه     کنار شناسایی فرصت

 .مرحله می باشدترین  مهمیکی از ین بین، تأمین مناب  مالی، البته در ا

ها را به عهده دارند و عرضوه و تقاضوای    مجموعه نهادهایی که در یک کشور، نقش تامین مالی بنگاه

دهند بازارهای مالی، جزء بسویار مهموی    کنند، بازار مالی آن کشور را تشکیل می اعتبار را تنایم می

هوا   یابی به موق  بنگاه سبب دست ،و کارایی بازار مالی هستندکارآمد را از نهادهای یک اقتصاد مولد 

 شود.   به مناب  اعتباری، در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب می

 

 سازماندهی

اندازی یک کسب وکار  گردآوری گردیود، بایسوتی ایون منواب  در     پس از اینکه مناب  الزم جهت راه

را داشته باشند، قرار گیرد. این همان موضوع ساختار سازمانی قالب و فرم خاصی که بهترین کارآیی 

در این فصل، مباحبی همچون ساختار سازمانی، نموودار سوازمان، مکوان یوابی و کیودمان      باشد. می

 مطرح می شود.

 

 مدیریت کسب وکارهای نوپا

کوار بکوار   اندازی و کسب مناب ، باید آنهوا را در اجورای طورح کسوب و    کارآفرین پس از تأسیس، راه

ی کسوب  ببندد. مشکالت عملیاتی در اداره کسب وکار موضوعی است که به صورت عوادی در هموه  

ی مدیریت هایی در زمینهها و مهارتوکارها وجود دارد. در این راستا، فرد کارآفرین  بایستی توانایی
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د باال تشریا خواهد مواردر فصل مربوطه مناب  انسانی، مدیریت عملکرد، فروش و مالی داشته باشد. 

 ش.

 

 رشد و توسعه کسب وکار  

کنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت. کسوب وکارهوایی   هایی که به نوآوری توجه نمیشرکت

کنند تا کسب وکار نوآورانه دیگر را صاحب شووند  اند، اغلب تالش میکه از نار مالی موفقیت داشته

 و بدین طریق از رشد خود اطمینان یابند.

برای بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وض  موجود، باید جریان نوجوویی و نووآوری را در    حاضردر عصر 

سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیوای موتالطم و   

ت متغیر به حیات ادامه داد، باید به نوآوری و خالقی روی آورد و ضمن شوناخت تغییورات و تطووال   

مطیط، برای رویارویی با آنها پاسخهای بدی  و تازه تودارک دیود و هموراه بوا توأثیر پوذیری از ایون        

تطوالت بر آنها تأثیر نهاد. با کنین نگاهی به موضوع نووآوری، بایسوتی راهبردهوایی جهوت توسوته      

نشویز و.  مطصوالت جدید انجام داد. در این قسمت راهبردهای رشد همچون؛ ادغام، خرید، تنوع، فرا

 گردد... بیان می

 

 خروج از کسب وکار 

کسب وکارهایی که به نوآوری توجه نمی کننود، سرنوشوتی جوز نوابودی نخواهنود داشوت. کسوب        

وکارهایی که از نار مالی موفقیت داشته اند، اغلب تالش می کنند تا شرکت های نوآورانه ی دیگور  

ند. همچنوین تتودادی از شورکت هوا تولیود      را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان یاب

مطصوالت یا خدمات جدیدی را دنبال می کنند. در حالتی که کسب وکار در موقتیت وررشکستگی 

گیرد، باید بتواند با ایجاد نوآوری جدید خود را در بازار حفظ کند. در غیر اینصورت شکست قرار می

ی باید فرد یا تیم کارآفرین  اقداماتی را جهت شود. در کنین شرایطخورده و از دور رقابت خار  می

توان به موارد زیر اشاره کرد؛ تسویه با کارکنوان،  خرو  از کسب وکار انجام دهند که از آن جمله می

تسویه با طلبکاران، بستن حسابهای مالی، رعایت قوانین مربو  به ورشکستگی مالی و... که هر کدام 

 در فصل مربوطه تشریا خواهند شد.

 

 کسب وکارهای مخاطره پذیر دارای پتانسیل باالتر: به اندازۀ کافی بزرگ فکر کنید

شود اشتباه استرات یک )راهبردی( ترین اشتباهاتی که کارآفرینان با انگیزه مرتکب می یکی از بزرگ

کنند و فکر کردن به یک کسب و کار ساده و کوکک در یک کهارکوب ها کوکک فکر می است. آن
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-تر و قابل مدیریت، کامالً منطقی است اما متموالً عکس این قضیه صدق میر و کم ریسکتآسان

کند؛ شانس بقا و موفقیت این کسب و کارها که فقط جایگزینی برای شغل افراد هستند کمتر است 

و اگر هم بقا داشته باشند از نار مالی پاداش کمتری را به همراه خواهند داشت. به گفتۀ فردی که 

برابر حقوق  5تا زمانی که یک کسب و کار حداقل » سس کسب و کارهای بسیاری بوده است: مؤ

 «فتلی شما را به شما ندهد ارزش ریسک کردن و عرق ریختن ندارد

 42تا  12پذیر خود را در بین  تتداد زیادی از کارآفرینان بزرگ وجود دارند که کسب و کار مخاطره

جوانان »پذیر جدید به نف   د گرکه قدرت کسب و کارهای مخاطرهان سالگی شان راه اندازی کرده

 18است  اما سن وسال هیچ مانتی برای ورود نیست. یک تطقیق نشان داد که « در شروع کار

اند،  سال بودند که کار کارآفرینی خود را شروع کرده 32ها، باالی  درصد  از بنیان گذاران شرکت

 اند.  ساله بوده 15بوده و تنها یک کهارم آن  سال 32تا  42اکبریت افراد بین 

 

 تر بودن مترادف است با احتمال بیشتر شکست کوچك

های  ترین شرکتهایی راه اندازی شده باال نیست. یکی از خوشبین متأسفانه آمار بقای شرکت

کند. با وجود اینکه داده های درصد برآورد می 3/43های نوپا را  تطقیقاتی نرخ شکست شرکت

دولت، تطقیقات و آمار سقو  کسب و کارها ،درمورد مقدار دقیق شکست و بقای کسب و کارهای 

 ها اتفاق نار دارند که شکست یک قانون است نه استبنا.  جدید همخوانی ندارد اما همۀ آن

دهد که آمار و پایگاه دادۀ قابل ها نشان می های زیادی برای برآورد مقدار دقیق شکستتالش

مدیریت کسب و کارهای ها وجود ندارد به هرحال  برای شناسایی و تتیین میزان شکست اعتمادی
ها  تا از آن 511422شرکت راه اندازی شده که  511122، 8111نشان داد که در سال  8کوکک

  1شکست خوردند.

ها درصد مجموع ورشکستگی 4، 8118نرخ شکست در صنای  مختلف کامالً متفاوت است. مبالً در 

 4ها مربو  به خرده فروشی و خدمات در آن سال بود.  شکستو 

این مطالتات  8دهد.سال گذشته را نشان می 52ای از مطالتات میزان شکست در بطث زیر خالصه

-سال طول می 5تا  1ها  ( گرکه برای اکبریت شرکت1ها باالست  ( نرخ شکست8دهد که نشان می

  1کشد.دیگر بسیار زمان بیشتری طول میکشد تا دکار شکست شوند اما برای برخی 

                                                           
1
 Small Business Administration 

 Small Business. واشنگتن دی سی،  9111. موقعیت کسب و کارهای کوچک، گزارش از رئیس جمهور که به کنگره ارسال شده است  2

Adminstration 9111 . 
 .  921ص  9112وقعیت کسب و کارهای کوچک . م 3
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علیرغم اینکه اطالعات دولتی، تطقیقات، آمار ورشکستگی کسب وکارها در مورد میزان دقیق 

های نوپا  های نوپا هم اتفاق نار نداشته باشند، اما همه موافقند که شرکت شکست و بقای شرکت

آمده است نشان داده که  4-4مایه ریسک شکست خوردنشان باالتر است. یک تطقیق دیگر که در ن

گذشت تنها کمتر از یک سال از تأسیسشان می 8111شرکت که در سه ماهۀ اول  545181از بین 

دهند که نرخ همچنان به حیات خود ادامه می 1228شرکت هستند در سه ماهه اول  424583

 درصد است. 3/34ها  متوسط شکست در آن
 

 تاسیس ای تازهه : نرخ شکست کل شرکت3-3نمایه 

 های تازه تاسیس شناسایی شده شرکت 

تاسیس های تازه شرکت صنعت

 2، کیو 2998

-های تازه شرکت

 2، کیو 4004تاسیس 

بقا 

 )درصد(

شکست 

 )درصد(

 %3433 %5434 424583 545181 کل صنای 

 3234 5133 1141 85543 کشاورزی

 3434 5433 1225 83111 مالی

 3834 5133 81118 41144 ساخت

 4431 4431 82148 84111 امالک

 3138 5231 31581 831523 خرده فروشی

 3134 5833 81838 43423 عمده فروشی

 5431 3438 84851 11535 فناوری

 5333 3534 118 315 سخت افزار کامپیوتر    

 5531 3331 1413 81344 نرم افزار/خدمات کامپیوتری    

 خاطره راه اندازی کسب و کار: گزارش صنتتی اصلی شاخص م  Bizminer 2002منب : 

 راه اندازی مورد نار اشاره به بنگاهای دارد که یکسال یا کمتر از عمر آنها می گذرد.

 

                                                                                                                                              
رشد کسب و کار واستخدام در ». مایکل تِیتز و همکاران 9191 -9111، دیوید برچ  MIT. این اطالعات از مطالعات زیر گلچین شده است. مطالعات  9

آگوست  21آمریکا  small Business administrate . 22ص  5، جدول 9119، دانشگاه کالیفرنیا در بِرکلی مارس  341کالیفرنیا شمارۀ مجوز کار 

، انتشارات کیرشهف و شرکا بابسون پارک، 9111تحقیق مرزهایی در کارآفرینی « تحلیل رشد و بقای شرکتهای جدید». فیلیپس و کیرشهف 9111

 . Brandow.com ،2112، شرکت ، گزارش صنایع مهم2112و بیز ماینر شاخص ریسک کسب و کارهای نوپا،  277 -79ص  9111دانشکدۀ بابسون 
تحقیقی است که روی مجله های یلو پِیج انجام شده و در مجلۀ « خروج ها وورودها». این خالصه ها در آلبرت شاپرو و جزف دیگرانو ارائه داده اند :  2

بقا و »و کارولین وُو و آرنولد کوپر  993-94 ، ص9112چاپ شده انتشارات وِسپر و  همکاران )پارک بابسون، دانشکدۀ بابسون  9112مرزهای کارآفرینی 

، 9111چاپ شده، انتشارات کیرشهف و شرکا پارک بابسون دانشکده بابسون  9111یک مطالعه منطقه ای است که در مجله مرزهای کارآفرینی « نابودی

  255-39ص 
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شود نرخ شکست در صنای ، متفاوت است. مشاوره امالک  مشاهده می 4-4همان طور که در نمایه 

ترین میزان را دارد و بخش تکنولوژی با  یینهای نوپا، پا درصد نرخ شکست خوردن شرکت 1/44با 

درصد باالترین نرخ شکست را دارد. بخش خدمات و نرم ا فزارهای صنتت تکنولوژی نرخ  1/54

های پیگیری شده، درهای کسب وکارهای خود را  درصد از شرکت 1/55شکست باالتری دارد. 

 ده پایین است.های راه اندازی ش اند. متأسفانه، میزان ثبت بقای شرکت بسته

ها در عمل خیلی باالتر است. از آنجا  کنند نرخ شکستبدتر از همه اینکه، بیشتر افراد فکر می

عملکرد انسان براساس استنبا   از مطیط و نه براساس  خود واقتیت است، استنبا  نسبت به 

 رینی باشد.تواند مان  مهمی برای تشویق کارآف شکست در کنار این سوابق ناامید کننده ، می

 8اند که تفاوت کشمگیری بین نرخ بقای گروه های صنتتی بِرَد استریت مطالتات دیگری نشان داده

ها و  درصد کل شکست 32وجود دارد. خرده فروش، ساخت وساز و کسب وکارهای کوکک خدماتی 

های نوپا را براساس  دهند. یک تطقیق هم شاخص ریسک شرکتها را تشکیل می ورشکستگی

  1تشان برآورد کرده است که برای کارآفرینان بالقوه هشدارهای واضطی به همراه دارد.صنت

های مبل  در انتهای باال ریسک، تولیدات تنباکو قرار دارند،در انتهای پایین ریسک عضویت سازمان

AAA و نفر نیر 822ها کمتر از  درصد از این شرکت 11ها  قرار دارند. عالوه بر این 4و ولکام واگن

ها برایش عجیب نیست.برای  دارند. کسی که تجربه و مشاهدات عینی داشته باشد. این گزارش

کارآفرینان بالقوه مفاهیم بسیار مهم هستند. دانستن تفاوت بین یک ایده خوب و یک فرصت خوب 

 دربارۀ این موضوع بطث خواهیم کرد. 3کامالً حیاتی است. که در فصل 

است که شومپیتر در آثار خود مبل ادوار « تخریب خالق»و  به ها مرب از شکستمیزان خاصی 

کند. و این بخشی از پویایی نوآوری و احیای  اقتصادی  و کاپیتالیسم به آن اشاره می 8141تجاری 

تر اینکه تخریب خالق بخشی از فرآیند ها نیاز دارد. مهم است که هم به تولدها و هم به مرگ

ارآموزی کارآفرینانه است. اگر کسب و کاری شکست بخورد، هیچ یادگیری نهفته در گذراندن ک

ها و هنجارهای اجتماعی که از امریکا بخشنده تر باشند،  کشوری در هیچ جای دنیا، قوانین، سازمان

 کنند.دهند و رشد میشوند اما کارآفرینان ادامه می ها از صطنه خار  می وجود ندارند. شرکت

آورد. نخست اینکه آیا سؤال مهم را برای کارآفرینان با انگیزه پیش می 1شواهد دلهره آور شکست،  

برای این قانون کلی شکست استبنا هم وجود دارد یا اینکه ما وارد بازی تنبیه کنندۀ کارآفرینی 

 تواند شانس موفقیتش را باال ببرد. ایم. دوم اینکه اگر استبنا وجود دارد یک فرد کگونه می شده

                                                           
1 Bradstreet 

 ، شاخص ریسک کسب و کارهای نوپا 2112. بیز ماینر  2
3 Welcome wagon 
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 کارآفرینی و موفقیت

 موفقیت

 روی پول انباشتن یتنی موفقیت کند می فکر یکی. دارند موفقیت به راج  گوناگونی اعتقادات مردم

. را بوالقوه  استتدادهای به بخشیدن تطقق یکی و داند می موفقیت را اهداا به رسیدن دیگری پول،

 ارتبوا   سور  بر مردم تربیش. دیگران حسادت برانگیختن هست؛ موفقیت از هم دیگری جالب تتریف

 حاشیه آن جز دیگری کیز هر و هدا یتنی موفقیت گویند می بتضی .دارند توافق هدا با موفقیت

 بسیار زمان در اند کرده مکتوب را آنها و دارند مشخصی اهداا که کسانی تتریف این براساس. است

 نطووه  البتوه . یابنود  موی  دست شان اهداا به اند نکرده کاری کنین که کسانی به نسبت تری کوتاه

 کوار  به آن به رسیدن برای انسان ناخودآگاه ذهن قدرت تمام که طوری است مهم هم گذاری هدا

 انجوام  آراموش  با یتنی موفقیت گویند می که هست موفقیت تتریف در هم دیگری نار. شود گرفته

 کوه  دهنود  نموی  انجام دگوین می که را آنچه مردم متموالً. دهید می انجام که اید گفته آنچه دادن

 .ببرند پایان به آرامش با را کار آن آنکه به رسد

 عمول  آن بوه  روز هور  کوه  ای ساده منام کارهای و انضبا  یتنی موفقیت دارند عقیده دیگر بتضی

 تواثیر  کنویم  عمل رویه این به روز هر اگر کون است خار  تصور از روزانه ترتیب و نام قدرت. شود

 خطوای  کنود  از توان می البته توجه؛ روز 445 یتنی خوب ممارست. شود می ربیشت روز به روز آن

 ترتیوب  و ناوم  وقتی. کرد تصور را شکست توان نمی حتی ممارستی کنین با. پوشید کشم کوکک

 شوود  موی  آن تواثیر  متوجه وقتی و کند نمی فکر آن به دیگر فرد متموالً شود بدل روزمره عادت به

 توانود  موی  تنهوایی  به روزانه ترتیب و نام روش همین .شود می سرازیر او سوی به مببت نتایج که

 بوه  کارهایی کنین که است این روزانه ترتیب و نام مزایای از دیگر یکی. کند دگرگون را ما زندگی

 کیوزی  انگیوزه  گوینود  موی . کند می خلق را ما شخصیت عادت و شوند می عادت به تبدیل سرعت

 واموی  آن اداموه  بوه  را شوما  کوه  است کیزی عادت و کند می کار وعشر به وادار را شخص که است

 .دارد

 شوود،  موی  مطسوب موفقیت آنچه بلکه ندارد درآوردن پول به ربطی موفقیت دارند اعتقاد ها بتضی

 البتوه . نشان می دهود  ارزشمند دیگران نار در انسان را  که است موقتیتی به رسیدن و کردن رشد

 به ناکار ارزش کسب برای مردم زیرا شود مطسوب موفقیت درآوردن پول هم تتریف همین با شاید

 هزینوه  توانود  موی  متمووالً  دهود  موی  انجام درست و خوب را کارش که کسی. هستند پول پرداخت

 بوا  مهربوانی  یتنوی  موفقیت دارند اعتقاد که هستند هم ها بتضی اما کند فراهم خواهد می را هرکه

 فقط باشد ای حرفه ورزشکار اگر حتی کند می فکر طور این که سیک .زندگی از بردن لذت و مردم

 کوار  به بازی هر در را تالشش تمام اگر کند می فکر او. ترسد نمی باختن از و کند نمی فکر بردن به
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 به. شود می هم برنده متموالً تالشی کنین با البته و است داده انجام درست و خوب را کارش بگیرد

 رسویدن  برای کوشش و توان درصد صد گرفتن کار به فردی کنین برای وفقیتم تتریف ترتیب این

 .بود خواهد عالی نتیجه متموالً البته و کند نمی فرقی باشد هرکه نتیجه حاال است هدا به

 جهوت  در موداوم  کوردن  عمل نتیجه موفقیت گوید؛ می موفقیت درباره دیگری زیبای بسیار تتریف

 متمرکوز  دارد را اهمیت بیشترین آنچه بر همواره را توانمان و انرژی وقتی. است اهدافمان مهمترین

 مهر فرهیختگان، به احترام خندیدن، بیشتر و بیشتر. ماند نمی باقی شدن موفق جز راهی کنیم می

 درک نارفیقوان،  خیانوت  تطمول  صوادق،  منتقودان  سوتایش  کسوب  برانگیختن، را کودکان مطبت و

 هوم  نفور  یک حتی شود می باعث شما وجود اینکه درک و دیگران در ها بهترین کردن پیدا زیبایی،

  هستند. موفقیت اینها همه کند؛ زندگی تر راحت شده که

 : موفقیت و کارآفرینی2-2شکل شماره 

 

  موفقیت کلیدهاى

: خودبواورى  .اسوت  اهوداا  سومت  بوه  پیشوروى  مراقبت بر  موفقیت براى ریزى برنامه: ریزى برنامه

 مطموئن  انتاوارى  ایموان  و دارد ایمان خویش توان به خودباور انسان. است خودباورى ایمان اساس

 طبق و شده حساب که حرکتى اما است؛ موفقیت ضامن توقف عدم و سکون از خرو : حرکت .است

 موفقیوت  اسواس  هوا  شکست پذیرش حتى و نکردن پا آن و پا این و هراس عدم: جرأت .باشد برنامه

 و کارآفرینی موفقیت

 کارآفرین

 کارآفرینی

 

 موفقیت

 
 انداز و ماموریتکشم

 
 مسیر شغلی

 
 انواع زندگی شغلی

 

 کارآفرین هایوی گی

 استخدام

 خود اشتغالی

 کارآفرینی

 کشم انداز

 ماموریت
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 فهرسوت  دارد نیواز  گواه  انسوان . نیسوت  شویفتگى  خوود  متنواى  به تشویقى خود: خودتشویقى.است

 بواور  توا  بینودازد  کشم ها سپاسنامه و ها نامه تقدیر بتضى به حتى و کند تنایم را خود هاى موفقیت

 .کسب کند جدید موفقیتى تواند مى دوباره کند

 در شودن  غرق جاى به باید. سدنهرا متقول پروازى بلند از و باشد نار بلند باید موفقیت براى انسان

 ریوزد،  موى  اى کالوه  به که حقیرى جویبار از کند؛ حرکت موفقیت دریاهاى سمت به کوکک نهرهاى

 در توفیوق  مروارید و است ها بلندى و ها افق در موفقیت شاهین. کرد نخواهد صید مروارید کس هیچ

 خداونود  هدایت که داشت باور و بود انکر بى بطرهاى غواص و پرواز بلند و نار بلند باید. ها اقیانوس

 جاری است. موفقیت جویاى هاى انسان سمت به همواره

 

 انداز و ماموریتچشم

2چشم انداز
 

باشد و بیانگر هویت، آرمان و کگوونگی رسویدن   گیری فرد و یا سازمان میکشم انداز، اعالمیه جهت

توصیف می کند، تصوویری از مقصود    کشم انداز آرزوهای مدیریتی برای کسب و کار را .به آن است

آینده فرد و یا سازمان را ترسیم و منطق کگونگی مناسب بودن این مطلوب بورای شورکت را شورح     

 دهد این اعالمیه به سه سؤال اساسی زیر پاسخ می گوید: می

 مأموریت  ما به که کاری مشغول هستیمک 

 آرمان  ما می خواهیم که بشویمک 

 یم ک ارزشهاما پیرو که ارزش هایی هست 

 

4ماموریت
   

ماموریت بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به که کاری اشتغال 

 دارد نشان می دهد. برای تتریف ماموریت سازمان به کهار سؤال زیر پاسخ داده می شود:

 که کیزی ک  -8

 برای که کسانیک  -1

 کگونه ک  -4

 کرا ک  -3

                                                           
1
 VISION 

2
 Mission 
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کند کیزی که اگر آن را از سوازمان کسور کنویم    ل وجودی یک سازمان را مشخص میمأموریت دلی

شوود.   مأموریوت بور اسواس یوک نیواز تتریوف موی        .ام سازمان باید بپرسد من برای که بوجود آموده 

خواهد در یک دوره زمان طووالنی مودت    هدفی بزرگ که سازمان می .مأموریت از جنس هدا است

شان بر مأموریت بود اما امروزه سازمانها به کشوم انوداز    تأکید اصلی  بلیسازمان های ق .به آن برسد

ذیوالً تفواوت بوین کشوم انوداز و بیانیوه        .کنند یا به عبارت دیگر کشم انداز مطور هستندتأکید می

 .ماموریت ذکر می گردد

 

 چشم انداز درمقابل مأموریت 2-2جدول 

 چشم انداز مأموریت

 تمرکز بر مسیر آینده سازمان های جاری تمرکز بر فتالیت

 توانیم بشویم سازمانی که می سازمانی که االن هستیم.

نیازهای جاری که به پاسخگویی آنها مشغول 

 هستیم

توانیم جواب دهیوم هنوزشناسایی نشده  نیازهایی که در آینده می

 است.

 

خواهید با زندگی خوود کوه   من از افراد زیادی پرسیده ام که می "نویسد: مطققی در این زمینه می 

من می خوواهم یوک   "و متموالً جواب هایی از این دست شنیده ام:  "کنیدک کشم اندازتان کیستک

می "یا مبالً  "خانه ی بزرگ بسازم یا بخرم؛ یک اتومبیل عالی بخرم و خانواده ای عالی داشته باشم.

ایون هوا اموا کشوم      "خواهم زد. روزی روزگاری رستورانی"گوید: و دیگری می "خواهم ازدوا  کنم.

پاسخ های یادشده نه کشم انداز که مصادیقی از ماموریت هستند، به  "انداز نیستند؛ صرفاً هدا اند.

این دلیل که خیلی کلی تر از کشم اندازند. گرکه کشم انداز و ماموریت مفاهیمی مرتبط بوه شومار   

از هودفی غوایی اسوت و در برگیرنوده ی      می آیند، اما دقیقاً یکسان نیستند. ماموریوت بیوانی کلوی   

ماموریتت،  خواهیم در زندگی انجوام دهویم. بوه بیوان دیگور:      ی کلی آن کاری است که میاندیشه

ماهیتی فلسفی و تجریدی دارد و خصوصیاتی چون عملیاتی بودن و عینیت از آن بته دور  

می تووان سواعت هوا و یوا      به عالوه، ماموریت کنان باز و فارغ از هر نوع مطدودیتی است که .است

در  .حتی روزها را بوه بطوث و گفوت وگوو دربواره ی جنبوه هوا و کاربردهوای متفواوت آن گذرانود          

 .چشم انداز، شرحی دقیق همراه با مرزهای قابل تعریف و تاکیدهای مشخص است عوض

ن شورح  های میان ماموریت، اهداا، و کشم انداز  بودی توان گفت که تفاوتبر اساس مباحث باال می

است؛ ماموریت، یتنی کار مستمری که به انجام آن مشغول هستید یا فکر می کنید که خداوند شما 

برای انجام آن آفریده است. خدمت به خدا، خدمت به میهن، خدمت به موردم، توسوته ی علوم،      را

لوی و  مفواهیمی ک   ی ماموریت قورار موی گیرنود   پرداختن به تجارت و مواردی از این قبیل در زمره
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اهداا یتنی نتایج مورد انتاار و قابل سونجش،   .انتزاعی و فارغ از زمان و مکان و شرایط خاص شما

ارشد، خرید اتومبیل، راه اندازی یک کسب و کار جدید،   مانند خرید خانه، اخذ درجه ی کارشناسی

انداز همانوا  شمک .ها مطدود به زمان و مکان و شرایط خاص شما هستندفرزنددارشدن و الخ. .. هدا

کگونگی انجوام ماموریوت     انداز در واق تصویری از آینده ی مطلوب و منطصربه فرد شماست. کشم

، یتنوی حرکتوی انسوان    "متلمی مردم"شما را توسط شما نشان می دهد. اگر شما ماموریت خود را 

تواند سرمایه گوذاری  سازانه همانند انبیاء الهی در نار گرفته اید، کشم انداز منطصربه فرد شما می 

 .تربیتی روی کودکان یا نوجوانان یک شهر خاص باشد یا کاری که دیگران آن را در نار ندارند

 مسیر شغلی  

-ای به مرحلهکند و به مرور زمان از مرحلهانسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می

ه کودکی و سپس به نوجوانی و جووانی  ی نوزادی بشود. به عنوان مبال از مرحلهی دیگر منتقل می

بندی زندگی است کوه بور اسواس زموان و سویر حیوات       های تقسیمرسد. این روش یکی از روشمی

ای کننود، روش وظیفوه  بنودی موی  گیرد. روش دیگری که زندگی را بر اساس آن تقسویم صورت می

شود. بوه عنووان   ندی میبهای مختلفی تقسیماست.یتنی زندگی انسان بر حسب نوع وظایف به دوره

باشود و  مبال؛ یک دوره از زندگی انسان که مهمترین و بیشتررین اهمیت را دارد، دوره تطصیل موی 

نامند، دورانی است که می« زندگی شغلی» نامند. و دوران دیگر زندگی کهآن را زندگی تطصیلی می

یابد. شروع زندگی شغلی ق میمهمترین وظیفه فرد در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت در آن، تطق

افراد به شرایط فردی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگوی جوامو  بسوتگی دارد. بتضوی افوراد در      

ای کننود و عوده  بسیاری از کشورها زندگی شغلی خود را از سونین کوودکی یوا نوجووانی آغواز موی      

انی به مناور تأمین متاش یوا  همزمان با تطصیالت دانشگاهی یا پس از اتمام آن. به هر حال هر انس

بروز استتدادهای خود یا هر دلیل دیگری مبل ایجاد روابط اجتماعی و یا تطقق عزت نفس و احترام 

شود. این دوره از زندگی، سوایر شوئونات زنودگی انسوان را     به خود دیر یا زود وارد زندگی شغلی می

غلب این افراد از شغل خود راضی نیستند. دهد. اما آنچه اهمیت دارد اینست که اتطت تأثیر قرار می

و ذندگی شغلی خود را که قسمت اعام زندگی آنهاست همواره با ناراحتی، اضوطراب، سوردرگمی و   

دهد که بطور مستقیم مردم پنج بوار شغلشوان را در طوول عمور     گذرانند. آمارها نشان میناامنی می

 دهند.تغییر می
شغل این است که اغلب افراد هنگام آغاز زندگی شغلی، آگاهانه یکی از مهمترین دالیل نارضایتی از 

ریوزی  ها و عالیوق( بورای خوود برناموه    و براساس متیارهای صطیا، واقتی و واضا) استتداد، مهارت

های مرج  و حورا  های گروههای اجتماعی و ارزشکنند و با توجه به نیازهای بازار کار، قراردادنمی

کنند. به عبوارت دیگور، دیگوران کوار را بورای آنهوا       غل خود را انتخاب میمردم، رشته تطصیلی و ش
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گذارند که مجبورنود یوک عمور    ای قدم میاند نه خودشان. بنابراین در زندگیتتریف و انتخاب کرده

 بدبختی بکشند و در اناار دیگران تااهر کنند که خوشبختند!! 

ریوزی  کنویم و زنودگی شوغلی مطلووبی را پایوه     اما برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخواب  

نماییم ابتدا باید بدانیم کند نوع زندگی شغلی وجو دارد و سپس بررسی کنیم کودامیک بوا اهوداا،    

 های ما سازگار است.ها، عالیق و مهارتها، تواناییها، روحیات، گرایشایده

 
 

 انواع زندگی شغلی

اند: اسوتخدام، خوود   ه نوع زندگی شغلی را تجربه کردهتوان گفت تا کنون مردم دنیا سبطور کلی می

 اشتغالی، کارآفرینی

های فوق مترادا یا یکسان به نار آیند، مبالً کنوین تصوور شوود    ظاهراً ممکن است بتضی از گزینه

-تر شدن مفهوم، مرزها و تفواوت که خود اشتغالی و کارآفرینی همان اشتغال آزاد است. برای روشن

 گردد. ، شرح مختصری از آنها ارائه میهای این تتاریف

 

 استخدام

مناور از استخدام، زندگی شغلی ای است که شخص در قالب یک قرارداد رسمی و متتبور، وقوت و   

-های خود را در مقابل دریافت وجه مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار موی مهارت

امنیت شغلی کامل یا نسبی برای مودت نسوبتاً    سازد که موجبدهد. استخدام شرایطی را فراهم می

 گردد.  طوالنی می

به عنوان مبال زندگی شغلی کلیه افرادی که در استخدام رسمی دولت یا سازمان خصوصی هستند، 

ای که فرد از یک حداقل امنیت شغلی و اقتصادی برخوردار است. فرد از این نوع است. یتنی زندگی

رپذیری مالی کارفرما را ندارد و در جستجوی یک زندگی مطموئن  استخدام شده دغدغه ضرر و خط

و بی مخاطره است، اگر که در سطا باالیی از رفاه نباشد. این نوع زندگی از دوران انقوالب صونتتی   

در دوران « شالوده کوار » شودکه سازمان های بزرگ بوجود آمدند، بیشتر رایج گردید و لذا گفته می

 ست.بوده ا« استخدام» صنتتی

بندنود و از  الزم به توضیا است امروزه افرادی که قرار استخدام پیمانی یا قراردادی، با سوازمانی موی  

شوند در واق  در جستجوی زندگی شوغلی مطموئن هسوتند و    یک امنیت شغلی نسبی برخوردار می

-خواب موی  شوند. افرادی که این نوع زندگی را انتهای استخدامی مطسوب میلذا آنها نیز جزء گروه

کنند اغلب افرادی منام و تاب  مقررات بوده و پذیرای سلسله مراتب اداری و ریاست مافوق هسوتند  
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و لذا حاضرند خود را تطت نار و کنترل دیگران قرار دهند به عبارت دیگر بدست آوردن یک امنیت 

 دود کنند.  شغلی برای این گروه ارزش باالیی دارد تا حدی که حاضرند خود را تا این درجه مط

گیوری  های شخصیتی و رفتاری و عوامل مطیطی نیز در این تصومیم البته سایر خصوصیات و وی گی

موثر است. به عنوان مبال فردی که در خانواده خود شاهد و ناظر رفتارهوای کارآفرینانوه و مخواطره    

سازمان بزرگ کار دهد در یک پذیر نبوده است و یا فردی که نیاز به قدرت سازمانی دارد ترجیا می

کند تا بتواند در جایگاهی قرار گیرد که قدرت خود را بر دیگران اعمال کند. بالتکس افرادی که نیاز 

دهند برای پیشرفت بیشتر، خود را از قید و بنودهای اسوتخدامی   به پیشرفت باالیی دارند ترجیا می

 برسند. انداز خود ها و کشمو سازمانی آزاد کنند تا بتوانند به آرمان
 

 خود اشتغالی

ی خود را خوداشتغالی اصطالحی است برای بیان و توصیف نوعی زندگی شغلی که در آن فرد حرفه

دهد. به عبارت بر اساس تجربیات و مشاغل آزاد موجود در بازار کار و با مسئولیت شخصی انجام می

گیر نیستند، خواه به صوورت  دیگر هر کس که در استخدام سازمانی نباشد و یا همه افرادی که مزدب

انفرادی کار ار در منزل انجام دهند یا همانند وکیل، مشاور، متخصص، کار در بیرون از منزل داشته 

باشند و یا در یک مغازه و یا کارگاه با کند نفر دیگور بکوار مشوغول باشوند، خوود اشوتغال هسوتند.        

بکار گمارده و مشغول تولید مطصولی مبل بتنوان مبال فردی که در یک مغازه یا کارگاه، تتدادی را 

قاب عکس باشد، و یا به تنهایی صواحب مغوازه بواطری سوازی بووده و آن را اداره کنود جوزء خوود         

شود. عالوه بر این الزم است که فرد مسئولیت مالی کار و خطر پوذیری آن را  اشتغاالن مطسوب می

دهند اما در مقابول آن  را در منزل انجام می شخصاً بپذیرد. به عبارت دیگر افرادی که بتنهایی کاری

کنند خود اشتغال نیستند. در مقابل افرادی که با دیگوران در  از فرد یا سازمانی دستمزد دریافت می

سرمایه یا در وسائل کار شریک باشند و بتنهایی یا خانوادگی در منزل کار کنند و خار پذیری کوار  

توان گفت خود اشوتغالی مسواوی   شوند. بنابراین میوب میرا متقبل شده باشند، خود اشتغال مطس

است با کاری که توأم با خطرپذیری و غیور مزدبگیوری در منوزل یوا خوار  و بصوورت انفورادی یوا         

 خانوادگی و با بکار گماردن افرادی انجام شود. 

د اشوتغالی  بسیاری از افرادی که نوع زندگی شغلی کارآفرینانه دارند ممکن است کار خوود را از خوو  

شروع کرده باشند اما پس از مدت کوتواهی رشود قابول تووجهی نمووده و وارد حووزه کوارآفرینی و        

توان گفت فردی کوه یوک سوال بصوورت     اند.لذا به طور قط  نمیهای کوکک و متوسط شدهشرکت

گور  خود اشتغالی فتالیت کرده است، زندگی شغلی خود را از نوع خود اشتغالی انتخاب نمووده، اموا ا  

توان گفت کوه بوه احتموال    سال هنوز به صورت خود اشتغال فتالیت کند می 5تا  4پس از گذشت 
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زیاد زندگی شغلی او از نوع خود اشتغالی است. یتنی هر کس ممکون اسوت در یوک دوره کوتواه از     

تووان نوام   روی اجبار و یا به طریق تفننی به یک شیوه شغلی خاص روی آورد اما تنهوا مووقتی موی   

ای گذاشت که هم آگاهانه صورت گرفتوه باشود و   خاب زندگی شغلی را بر  روی یک فتالیت حرفهانت

 هم تداوم داشته باشد.

 
 

 کارآفرینی

کارآفرینی یک شیوه تفکر، استدالل و عمل است که فرصت مطور، کل نگر و با رهبری متتادل 

ها نه فقط برای مالکان خود  کارآفرینی منجر به خلق، توسته، عینیت بخشی و تجدید ارزش 8است.

اندازی و به دنبال آن عالقه به راه 1شود. کشف و خلق فرصت بلکه برای همۀ شرکا و سهامداران می

ها در قلب کارآفرینی قرار دارد. کارآفرینی نیازمند تمایل  به ریسک کردن  و بهره گیری از فرصت

ا شانس موفقیت را همواره افزایش دهد و )فردی و مالی(، اما دریک قالب کامالً مطاسبه شده است ت

های بسیار عالی تدوین های آن در تتادل قرار دهد. متموالً کارآفرینان استرات یریسک را با پاداش

 کنند تا با مناب  مطدود به کار خود ادامه دهند. می

های گوناگون  ها و سازمان امروزه متنی کارآفرینی بسیار فراتر از ناریه کالسیک راه اندازی شرکت

های جدید و یا قدیمی، کوکک یا بزرگ،  تواند در شرکت در مراحل مختلف است. پس کارآفرینی می

های  دارای رشد سری  یا آهسته، در بخش خصوصی، دولتی و یا غیرانتفاعی و در همه مکان

 نگیرد.جغرافیایی و در همۀ مراحل پیشرفت کشور، دور از مسائل سیاسی، صورت بگیرد و یا صورت 

رهبران کارآفرین، تخیل، انگیزه، تتهد، شور، پشتکار، اتطاد، کار تیمی و کشم انداز را برای 

گیرند که علیرغم همه هایی قرار می ها بر سر دو راهی آورند. آنهای خود به ارمغان می شرکت

یک شبه پولدار  آید که کارآفرینی با ناریهها و تضادها باید تصمیم بگیرند. به ندرت پیش می ابهام

-شدن هم متنا شود. برعکس از آنجا یی که کارآفرینان هیچ  وقت از ماهیت فرصتشان اشباع نمی

به گونه ای که این آفرینی، شوند، پس کارآفرینی یک فرآیند پیوسته  است. نتیجۀ این فرآیند ارزش

 رساند. تر شده و به سود آن به جامته می کیک اقتصادی بزرگ

 

                                                           
ینلی ، مدیر . تعریف کارآفرینی در دو دهۀ اخیر و از تحقیقات دانشکدۀ بابسون و دانشکدۀ کسب و کار هاروارد تدوین شده و اخیراً هم توسط استفن اسپ 9

 جان مولردر دانشکدۀ بابسون بسط داده شده است. 
ص  9119در مجلۀ مرزهای کارآفرینی، پارک بابسون، دانشکدۀ  بابسون « یی فرصت، هستۀ کارآفرینیشناسا». تیمونز ، مازوکا ، استیونسون و بایگِریو  2

411 
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 سنتی: راه اندازی کارآفرینی 

تتبیر سنتی از کارآفرینی عبارت است از هرگونه راه اندازی شرکت و ایدۀ نوآورانه که به یک شرکت 

، 8ها عبارت بود از مایکروسافت، نت اسکایپدارای رشد سری  منتهی شود که بهترین این افسانه

، استیپلز و 3، اینتوییت4امپیوتر، کامپک ک 5، ، مک دونالدز3، هُم دِپت 4، سان میکروسیستمز1آمازون

هاست.موفقیت عالوه بر رهبری قوی فرد کارآفرین نیاز ها در خانواده هزاران مورد دیگر که  اسم آن

به تشکیل یک سیستم از افراد با استتداد های متفاوت دارد. توانایی انجام کار تیمی و درک کردن 

دانند، یک عنصر حیاتی است. ردرگمی میکه بقیه آن را تضاد، آشفتگی و س یک فرصت هنگامی

عالوه بر  این، کارآفرینی به مهارت و نبوغ برای پیدا کردن و کنترل کردن منابتی که متتلق به 

ها نیاز دارد. این یتنی کسب وکارهای  مخاطره پذیر نوپا،  دیگران است، برای بهره گیری از فرصت

ترین کارآفرینان، یک تیم تشکیل داده و شود. موفقیکه به پول نیاز دارند.،پولشان تمام نم هنگامی

های مالی را برای دنبال کردن  اند. حمایتها را شناخته هایی که بقیه آن برای پیگیری کردن فرصت

 اند. فرصتی که ممکن است توسط دیگران نادیده گرفته شده باشد،جذب کرده

فرینی، تتاریفی از ایون مفهووم وجوود دارد.    شاید به جرأت بتوان گفت که به تتداد صاحبناران کارآ

این  توان دو نوع جریان را شناسایی کرد. بر اما با بررسی کلیه تتاریف موجود در مورد کارآفرینی می

، تتریف عام کوارآفرینی و تتریوف خواص    شوند بندی می اساس، تتاریف کارآفرینی در دو گروه طبقه

   .کارآفرینی

 

 تعریف عام کارآفرینی

شود. جریان حواکم بور کلیوه ایون      کید میأهای کلی و عمومی کارآفرینی ت یف عام، بر وی گیدر تتر

عوام اسوت و شوامل     یتتاریف، ایجاد و تاسیس کسب و کار است. در این جریان، کسب و کار مفهوم

کنود. البتوه در    هر نوع سازمان، موسسه و شرکتی است که طی یک فرآیند قانونی، رسمیت پیدا می

بوا توجوه بوه     کید شده اسوت. أو جدید بودن نیز ت مانند خطرپذیرییی ها تتاریف بر وی گیبرخی از 

تووان   ، تتریوف عوام کوارآفرینی را موی    "ایجاد کسب و کوار "های تتاریف حاکم بر جریان  کلیه جنبه

 کنین ارائه کرد:

 

                                                           
1 Netscape 

2
 Amazon.com 

3 Sun Microsystems 

4 Home Dept 

5 McDonald's 

6 Compaq computers 

7 Intuit 
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ایجاد کسب و کار جدید که با خطرپذیری و عدم قطعیت همتراه  » کارآفرینی عبارتست از

 «.است

 

 تعریف خاص کارآفرینی

گیوری   دهد؛ جریان کشف و پی تأمل در برخی دیگر از تتاریف کارآفرینی، جریان دیگری را نشان می

در واق   .فرصت. از این رو، کارآفرینی مشخصه ثابتی نیست که برخی افراد را از دیگران  متمایز کند

تواند شامل آن نیز باشد. اما نکتوه مهوم    ر که میجدید ندارد اگ شرکتکارآفرینی الزاماً نیاز به ایجاد 

های مختلف از جمله در سازمانهای موجود نیوز رخ دهود.    تواند در زمینه این است که کارآفرینی می

فرصتت  شوود.   تاکیود موی   های ناشی از درك آن به فرصت و ارزشبه هر حال در تتریف خاص 

مین أاست کوه تو   ای ی پنهان و تامین نشدهاست. مناور از فرصت، نیازها قلب فرآیند کارآفرینی

رو برای تهیه و تدارک آنها حاضر هستند ارزش   از اینو  آنها برای جامته یا مشتریان ارزشمند است

کارآفرینی شامل فرآیند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثرستازی  و قیمت آن را بپردازند. 

خطرپتذیری، ایجتاد، هتدایت،     کارآفرینی تمایل به کار گروهتی،  .ارزش ناشی از آن است

اجرا، پیگیری ایده نوآوری به منظور حداکثرسازی ارزش حاصل از فرصت بدون توجه بته  

 ها، ساختار یا منابع موجود است. محدودیت مدل

 

 تعریف کارآفرین    

گیری از فرصتها، نیروی  کارآفرینان پیشگامان موفقیتهای تجاری کنونی هستند. توانایی آنها در بهره

ها در نوآوری و ظرفیت آنها در قبال موفقیت به متیاری تبدیل شده اسوت، کوه کوارآفرینی نووین     آن

ایجواد شوغل،    شود، کارآفرینان کماکان به لطاظ رهبری، مودیریت، نووآوری،   توسط آن سنجیده می

کارآفرینوان کسوانی    در رشد اقتصادی دارنود.   وری، و تشکیل صنای  جدید، سهم مهمی بهره رقابت،

دهند که در ناور دیگوران وضوتیتی بغورنج یوا آشوفته جلووه         ند که فرصتهایی را تشخیص میهست

انود کوه سوتی در از میوان      کند، آنها را با ورزشکاران رقیب در مسابقات المپیوک مقایسوه کورده    می

با رهبوران   کار دارند، و برداشتن موان  جدید دارند، با دوندگان دو استقامت که با فواصل طوالنی سر

آورند، یا بوا   رکستر سنفونی که مهارتها و اصوات مختلف را در قالب یک کلیت واحد و موزون در میا

 .  کنند ، مقایسه میها که سرعت و جسارت را توأمان دارا هستند خلبانان جنگنده
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باشد. کارآفرینوان در پیشورفت کسوب و     های نوآورانه سازمان خود می کارآفرین اغلب پیشتاز فتالیت

دارد که هموه پیشورفتها بوه افوراد غیور       اظهار می 8کنند. جور  بردنارد شاو ایفا می  ش مهمیکار نق

کننود در حالیکوه کارآفرینوان در پوی      عادی بستگی دارد. افراد عادی رفتارشان را با دنیا منطبق می

اد کند که پیشورفت و تغییور بوه افور     باشند. بنابراین شاو بطث می منطبق کردن دنیا با خودشان می

عوادی هسوتند زیورا آنهوا وضو  موجوود و تفکور متموول را          غیرعادی بستگی دارد. کارآفرینان غیر

پذیرند، بلکه در مورد مطصوالت و خدمات، و نیز در زمینوه روش ارائوه آنهوا فکرهوای نوو ارائوه        نمی

اطره ها هستند و تا آنجا که الزم است مخو  کنند. کارآفرینان و سازمانهایشان در پی کسب فرصت می

 .کنند می

 

 های کارآفرین  ویژگی

تتداد زیادی از عوامل وجود که دهد،  مرور نوشتارهای مرتبط با خصوصیات افراد کارآفرین نشان می

ابتاد توصیفی خالصه کرد که بوه مراتوب کووککتر اسوت.      ای از توان آنها را به مجموعه دارند که می

شوند، یتنی کوارآفرینی   فرینی، باعث ایجاد کار میترین شکل ناری مطالته کارآ کارآفرینان در ساده

به باال رفوتن درک   است. از این رو، بررسی پیوسته خصوصیات کارآفرینان حتماً یدنتابتی از کارآفر

 .کارآفرینی کمک خواهد نمود

 

که فرد پیامد یک عمول را در کنتورل   اشاره به این دارد  کانون کنترل درونیکانون کنترل درونی: 

کند. یک فرد با کوانون کنتورل درونوی متتقود اسوت کوه        احساس می خود  خار  از کنترل خود یا

افوراد بوا مرکوز    تواند از طریق توانایی، تالش یا مهارتهایش بر پیامدها اثر بگذارد. از طورا دیگور    می

 کسانی هستند که متتقدند این نیروهای خار  از کنترل افراد هستند، که پیامودها را  کنترل بیرونی

 در  ،کنند. کانون کنتورل درونوی بوه عنووان یکوی از مهمتورین خصوصویات روانشوناختی         تتیین می

 تطقیقات کارآفرینی مورد مطالته بوده است. 

 

تمایول بوه پوذیرش     ،ترین وی گیهای ذکر شده از کارآفرینوان  شاید یکی از گسترده پذیری: مخاطره

تمایول بیشوتری بوه قبوول      ،ز به موفقیوت بواال  که افراد با نیا. مطققی ادعا کرده است مخاطره است

و منواب    دهود  اش را در مترض مخاطره قورار موی   کارآفرین وقت، تالش و اعتبار کاری.مخاطره دارند

بوه هموین دلیول کارآفرینوان بوه یوادگیری       . کنود  گذاری می آمیز سرمایه مالی را دریک کار مخاطره

                                                           
1
 G.Bernard Show 
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نه به عنووان  تمایل دارند و شکست یک پروژه را مدیریت مخاطره و تطمل ابهام برای خود و دیگران 

 .کنند به عنوان یک تجربه یادگیری تلقی مییک تراژدی بلکه 

 

 گی مهم  یک وی و .تطمل ابهام یتنی پذیرفتن عدم قطتیت به عنوان بخشی از زندگی حمل ابهام:ت

با ماهیوت   سب و کارکشروع یک  درزیرا کالشها و عوامل بالقوه برای موفقیت  استبرای کارآفرینان 

تطمل ابهام به عنوان میل بواطنی بورای مشواهده    همچنین  .باشد مرتبط میآن بینی  غیر قابل پیش

 شود.های بدون نتایج مشخص تتریف می موقتیت

 

کارآفرینی مفهووم نیواز    در حوزه تطقیقات مربو  به خصوصیات شخصیتی و نیاز به توفیق طلبی:

نیاز به موفقیت را موورد بررسوی    اولیه، جلب کرده است مطالتات ودبه خبه موفقیت توجه زیادی را 

آمیز مرتبط  های عملکرد مخاطره انگیزه موفقیت باال با برخی از جنبهدارند که و بیان میاند  قرار داده

دارای الکوان کسوب وکارهوای کوکوک     م -مدیران شرکتها و مودیر  ،کارآفرینانبنطوی که  .باشد می

 گیزش موفقیت هستند.سطا باالتری در ان

 

و سواعتهای   اتشود کارآفرین تمام مخاطر طلبی نیرویی است که باعث می استقالل طلبی: استقالل

هماننود نیواز     نیاز به استقالل .طوالنی کار سخت را برای ایجاد فتالیت کارآفرینانه نوپا به جان بخرد

طلبی بوه عنووان تمایول بوه مسوتقل       لاستقال .شود  گیهای افراد کارآفرین تلقی می به موفقیت از وی

یک انگیزه اساسی برای دانشجویانی که ممکن است عالقمند به کارکردن در  وبودن و خود هدایتی 

نیواز عنصور مطووری موورد عالقوه       . ایون شوود  مورد توجه واقو   ، تتریف وشرکتهای کوککتر باشند

 .باشد کارآفرین می

 

کنود. بنوابراین    خالقیت را بوه مطصوول تبودیل موی     نوآوری فرآیندی است که نوآوری:خالقیت و 

 بلکوه  پرداختن به کار جدید نیست )ایجاد یک فکر( است. نوآوری ضرورتاً نوآوری متمایز از خالقیت

سورعت بواالی    .باشود   کار قودیمی  جدید برای تواند یک روش ابزار وی ه کارآفرینی است. نوآوری می

های مورد نیواز را ندهود. بوا ایون حوال       مهارت  ته تمامینوآوری ممکن است به کارآفرین امکان توس

کارآفرینان با کالشوهای  . نیز ضروری باشد غیره های مدیریتی، بازاریابی و مالی و ممکن است مهارت

، کمترین آنها ایجاد یا شناسایی فکرهایی است که قابلیت دارند توا در قالوب   هستندرو  در رو  مهمی

آمیز اغلب تتادلی بین کیزهوای نوو و آشونا     فکرهای موفقیت .یابند خدمات و کاالهای جذاب توسته

عنصور   و کننود   فکرهای نو و متفاوت به اندازه کافی توجه مشتریان را بوه خوود جلوب موی    . هستند
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برای موفق شدن، کارآفرینان باید فکرهای ارزشومند بورای    .شوند حیاتی برای کارآفرین مطسوب می

ای بازار شناخته شوده، متقاضوی دارنود و فرصوتهای بوالقوه در آنهوا       خدمات و کاالهای جدید که بر

 وشناسایی شده است، ایجاد کنند. کارآفرینان نیاز به سرمایه برای توسته فتالیتهوای جدیود دارنود،    

 .هایشان متقاعد کنند ارزش پروژه اطمینان ازدیگران را برای باید 

 

خواهنود   داننود بوه کجوا موی     کارآفرینان می است.ن از وی گیهای کارآفرینانگری  آینده نگری: آینده

 .  بروند. آنها تصور و دیدگاهی از آینده سازمان خود دارند

 

آنهوا دارای پشوتکار زیواد     .باشند کارآفرینان دارای اعتماد به نفس باالیی می پشتکار: و اراده ،عزم

ن فرصوت ممکون آن را اجورا    گیرند، بالفاصله و در اولوی  وقتی تصمیم به عمل می .بوده و اهل کارند

کننود، بوه سورعت تصومیم      هیچ وقت در کارهایشان امروز و فردا نمی کنند. آنها قاطتیت داشته، می

بیشتر در جسوتجوی فرصوتها هسوتند     گیرند، در مقابل هیجانات ثبات و استطکام کامل دارند، و می

 تهدیدها.تا 

 

 .فرصتهاسوت  و خوش فکر، تمرکز آنها بریک الگوی واضا در میان کارآفرینان موفق  طلبی: فرصت

از فرصتها در مسائل راهگشایشان باشد. آنها در دنبال کوردن   شان دهند تا درک اجازه می کارآفرینان

سازد تا انرژی خود را  هستند. تتیین اهداا عالی ولی دست یافتنی آنها را قادر می گرا فرصتها، هدا

بگوینود.   "نوه "کنند و بدانند کوه کوه وقوت     بندی ولویتاکنند، فرصتها را به طور گزینشی  متمرکز

را تتیین کرده متیاری از کگونگی اجورای آن   اولویتهاکند تا  گرایی همچنین به آنها کمک می هدا

   .بدست آورند

های فوردی، کنوین   های هر یک از این سه روش را از نار وی گیدر یک جمتبندی می توان تفاوت

 بیان کرد.

 های افراد در سه سبك زندگی شغلیویژگی مقایسه 4-2جدول
 زندگی شغلی

 هاویژگی
 استخدام شدگان خود اشتغاالن کارآفرینان

 بیرونی درونی درونی کانون کنترل درونی

 خیلی کم متوسط زیاد پذیری مخاطره

 کم تا حدودی زیاد طمل ابهامت

 کم متوسط خیلی زیاد نیاز به توفیق طلبی

 کم ادزی زیاد طلبی استقالل
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 کم تا حدودی زیاد نوآوریخالقیت و 

 متوسط متوسط زیاد نگری آینده

 کم زیاد زیاد پشتکار و اراده ،عزم

 کم متوسط خیلی زیاد طلبی فرصت

 ها استعاره

البداهه، سری ، باهوش، با تدبیر و نوآور، همه صفات یک کارآفرین خوب هستند. به همین ترتیب  فی

تواند فرآیند کارآفرینانه و دنیای پیچیدۀ  های زندگی می از دیگر بخش های زیاد دیگریاستتاره

های رهبر سمفونی و یا مربی که  هایی همانند کالش کارآفرین را توضیا دهد. یک کارآفرین کالش

های متفاوت را در یک تیم  ها و استتدادها و شخصیت خواهد گروهی از افراد متفاوت با مهارتمی

نگ کند،دارد. در بسیاری از مواق  کارآفرینی نیاز دارد به استتداد و کاالکی عالی ترکیب و هماه

داند که اگر دارد و مییک انسان تردست که تطت فشار زیاد، در یک آن کند توپ را در هوا نگه می

 ها پایین آمد باید آن را به  دیگری )به هوا( برگرداند. یکی از توپ

وتی که پیش روی کارآفرینان قرار دارد همانند بازی شطرنج تصمیمات پیچیده و گزینه های متفا

تواند قبل از پیش بینی است زیرا در بازی شطرنج، بازیکنی که بیشترین خالقیت را دارد و می

 شود.ها، کند حرکت را متصور شود، پیروز می کردن دفاع

حساس همواره برای در تصمیم گیری کارآفرینانه متموالً به این سرعت ذهنی نیاز است. این ا

هایی که برای  ها و مقیاسآید، جدا از استتارهشوند پیش میشان تمام می کارآفرینانی که نقدینگی

البداهه کارآفرین را  کارآفرینی به کار بردید هرکدام ممکن است فتالیت خالق، هنرمندانه و فی

دردناک است و اورژانس همیشه های  ها یا بسیار پاداش دهنده است یا زیان نشان دهد که نتایج آن

 پشت در آماده است. 

 
 مدل تیمونز: 

اند( کگونه گذاران و همکارانی که به کسب وکارمخاطره پذیر پیوستهکارآفرینان با انگیزه )و سرمایه

توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهندک این کارآفرینان با استتداد، موفق وبا پتانسیل و می

ها کیستک  دهندک علت سابقه استبنائی آنها، کگونه کارها را متفاوت انجام می حامیان خصوصی آن

گذاران و کسانی ها و اصولی را دارد که بتواند به کارآفرینان با انگیزه سرمایه ها درس آیا موفقیت آن

ها  که به کسب وکارمخاطره پذیر خواهند پیوست، نف  برساندک اگر جوانب مببت است ایا این درس

 ها سؤاالت دائم زندگی کاری ما هستند.  اصول قابل یادگیریندکاین و
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تری در بین کسب وکار های  یک فرایند کارآفرینانه پایه  ای و هسته ای باعث ایجاد موفقیت بزرگ

شود. علیرغم طیف گستردۀ کارآفرینان، مناطق جغرافیایی و  مخاطره پذیر دارای پتانسیل باال می

 برند.یه و یا نیروهای عامل این فرآیند پویای کارآفرینانه را پیش میها درون ماتکنولوژی

 .عامل مطرک کارآفرینی فرصت است 

 برند.کارآفرینی را رهبر کارآفرین و تیم کارآفرینانه پیش می 

 گیر و خالق است.کارآفرینی در ارتبا  با مناب  سخت 

  .کارآفرینی به تناسب و توازن این موارد بستگی دارد 

 آفرین کل نگر و منسجم است.کار 

  .کارآفرینی بادوام است 

توان ارزیابی کرد تغییر داد ویا تطت تأثیر قرار داد. بنیان عوامل قابل کنترل فرآیند کارآفرینی را می

ها و مشخص کردن اینکه  گذارانش و سرمایه گذاران در فرآیند پیگیری دقیق، برای تطلیل ریسک

-کسب وکارمخاطره پذیر که باید کرد، از این عوامل استفاده می برای افزایش شانس موفقیت یک

ها  دهیم تا یک طرح کلی ویک تتریف از همه آنکنند. ما ابتدا هریک از این عوامل را بسط می

 در قالب یک مبال جم  بندی خواهیم نمود:خواهیم داشت سپس 

 

 و آن را شکل دهیدتعییر دادن شانس: شانس را تغییر دهید، شکل دهید، ترکیب کنید 

 جدید و موفق نشان داده شده است.  موفقیت ایجاد کسب وکارنیروهای مطرک  4-5در نمایه 

ترین  شود ونه با پول، ناب فرایند با یک فرصت، استرات ی، شبکه تیم و طرح کسب و کار آغاز می

تر هستند.  ترس بزرگهای تیم و مناب  اولیه در دس هایی هستند که از استتداد و قابلیت ها آن فرصت

وظیفۀ تیم و رهبر کارآفرین این است که این عناصر کلیدی را در مطیط پویا، هماهنگ کنند.یک 

کند( را در نار بگیرید که روی یک نقاله با یک سرعت و انسان تردست )کسی که شیرین کاری می

راحل اولیه راه جهت حرکت غیر قابل پیش بینی وستی دارد هرسه توپ را در هوا نگه دارد. م

اندازی هم یک کنین ماهیت  پویایی دارد. طرح کسب و کار یک کد و زبان برنامه ریزی برای نشان 

  هاست. نیروی مطرک مدل تیمونز و توازن تناسب آن 4دادن کیفیت 

در فرآیند کارآفرینی که در اصول تیمونز مترفی شده این شکل، اندازه و عمق  فرصت است که 

کند. این موضوع برای برخی افراد نگران کننده و عمق مناب  و تیم را مشخص میشکل، اندازه 

خواهد بود زیرا ما گفتیم که این سه عامل فرایند کارآفرینانه در قالب یک دایره هستند و برقراری 

ها دقیق، منام و واق  گرا هستند. فرآیند  ها بسیار ظریف و سخت است. این واکنش تتادل بین آن
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شناسند و فرآیند را مدیریت کرده و بازده  ها را بهتر می ینانه، پویاست .کسانی که این ریسککارآفر

 آورند. بیشتری به دست می

 
 : مدل فرآیند کارآفرینیِ تیمونز3-5نمایه 

 

 
 

کار رهبر کارآفرینی ساده است او باید با پذیرفتن مسئولیت متادلۀ موفقیت، کارها پیش ببرد. در 

ها و خألهای  ها و ابهام دوستان همیشگی شما هستند. تطلیل تناسب ویایی، ریسککنین مطیط پ

موجود در کسب وکار مخاطره پذیر برای حل خالقانه مسأله، تدوین استرات ی و پیگیری مصرانه  

وکارهای خانگی در مرکز قرار دارند. این فرصت که اشکالی دارد که کیزی کم استک که اخبار 

وبی رخ خواهد داد و یا برعکسک برای این که این فرصت برای من جذاب شود، خوب واتفاقات مطل

توان کاهش که کاری باید انجام دادک که ریسکهای مالی مدیریتی رقابتی، تکنولوژی و بازاری را می

تواند این تغییرات را داد یا از بین بردک برای این کار که تغییراتی باید اعمال شودک که کیزی می

ترین منابتی که برای بیشترین رشد کسب و کار الزمند کدامندک آیا این تیم، یک  کندک کماعمال 

ها را بدهید و با مشخص کردن نطوۀ  تیم مناسب استک به طور ضمنی اگر بتوانید پاسخ این پرسش

کنند، پر کردن خألها و بیشتر کردن هماهنگی و جذب افراد اصلی که کنین ارزشی را ایجاد می

کند. به طور خالصه نقش ت الزم را ایجاد کنید، شانس موفقیت شدیداً افزایش پیدا میتغییرا

کارآفرین مدیریت و تتریف مجدد ریسک )متادله پاداش( همراه با توجه به بقا است.از آنجا که 

بخشی از افسانه کارآفرینی ایجاد اثرات مفید بدون زیان رساندن به مطیط، افراد یا جامته است، 

 شود. قا زیربنای این مدل مطسوب میبطث ب
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دانند که فرصت در قلب فرآیند کارآفرینی قرار دارد. کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق میفرصت: 

ایده ای که در قالب طرح کسب و  822یک ایدۀ خوب لزوماً یک فرصت خوب هم نیست. از بین هر 

-ها مورد تأیید و سرمایه گذاری قرار می آن عدد از 3شود کمتر از کار به سرمایه گذاران مترفی می

درصد دیگر آن هم  85تا  82شوند. ها در همان ساعتهای اولیه رد می درصد آن 12گیرند، بیش از 

درصد  82شوند. و کمتر از  خوانند رد می گذاران طرح کسب وکار را دقیق میپس از اینکه سرمایه

ین هفته یا ماه آن را پیگیری کند. در نتیجه شانس کنند تا سرمایه گذار کندها جلب توجه می آن

اند هایی کرده ها و روزهای زیادی را صرا پیگیری ایده بسیار پایین است، کارآفرینان بالقوه ساعت

های مهم یک کارآفرین یا سرمایه گذار این است که بتواند  رسند. یکی از مهارتکه به هیچ جا نمی

یل وجود دارد یا خیر و تصمیم بگیرد که کقدر سرمایه و زمان صرا سریتاً بررسی کند که آیا پتانس

 کند. 
هم  12گوید: پس از آن فراوانی غیر منطقی اواخر دهه گذار مخاطره پذیر دیگر مییک سرمایه

پذیر بسیار زیاد است اما اکنون زمان بسیار خوبی برای راه اندازی کسب و کار است. سرمایه مخاطره

منطقی هستند زیرا سرمایه گذاران مخاطره پذیر به دنبال کسب وکارهای مخاطره ها  این ارزیابی

  8پذیر دارای پتانسیل باال هستند.

اند. تقاضای اصلی بازار، پتانسیل  ترین وی گیهای یک فرصت خوب خالصه شده مهم 4-4در نمایه 

دازه بازار، پتانسیل رشد آورد )که دلیلش ارزش افزودۀ کاال یا خدمات، ان خلق ارزش را به وجود می

درصد یا  32های اقتصادی کسب و کار، حاشیه سود باال )درصدی اندازه بازار، جنبه 12باالی 

 بیشتر( و شرایط گردش نقدینگی است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 2119ژوئن شرکای مخاطره ای شمال غرب، ». اِمی پاریزین پارتنِر  9
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 : فرآیند کارآفرینی تحت تاثیر فرصت3-6نمایه 

زار
 با

ی
ها

ش 
خ

ب
 

 

 نیاز بازار یکی از اجزای اصلی اندازه گیری فرصت است:

 کشدکا بازپرداختِ مشتری کمتر از یک سال طول میآی 

  درصد رشد ساالنه است و آیا ادامه خواهد داشتک 12آیا سهم بازار و پتانسیل رشد برابر با 

 توان به مشتری دسترسی پیدا کردکآیا می 

 

 کند:ساختار بازار و اندازه به تتریف فرصت کمک می

 رو به رشد و قسمت به قسمت استک 

 52 میلیارد دالریک 8میلیون قابلیت دارد با پتانسیلی  52ن دالر و بیش از میلیو 

 آیا موان  خاصی برای ورود به بازار وجود داردک 

 

 تطلیل حاشیه سود کمک می کند مرز بین ایده و فرصت مشخص شود:

 اندکهزینهآیا تامین کننده ها کم 

 الزامات سرمایه در مقابل رقابت کگونه استک 

 رسدکسال به وضتیت برابری می در یک تا دو 

  ارزش افزوده از نسبتP/E کل بیشتر استک 

ل منب : دوام فرصت مفهومی است که به طور گسترده ای نادرست درک شده است. در کارآفرینی دوام زمانی موجود است که سرمایه گذار دوباره پو

 فتات قبل سرمایه گذاری کند.خود را به بازار برگرداند یا حتی به میزان بیشتری نیز نسبت به د

 

کنیم که عبارتست از گرایشات و رفتارهای مفهوم فرصت را ابتدا با تمرکز بر آمادگی بازار تشریا می

که این ساختارهای در حال شکل  مصرا کننده که به دنبال کاال یا مطصول جدید باشد، هنگامی

دهد و در نهایت  ن کاال یا خدمت ارائه میگیری شناسایی شدند، کارآفرین با انگیزه، یک مفهوم از آ

اندیشد و بتد سؤاالتی که در نمایه آمده است را از خود به سیستم تطویل آن کاال و خدمات می

 پرسیم. می

تر باشد  به طور خالصه، هرکه رشد، اندازه، ماندگاری، سود ناخالص و جریان آزاد نقدینگی بزرگ

تر است. هرکه نرخ تغییر،  تر باشد فرصت هم بزرگ اقصتر است. هرکه بازار ن فرصت هم بزرگ

 تر است بیشتر باشد، فرصت هم بزرگها  ها و آشفتگی گسستگی

 

 فرصت



 محیط کسب و کارتحلیل                                                32

04 
 

 منابع

اند این است که ابتدا باید همۀ مناب  های غلط کارآفرینانی که دست به کار نشده یکی از ذهنیت

بود در اولویت دانستن پول، یک خصوصاً پول فراهم شود تا بتوان ازکسب وکار مخاطره پذیر موفق 

اشتباه است. پول باید بتد از اینکه فرصت دارای پتانسیل باال توسط یک تیم مدیریتی قوی آماده و 

گذاران از سالهای زیادی که پول بسیار زیادی داشته و متامالت اندکی اداره شد، مطرح شود. سرمایه

گر در این شرایط کارآفرین خوب و فرصت خوب کنند، به عبارت دیاند  ابراز نارضایتی میداشته

های کامالً خالقانه و خست آمیز )سخت  وجود ندارد، نه پول کافی. کارآفرینان موفق استرات ی

( 4-3کنند تا با نام پیش بروند و روی مناب  کنترل داشته باشند )نمایه گیرانه ای( را تدوین می

گویند یکی از بدترین نان و سرمایه گذاران موفق میممکن است تتجب آور به نار برسد اما کارآفری

 کیزهایی که ممکن است برای کارآفرینان اتفاق بیفتد، داشتن پول زیاد در همان آغاز است. 

 
 : منابع را بشناسید و جمع آوری کنید، تحت تاثیر آنها قرار نگیرید7-3نمایه 

  

 

                                                                                                                            

 

 «اندازیخودراه»     

 کنترل وبه حداقل رساندن 

 در مقابل

 مالکیت روابطو به حداکثر رساندن 

 خالقیت از بند رها                                                         

 مناب  مالی

 ها دارایی

 افراد

 طرح تجاری شما                            و در آخر به پول فکر کنید

 

امروزه دربارۀ اینکه تیم کارآفرین یک عنصر کلیدی درکسب وکارهای مخاطره تیم کارآفرینانه: 

 دارای پتانسیل باالست بطث وجود دارد.  پذیر

 منابع
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کند که : من یک  را تأیید می 8ر  دوریوتپذیر این گفته ژنرال جگذار مخاطرهجان دوئِر، سرمایه

 Aبا ایدۀ درجه  Bباشند به یک تیم درجه  Bرا که دارای یک ایدۀ درجه  Aکارآفرین و تیم درجه 

گوید: در دنیای امروز تکنولوژی، بسیار زیاد، کارآفرینان زیاد، پول زیاد و دهم.دوئِر میترجیا می

شود یک تیم خوب است.  ارد. کیزی که کمتر پیدا میپذیر زیادی وجود دگذاران مخاطرهسرمایه

  1ترین کالش شما تشکیل یک تیم عالی خواهد بود. بزرگ

واضا است که یک کسب وکار مخاطره پذیر جدید نیاز به رهبر کارآفرینی دارد که وی گیهای 

 گفته شده را داشته باشد اما کسب وکارهای مخاطره پذیر دارای 4-1شخصیتی که در نمایه 

 ها تیم سازی را گسترش دهد.  های ارتباطی دارد تا روابط و بتد از آن پتانسیل باال نیاز به مهارت

 
 : تیم کارآفرینی از الزامات موفقیت است8-3نمایه 

 

 

 

 

 

 اشتیاق و عالقه 
 

 مدیر کارآفرین

 تر و بهتر است.سری  -دهدگیرد و یاد مییاد می 
 ستآید، قوی ابا شرایط سخت کنار می 

 درست، قابل اطمینان و صادق است 

 کندفرهنگ و سازمان کارآفرینی ایجاد می 

 کیفیت تیم

 تجربه ی مرتبط و سابقه 
 انگیزه 

 تتهد، قطتیت و مقاومت 

 تطمل ریسک، ابهام و عدم قطتیت 

 خالقیت 

 تیم مطوریت کنترل را دارد 

 سازگاری 

                                                           
1
 George Doriot 

 14، ص 9119مارس   –. شرکت سریع فوریه  2

 تیم
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 جذب فرصت ها 

 رهبری و تشویق 

  برقراری ارتبا 

 

 

ها توسط یک رهبر  کند. همۀ این تیمی گیهای مهم یک تیم را به طور خالصه بیان میو 4 -1نمایه 

هایی است که تیم باید داشته  ها و قابلیت اش نشان دهندۀ موفقیتبا قابلیت کارآفرینانه که سابقه

شوند. رهبر کارآفرین که پیشرو  و ایجاد کنندۀ فرهنگ است، هم به عنوان مربی  باشد، تشکیل می

هم به عنوان بازیکن برای تیم مطوریت دارد. توانایی و مهارت جذب اعضای کلیدی مدیریت و و 

هایی است که سرمایه گذاران به دنبال آن هستند. بنیان  ترین توانایی تشکیل تیم یکی از مهم

 دهد. یک رهبر شود. این کار را با ساختن قهرمانانی از تیم انجام میگذاری که به رهبر تبدیل می

دهد و شکست صادقانه را مورد حمایت قرار  کند که به موفقیت پاداش می فلسفه ای را قبول می

کند و برای عملکرد و  اند، تقسیم می دهد و ثروت را با کسانی که درآفرینش آن نقش داشتهمی

 کند.  رهبری استانداردهای باالیی را تتیین می

ها در زمان  سیار مهم است. هر یک از این ترکیبدر  فرآیند کارآفرینی زمان هم باهمیت زمان: 

ها  تواند هریک از ترکیبدهند که ساعت شنی همواره در حال خالی شدن است و میواقتی رخ می

تواند همه این دوست یا دشمن شما بشوند. قاطتیت در شناسایی و بهره برداری از فرصت می

نباید منتار یک زمان عالی باشید، زمان عالی  ها را ایجاد کند. برای بهره برداری از فرصت تفاوت

وجود ندارد. بسیاری از کسب و کارها قبل از اینکه بتوانند مشتری کافی و تیم مناسب را برای ایدۀ 

کنند. فرصت، یک هدا )سیبل( در حال حرکت شان پیدا کنند. پولشان را تمام می بسیار عالی

 است. 

در دانشکدۀ کسب و کوار هواروارد در زمینوه کسوب وکارهوای      مدل تیمونز از تطقیقات رسالۀ دکترا 

دهه توسط تطقیقات، مطالتوات   4مخاطره پذیر جدید و در حال رشد بدست آمد. این مدل بیش از 

-های سورمایه  پذیر دارای پتانسیل باال و صندوقها و تجارب کسب وکارهای مخاطره موردی، تدریس

انود اموا بوه علوت     کرده است. اجزای مدل تغییور نکورده   آمیز رشد کرده و بسط پیداگذاری مخاطره

ها بوا کول، هموواره تقویوت      ها، رابطۀ هریک از آن ها قدرت هریک از آن شناخت بهتر از هریک از آن

شده است. تتداد زیادی از مطققان دیگر، به بررسی دامنۀ وسیتی از عنواوین در کوارآفرینی و خلوق    

تورین حالوت از    اند. خالصه مطلب اینکه این مودل در سواده  کسب وکار مخاطره پذیر جدید پرداخته

اش، کیزهایی که شما برای افزایش شانس موفقیت کارآفرینی احتیوا  داریود را   عالی بودن و پویایی

ها، مطالتات موردی، تمرینات و موضوعات مربو  بوه   کند. هرکه که فصلدر خود دارد و کنترل می
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ابتاد فردی، و یک کهارکوب دقیق با یک متیار واضا هوم بیشوتر   شوند، بطث این فرآیند بیشتر می

شوند. اگر تمام و کمال وارد این مبطوث شووید ناخودآگواه شوانس موفقیوت خوود را بواال         مطرح می

 برید. می

 

 نتیجه گیری

های آن بیان شد. در اداموه فرآینود کوارآفرینی بوا     در این فصل ابتدا مفهوم عمومی فرآیند و وی گی

مختلف تبیین شد و مراحل آن در قالب منسجم آورده شد. مرحله آغازین این فرآیند، خوود   تتاریف

هوای فورد، قبول از شوروع     های شخصیتی و توانوایی ارزیابی وی گیباشد. ارزیابی و کسب آمادگی می

انودازی کسوب وکوار بسونجد.     های خود را  جهت راهها و تواناییشود که مهارتوکار، باعث میکسب

-های زیادی را به همراه دارد که البته بوا برناموه  وکار جدید ریسکهی است که شروع یک کسببدی

توان شانس موفقیت را باال برد. بنابراین بهترین نقطوه شوروع آن اسوت کوه نقوا  قووت و       می ریزی

-وکار بشناسید. در مرحله بتد شناسایی فرصت در بازار میضتف خود را به عنوان دارنده یک کسب

اشد که به عنوان مهمترین توانایی یک کارآفرین مطورح اسوت. مراحول بتودی بوه ترتیوب شوامل،        ب

سنجی، تودوین مودل کسوب وکوار،     خالقیت و نوآوری، تطقیق و توسته، آزمون بازار و مطالته امکان

انودازی و  تدوین طرح کسب وکار، تهیه مجوزهای قانونی، گردآوری و تشکیل مناب ، سازماندهی، راه

ع کسب وکار، مدیریت کسب وکارهای نوپا، رشد و توسته کسب وکار، و خورو  از کسوب وکوار    شرو

باشد. در این فصل هرکدامیک از این مراحل به صورت مختصر آورده شد و در اداموه ایون کتواب    می

هر کدامیک از این مراحل، به صورت یک فصل بیان خواهد گردید. شایان ذکر است که مرحله خود 

باشد و بوه عنووان مرحلوه    کسب آمادگی به عنوان پیش زمینه شروع فرآیند کارآفرینی می ارزیابی و

 مستقل مطرح نیست. 

ی ذهنوی  هر انسانی بوا توجوه بوه پیشوینه    دارند. کرا که  موفقیت به راج  گوناگونی اعتقادات مردم

ودآگاه بور روی زنودگی   تتریفی از موفقیت دارد این برداشت از موفقیت، به صورت خودآگاه و یا ناخ

 جهوت  در موداوم  کوردن  عمول  در حالت کلی موفقیوت عبارتسوت از؛ نتیجوه   گذارد. آن ها تأثیر می

انوداز بورای خوود تتریوف     اهدافمان. در راستای نایل شدن به موفقیت هر فردی یک کشم مهمترین

ت، آرمان و کگوونگی  باشد و بیانگر هویگیری فرد و یا سازمان میکشم انداز، اعالمیه جهتکند. می

موا  باشد؛ ما به که کاری مشغول هستیمک و در پاسخ به سه سوال عمده زیر می .رسیدن به آن است

می خواهیم که بشویمک و ما به که ارزش هایی متصل می باشیمک در پاسوخگویی بوه ایون سوواالت     

 است که فرد، ماموریت، آرمان و ارزشهای خود را بایستی تشریا کند.  
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ه مباحث مرتبط با مسیر شغلی مطرح گردید. هر انسانی بوه مناوور توأمین متواش یوا بوروز       در ادام

استتدادهای خود یا به هر دلیلی دیگری مبل ایجاد روابط اجتماعی و یا تطقق عزت نفس و احتورام  

شود. این زندگی سایر شئونات زندگی انسان را تطت تأثیر به خود، دیر یا زود وارد زندگی شغلی می

دهد. در این فصل یادآور شدیم که بطور کلی تا کنون سه نوع زندگی شغلی شوناخته شوده   ار میقر

های هر یوک از ایون سوه    کارآفرینی. سپس تتاریف و وی گی -4خوداشتغالی  -1استخدام  -8است. 

نوع زندگی را بر شمردیم. گفتیم که از بین انواع مسیرهای شغلی، کارآفرینی به عنوان یک ضورورت  

که جوانان ایون دوره بور حسوب رشود      زندگی کنونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بطوری در

هوا و نهادهوای   هوای جوامو  بشوری و سوازمان    امکانات و استتدادهای وی ه مناب  انسانی، نیازمنودی 

کوه  باید بیشتر، زندگی کارآفرینانه را انتخاب نمایند. و یا اینکه حوداقل در هور شوغلی    اجتماعی، می

های منطصر بوه فورد زنودگی شوغلی کارآفرینانوه      کنند، الزم است خالقیت) که از وی گیفتالیت می

 است( را داشته باشند.

هوا  های کارآفرینان را بر شمردیم و این وی گیدر انتها بتد از تتاریف کارآفرین و کارآفرینی، وی گی 

 ایسه کردیم.های افراد در دو زندگی شغلی دیگر مقرا با سایر  وی گی

 

 :گیریسئواالت برای بحث و نتیجه

-: مطصول یا خدمتی را در نار گرفته و به شکل فرایندی مراحلی که باید انجام گیرد تا ایده8سوال

 ی خام آن به مطصول نهایی برسد را تشریا کنید.

 سید.: کندین سوال در زمینه خود ارزیابی در یک زمینه کسب و کار خاص از خودتان بپر1سوال 

 .نمایید مقایسه یکدیگر با ها¬وی گی برخی حیث از را شغلی زندگی انواعسوال تطلیلی: 

 شغلی های¬زندگی های¬سبک سایر در افراد های¬وی گی با را کارآفرین فرد های¬سوال تطلیلی: وی گی

 .کنید مقایسه

 

 سواالت تشریحی

 فرآیند کارآفرینی را با مبالی ساده توضیا دهید. .8

 کیستک موفقیت به دستیابی کلیدهای و قیتموف مفهوم .1

 کیستک کارآفرین فرد های¬وی گی و کیستک کارآفرین .4

 شکلی از فرآیند کارآفرینی ترسیم کرده و هر مرحله را در حد دو خط توضیا دهید. .3

 سواالت تستی

 .دارد .............. شود، آورده بدست بایستی که ای¬نتیجه با رابطه فرآیند در .8
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 یقالف: هدا دق

 ب: هدا مشخص 

  : عینی 

 د: الف و ب 

 وی گی های طرح کسب و کار کدام استک .1

 سنتی رایزنی های برای مناسب الف: جایگزین

 فتالیت ها و مناب  سازماندهی ب: شامل

 دستورالتملی برای راه اندازی کسب و کار  : و

 د: همه موارد

 کدام یک از ذینفتان مهم طرح کسب و کار نیستند .4

 گذارانیهالف: سرما

 ی کارآفرینب: خانواده

 های صنفی و دولتد: تشکل

  : کارمندان

 کدام یک از موارد زیر جرء تتاریف هدا می باشدک .3

 الف: رسیدن به هدا 

 ب: انباشتن پول 

  :  بالفتل کردن استتداد های بالقوه 

 د: همه موارد

 .است آن به رسیدن کگونگی و آرمان هویت، ..... بیانگر .5

 انداز الف: کشم

 ب: ماموریت 

  : استرات ی 

 د: هیچ کدام 

 .......... بیانگر علت وجودی سازمان است. .4

 الف: ماموریت 

 ب: کشم انداز

  : اهداا

 د: استرات ی 
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 دارای .......... است. کند پیامد یک عمل را در کنترل خود احساس می ی که فرد .3

 الف: اعتماد به نفس

 ب: کنترل درونی

   : کنترل بیرونی

 د: مسئولیت پذیری 

 یک کارآفرین شکست را به که صورت هایی تتبیر می کندک .1

 الف: تجربه 

 ب: یادگیری 

  : مخاطره پذیری 

 د: الف و ب

 کدام یک از موراد زیر تتریف نوآوری می باشدک .1

 الف: تبدیل خالقیت به مطصول 

 ب: تبدیل ایده به مطصول 

  : ایجاد روشی جدید 

 د: الف و   

 نترل کارآفرینان، خود اشتغاالن و استخدام شدنگان کگونه استککانون ک .82

 الف: بیرونی ، بیرونی ، درونی 

 ب: درونی ، بیرونی ، درونی 

  : درونی ، درونی، بیرونی 

 د: بیرونی، دورنی، بیرونی

 
 خالصه فصل 

مل، کلی استدالل و ع -تتریف کارآفرینی را با بررسی تتاریف اولیۀ آن و اینکه یک روش فکر -8

 نگر و جام  است که فرصت مطور است و به رهبری متناسب نیاز دارد، شروع کردیم.

 شود.های زیادی دارد و با تتارضات زیادی روبرو میکارآفرینی استتاره -1

باشد شانس  تر کوککافزایش شانس موفقیت، کالش همیشگی کارآفرین است و هرکه شرکت  -4

 بقا کمتر است.
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شانس موفقیت را بسیار باال ببرد. متقاضیان کسب وکارهای مخاطره  تواند یمدن بزرگ فکر کر -3

گذاران خصوصی گذاران مخاطره پذیر و سرمایهپذیر دارای پتانسیل باال، کارآفرینان موفق، سرمایه

 هستند. 

مدل تیمونز در قلب شناسایی و ایجاد کسب وکارهای مخاطره پذیر پتانسیل باال وشناسایی سه  -5

 عامل مطرک فرصت، تیم و مناب  قرار دارد. مفهوم توازن و تتادل بسیار حیاتی است. 

تطقیقات اخیر بر روی مدیران کسب وکارهای مخاطره پذیر دارای رشد سری  درسراسر کشور  -4

 .دیافزا یمبه اعتبار این مدل 

 

 سؤاالتی برای مطالعه

و کسب وکارهای مخاطره پذیر پتانسیل باال  بگوئید مناور از کارآفرینی سنتی دیتوان یم. آیا 8

کیستک مفاهیم آستانه، ارزش خود را پوشش دهید، جم  وجورکردن مناب ، تناسب و توازن کقدر 

 اهمیت دارند و کراک 

 دربارۀ کارآفرینی بنویسیدک دیتوان یمهای دیگری را ها وتناقض. که استتاره1

توضیا دهید متنی "دهند راهنمایی شوندترجیا می ها آندوست ندارند مدیریت شوند  ها انسان". 4

 این عبارت کیستک اهمیت و کاربرد آن برای تدوین فلسفه و سبک رهبری شما کیستک

های موفقیت وشکست در کسب و کار جدید کدامندک که کسانی کمترین وکه شاخص نیتر مهم. 3

 کسانی بیشترین شانس موفقیت را دارند و کراک

 توانید برای افزایش شانس موفقیت انجام دهید کدامندکرهایی که شما میکا نیتر مهم. 5

گذاران خصوصی در ارزیابی گذاران مخاطره پذیر و سرمایه. کارآفرینان دارای رشد باال سرمایه4

که  ها ی گیوهایی هستندک و این متیارها و فرصت ملی کسب وکار به دنبال که متیارها و وی گی

 انند ایجاد کنندکتویی میها تفاوت

. مدل تیمونز را تتریف کنید و توضیا دهید. این مدل را برای پنج سالۀ اول یک شرکت جدید که 3

 به کار برده و ترسیم کنید مانند نمونۀ نت اسکیپ دیشناس یم

وساختارهای ذهنی که الزم است تا یک فرد،  ها ییتوانا، استتدادها، ها ارزش، ها مهارت نیتر مهم. 1

 فرین تربیت شود که هستندککارآ
 

 

 
 



 
 

 تحلیل محیط کسب و کار: دومفصل 
 

 هدا فصل:  

 آشنایی با مطیط کسب و کار

 آشنایی با ابتاد مطیط کسب و کار

 آشنایی با عوامل حمایت کننده کسب وکار

 آشنایی با نهادهای بین المللی موثر در مطیط کسب و کار 

 کارآشنایی با اثرات فرهنگ بر دنیای کسب و

 تاثیر رشد و توسته اقتصادی از طریق  توسته کسب و کار 

 

 

 مقدمه

هوای بنگواه بوه مناوور اتخواذ       و ریسوک آینده  انداز  ارزیابی کشم است از کار عبارت  و تطلیل کسب

وکار شامل موارد متتددی،  های کسب گیری تصمیم پیش روی آتی است.کار  و تصمیم در مورد کسب

هوا و   بینوی سوود، حسابرسوی    ها، ارزیوابی ریسوک اعتبوار، پویش     م و بدهیگذاری سها از جمله ارزش

هوا و   کوار، اسوترات ی   و کوار، بوا ارزیوابی مطویط کسوب      و تطلیل کسب .مذاکرات جبران خسارت است

یکی از مراحل اولیوه   .جا و آگاهانه اتخاذ کنند کند تا تصمیمات به عملکرد بنگاه به مدیران کمک می

هوای بنگواه کوه شوامل:      وکوار و اسوترات ی   است از: ارزیوابی مطویط کسوب    وکار عبارت تطلیل کسب

های بنگاه )از جمله  های کنونی و آتی، بازارها، رقیبان، قیمت سهام بنگاه، مزیت مطصوالت و فتالیت

هدا از تطلیل مطیط کسب و کار شناسوایی و بور آورد   .ای( و بسیاری موارد دیگر است مزیت هزینه

و صنتت مربوطه و در نهایت برآورد مزیت رقابتی بنگاه ها در مقایسه با بنگواه  شرایط مطیطی بنگاه 

هر میوزان مطویط کسوب و کوار در یوک       بدیهی است که به های مشابه در سایر کشورها می باشد.

در  پایداری بنگاه هوا مساعد تر باشد احتمال راه اندازی و دوام و  بیان شده کشور از نار مولفه های 

ار ها در کنوین مطیطوی بیشوتر    کزیت رقابتی کسب و متر خواهد رفت و سود دهی و آن کشور باال

خواهد بود و در نهایت تمامی عوامل فوق منجر به افزایش سطا رفواه و توسوته یوافتگی کشوور هوا      

 .خواهد شد
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 تعریف محیط از دیدگاه های مختلف

 بوه ا تتریف کرده اند. در زیر صاحب ناران مختلف بسته به متیارهای متفاوتی، مطیط کسب وکار ر 

 :اشاره می شودبرخی از این تتریف ها 

 Organizationalمحیط کسب و کتار  در دیتدگاه صتاحب نظتران علتوم ستازمانی          -2

Theories   

تئوری پردازان حوزه سازمان و مدیریت، غالباً نگاهشان به مطیط از طریق ناریه سیسوتمی توسوته   

کسب وکار یک سوازمان اسوت و هور سوازمانی در یوک مطویط خواص        یافته است. آنها متتقدند هر 

فیزیکی، فناوری فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. سازمان ها برای بقاء ناگزیر به برقراری ارتباطوات بوا   

سیستم های بزرگتری هستند که خود جزئی از آنها هستند. در برخی تتاریف ساده شوده در حووزه   

م را در نار گرفته و زیر مجموعه ای که سازمان را نشان می دهد، عال "مدیریت، بیان شده است که 

مطققین علوم سوازمانی بوه تطلیول مطویط در     ."از آن جدا کنید، آن که باقی می ماند. مطیط است

 ابتاد مختلفی می پردازند.

 ظرفیت مطیط -8
است که در مطیط، یا سطا و میزان منابتی « فقیر بودن»یا « غنی بودن»مقصود از ظرفیت مطیط 

هوا بوه منواب  بیشوتری      از دیدگاه آلدریچ: در مطویط غنوی سوازمان     گیرد. دسترس سازمان قرار می

نماینود. در   هوای بسویار زیوادی را بوه خوود جوذب موی        ها سوازمان  دسترسی دارند، ولی این مطیط

ن یوا  ها کمتر درصودد انباشوتن، انبوار کورد     های فقیر( سازمان های غنی )در مقایسه با مطیط مطیط

گردنود کوه    شووند و باعوث موی    های فقیر موجب تشودید رقابوت موی    آیند. مطیط تجم  مناب  بر می

آورند تا در زمینوه بوه کوارگیری و     ها فشار می ها بر سازمان ها مناب  را انبار کنند؛ این مطیط سازمان

گیرنود،   قورار موی   هوای فقیور   هایی که در مطیط استفاده از مناب  با راندمانی باال عمل کنند. سازمان

توانند به یکی از این دو راه بروند: خود را به یک مطیط غنی برسوانند یوا سواختاری بوا رانودمان       می

کوشند تا شیوه عملیاتی را بهبود بخشند و  ها برای راه دوم می آورند. سازمان باالتر )کارآتر( به وجود 

ها جنبه تهواجمی بوه خوود     سایر سازمان شوند، یا مانند های دیگر ادغام می در این زمینه در شرکت

ای خوود را مصوون    کوشند تا به گونوه  گیرند و سرانجام این که از طریق تخصصی کردن امور، می می

سازند.مبال یک شرکت هواپیمایی آمریکایی دفاتر اصلی خود را از نیویورک بوه داالس منتقول کورد.    

استفاده نکرد. اما دالیلی را کوه برشومرد   « رمطیط فقی»و « مطیط غنی»ولی هرگز از واژه یا عبارت 

کیزی جز همین مطالب نبود، یتنی شرکت ابراز داشت که علت انتقال این بوده است کوه بوه افوراد    

 تر دسترسی داشته باشند و بتواند از تشکیالت نوین استفاده نماید. تر و واجد شرایط متخصص

 همگونی و ناهمگونی عوامل مطیطی -1
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هایی است که در مطویط قورار دارد. از    نی و ناهمگونی عوامل مطیطی تشابه و تفاوتمقصود از همگو

تواننود بوه    تر است، زیرا موی  ها مناسب دیدگاه آلدریچ، وجود مطیط همگون )متجانس( برای سازمان

هوا درصودد    های استاندارد، نسبت به عوامل مطیطی واکونش نشوان دهنود. بسویاری از سوازمان      راه

شوود، بازارهوایی کوه در     طریق مطدود کردن نوع مشتریانی که به آنان خدمت ارائه می برآمدند تا از

هایی  تر( بنمایند. سازمان تر )متجانس کنند و از این قبیل امور، مطیط خود را همگون آنها فتالیت می

 کوشند از طریق ارائه خدمت به مشتریانی که مناسب کنند همواره می که خدمات اجتماعی ارائه می

هایشان هستند، مطیطی همگون برای خود به وجود آورند. بدیهی است که نتیجه کار مزبوور   فتالیت

ها واگوذار   این است که آنها به صورت مستمر تتداد زیادی از مشتریان بالقوه خود را به سایر سازمان

 دهند(. کنند )مشتریان خود را از دست می می

 مطیط پایدار و ناپایدار -4
دهنوده سوازمان    جایی ارکان و عوامول تشوکیل   طیط پایدار و ناپایدار میزان تغییر یا جابهمقصود از م

تواند کارهای خود را استاندارد کنود. ولوی    است. سازمانی که در مطیط پایدار و باثبات قرار دارد، می

ه مقاومت بینی کند و در برابر این پدید شود که سازمان نتواند امور را پیش مطیط ناپایدار موجب می

توانود پایودار یوا     های مطیط سازمان )اقتصادی، حقوقی، و فناوریک( موی  خواهد کرد. هریک از جنبه

ناپایدار باشد. امکان دارد، یک مطیط برای یک دوره بلنود زموانی پایودار باشود و سوپس بوه شودت        

 دستخوش تزلزل و تشنج قرار گیرد.

 

 پراکندگی عوامل در مطیط سازمانی -3
دهنوده   مرکز بودن یا پراکندگی عوامل در مطیط این است که ارکان یا عوامول تشوکیل  مقصود از مت

های گوناگون باشند. آیا این عوامل در یک مکان قرار دارند، یوا در   توانند به شکل مطیط سازمانی می

اش مبول   اند. سازمانی که در مطویط متمرکوز قورار دارد )عوامول مطیطوی      یک حوزه وسی  پراکنده

 تواند فتالیت نماید. تر می ارباب رجوع پراکنده نیستند(، بهتر و راحتمشتری و 

 

 مطیط متشنج -5
مقصود از مطیط متشنج این است که بین ارکان یا عوامل مطیطی نوعی رابطه علی وجوود دارد. در  

یک مطیط متشنج روابط متقابل بین ارکان یا اجوزای مطویط بسویار قووی اسوت. تغییور در وضو         

بطوور   ت شدیدی بر عوامل سیاسی و فناوریوک دارد )البتوه در یوک مطویط متشونج(.     اقتصادی اثرا

پوذیر باشود در برابور عوامول مطیطوی از خوود        خالصه می توان بیان داشت که اگر سازمانی آسویب 

دهد. نتیجه تطقیقاتی که در این زمینه انجام شده، بیانگر این است کوه فشوارهای    واکنش نشان می
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هوای شودیدتری    تر شوند و سازمان کنتورل  تا امور و کارهای سازمانی رسمی شوند مطیطی باعث می

هوایی کوه در برابور عوامول مطیطوی       آمیوز باشود، سوازمان    اعمال نماید. اگر نوآوری نتوانود موفقیوت  

پذیرند، و احتمال سقو  سری  آنها بیشتر خواهد شد. هر سازمان تا حدی به عوامل مطیطوی   آسیب

نماید کوه   ای تدوین و تنایم می های داخلی خود را به گونه ازمانی استرات یخود وابسته است. هر س

شود که برای کنار آمدن  بتواند این فشارها را تطمل نماید. در تئوری اقتضایی بر این نکته تأکید می

برخوی بور ایون     یا سازش با فشارهای عوامل مطیطی هیچ راهی )به عنوان بهترین راه( وجود نودارد. 

ای هم دیودگاه مخوالف دارنود،     شوند، و عده ها به وسیله عوامل مطیطی کنترل می که سازمانباورند 

نماید. واقتیت این امر تا حدی بین ایون   مبنی بر این که سازمان بر عوامل مطیطی اعمال کنترل می

 ها به وسیله عوامل مطیطوی  گیرد. گاهی برخی از سازمان دو دیدگاه )در بخش میانی طیف( قرار می

نمایند. امکان دارد که سازمان بوا   ها عوامل مطیطی را کنترل می شود، و گاهی هم سازمان کنترل می

گذشت زمان تغییر موض  دهد و بتواند بر مطیط قدرت بیشتری اعمال کند یا تطت کنتورل عوامول   

 مطیطی قرار گیرد.
 

 محیط کسب و کار در تئوری های اقتصادی  -4

ه بررسی عرضه و تقاضا در بوازار موی پوردازد، کسوب وکارهوا بوه عنووان        از آن جائیکه علم اقتصاد ب

عامالنی دیده می شوند که در این واکنش ها اثر قابل توجهی دارند.  مطیط کسوب وکوار، مطیطوی    

است که یک کسب وکار کیزهایی از آن تقاضا  می کند و کیزهایی را به آن عرضوه موی کنود و در    

از سوی دیگر، تصمیمات و الگوهای هودایت اقتصواد توسوط دولوت بوه      تتادالت بازار اثر می گذارد. 

 بر مطیط کسب و کار دیده شده استعنوان یکی از اثر گذارترین عامالن 

 

 محیط کسب وکار و نگاه سیستمی-3

کسب و کار به مجموعه  فرآیندهای تأمین، تولیود و توزیو  کواال و خودمات گفتوه موی شوود. ایون         

اور کسب سود صوورت موی گیورد. بنوابراین مطویط کسوب وکوار مجموعوه         فرآیندها متموالً به من

عناصری است که یک سازمان کسب وکار را احاطوه کورده اسوت. از سووی دیگور بور طبوق ناریوه         

سیستمی، سازمان ها که همان سیستم های باز هستند، در یک فراگرد مستمر منواب  ورودی را بوه   

درتتامل با مطیط صوورت موی گیورد. ایون نگورش       مطصوالت و خروجی تبدیل می کنند و این کار

برحفظ ارتبا   مطیط خارجی با مطیط داخلی سازمان تأکید وی ه دارد، کرا که مطیط خارجی هوم  

منشأ تأمین مناب  ورودی است و هم مصرا کننده خروجی های کسب وکار مطیط با تأمین بازخور 
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ر زیور نمونوه ای سواده از یوک نگورش      از مشتریان به بهبود عملکرد کسب وکار کمک موی کنود. د  

 سیستمی ارائه شده است.

نمونه ای ساده از یك نگرش 7-2نمودار   

سیستمی

 
فرآیندهایی است که داده ها را گرفته و به ستاده هوا تبودل موی     ، مجموعهدر این مدل، کسب وکار

ها و نیز مقدار و کگوونگی و کوارکرد خروجوی هوا و     کند. مقدار و کیفیت و کارکرد داده ها و فرآیند

 نطوه دریافت و تتبیر بازخوردها، همگی تطت تاثیر عوامل مطیطی قرار دارند.

 

 محیط در مدیریت استراتژیك-2

نقطه آغازین فرآیند مدیریت استرات یک بررسی مطیط است در بررسی مطیطی هم مطیط خوارجی  

 عات آنهادر دست تصمیم گیرندگان قرار می گیرد.  و هم مطیط داخلی مورد مطالته و اطال

مطیط خارجی سازمان شامل عوامل مؤثر بر سازمان می باشد که از کنترل مستقیم سوازمان خوار    

است. بدیهی است که کسب وکارها فقط تأثیرکمی برمطیط خارجی خود دارند، اما مطویط خوارجی   

کاری آن داشته باشود. البتوه تواریخ دنیوای      می تواند تأثیر قابل مالحاه ای بر یک شرکت و مطیط

کسب وکار، مواردی را گزارش می دهد که شرکت ها توانسته اند تأثیر شگرفی بر مطیط کالن خود 

  بگذارند نایر تأثیر مایکروسافت و یا اینتل بر مطیط اطراا خود و دنیای فناوری اطالعات اما عموماً

 خروجی ها فرآیند ورودی ها

 بازخورد

 نتایج

  سیستم ها

 محیط
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ریت استرات یک، تأکید بر تجزیه و تطلیل و پاسخگویی بوه  این تأثیر گذاری ها نادر هستند و در مدی

 مطیط خارجی است. 

 طبقه می شوند.    به طور کلی مطیط سازمان ها به دو طبقه اصلی،

منوواب  ، سیسووتم هووای   شووامل سوواختار سووازمانی ، فرهنووگ سووازمانی،     :مطوویط داخلووی  -الووف

مه هوا، اسوترات ی هوا و منواب  سوازمانی      واحدهای سازمانی، فناوری سازمانی، هدا ها، برنا سازمانی،

 است.

  :مطیط خارجی -ب

مشتریان، سهامداران، رقبا همکاران  شامل عرضه کنندگان، عملیاتی(:  مطیط نزدیک )  -8ب           

 و تأمین کنندگان.  

سیاسوی، حقووقی    شامل نیروهای اقتصادی، اجتمواعی فرهنگوی،   :  مطیط دور ) کالن( -1ب           

 ریکی، جمتیتی و اقلیمی.  فناو

مطیط خرد یا عملیاتی یک شرکت به صنتتی که در آن فتالیت دارد مربو  موی شوود. اموا مطویط     

کالن به مطیطی گفته می شود که تمامی کسب و کارها را تطت تأثیر قرار موی دهود. تغییورات در    

ی در بررسوی هوای   مطیط کالن تدریجی تر اما پرقدرت تر هستند. اگر که قانون یوا رهنموود خاصو   

مطیطی وجود ندارد اما تکنیک ها و مفاهیم زیر میتواند در شناسایی هر یک از اجزای مطیط به موا  

 کمک می کند.  

زنجیره ارزش پورتر، کک لیسوت هوای    مطیط داخلی: برای شناخت مطیط داخلی می توان از  -الف

لیل براسواس مودل هوای تتوالی     بررسی بازاریابی، مالی، مدیریت تطلیل سیستم های سازمانی و تط

 سازمانی استفاده نمود.

 مطیط خارجی -ب

برای شناخت مطیط عملیاتی می توان از الگوی پنج نیروی پوورتر    : عملیاتی ( مطیط نزدیک ) -8ب 

مطیط نزدیک شرکت را که تأثیرگذاری آن بر شرکت مطسوس تر اسوت. و   همچنین استفاده نمود.

 مطیط صنتت می نامند.   ر آن است، به تتبیری تنفس اصلی شرکت د

مطویط   استفاده کورد.  PESTبرای شناخت مطیط دور می توان از ماتریس   کالن( : مطیط دور ) -1

کالن حاوی عوامل استرات یک بالقوه بسیاری است. با توجه به اینکه نیروهای اجتمواعی هور کشوور    

این عوامل یا نیروها در کشورهای مجاور یکتا است، تتداد این عوامل نیز بی شمار می باشد. برخی از

مشابه می باشند و برخی دیگر متفاوت  هستند حتی شرایط فرهنگی و تاریخی دو کشور می توانود  

فضای کلی در مطیط کالن بین آن دو را متین کند. به عنووان مبوال اگور یوک شورکت غوذایی در       

دین اسالم را دارنود، مطویط بورای وی     مالزی بخواهد وارد بازار ایران بشود از جهت اینکه دو کشور
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قابل پیش بینی تر است. یا اگر یک شرکت مطصوالت فرهنگی درایران بخواهد وارد بازار افغانسوتان  

شود، به دلیل سوابق تاریخی مشترک و زبان فارسی این امر تا حدودی به برآورد نسبت بوه مطویط   

 اجتماعی حاکم بر آنجا به کسب و کار کمک خواهد کرد. 

هدا از ناارت مطیط کالن، بررسی عواملی است که بر شرکت اثر دارند و این اثر غالباً مسوتقلی از  

صنتتی است که شرکت در آن فتالیت می کنود. اموا بوه جهوت سواده سوازی و مستندسوازی ایون         

-طبقه اصلی برای ناارت بر مطیط کالن شناسایی شده است و در ذیل هر طبقه، مهوم  3ها بررسی

 امل مورد بررسی آن طبقه متین شده است.ترین عو

 

 دسته بندی عوامل مطیط کالن
 حقوقی -سیاسی 

 اکولوژیکی و زیست مطیطی  قوانین 

  قانون گذاری متاصر در بازار داخلی 

   قانون گذاری در آینده 

  قانون گذاری در عرصه خارجی و بین المللی 

  هیاتها و فرآیندهای قانون گذاری 

   سیاستهای دولت 

  یک دولت و تغییرات سیاسی عمر 

  سیاست های تجاری 

   تامین اعتبار ، کمک های بالعوض 

   اعمال نفوذ در بازار داخلی / گروههای فشار 

  گروههای فشار بین المللی 

   جنگ ها و تنازعات 

 اقتصادی 

  وضتیت اقتصاد داخلی 

   روندهای اقتصاد داخلی 

  اقتصادها و روندهای خارجی 

 یات  موضوعات عمومی وض  مال 

   مالیات های وض  شده بر تولید / خدمات 

  شرایط فصلی و آب و هوایی 
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   بازار و کرخه های کسب و کار 

  عوامل وی ه صنتتی 

   روندهای بازار و کانالهای توزی 

   مطرک های مصرا کننده / مصرا کننده نهایی 

  نرخهای بهره و ارز 

  موضوعات تجاری و مالی بین المللی 

 اجتماعی  

 وه زندگی  روندهای شی 

  مشخصات جمتیت شناختی 

   گرایشات و نارات مصرا کنندگان 

  قضاوت های رسانه 

  تغییرات قانونی که بر عوامل اجتماعی اثرگذار است 

  عالمت تجاری ، شرکت ، تصویر تکنولوژی 

   الگوههای خرید مصرا کننده 

  مد و مدلهای رایج 

   اتفاقات و تاثیرات عمده 

   دسترسی خرید و روندها 

 مل قومی و مذهبی  عوا 

  تبلیغ و شهرت 

   موضوعات اخالقی 

 تکنولوژیک 

  توسته تکنولوژی های رقیب 

   تامین مالی تطقیق و پ وهش 

  تکنولوژی های مشارکتی / وابسته 

  جایگزینی تکنولوژی / راه حل ها 

  بلوغ تکنولوژی 

  بلوغ و ظرفیت تولید 

   اطالعات و ارتباطات 

  / تکنولوژی سازوکار های خرید مصرا کننده 
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  قانون گذاری در ارتبا  با تکنولوژی 

  ظرفیت های نوآوری 

  دسترسی به تکنولوژی ، واگذاری حق لیسانس ، حق انطصاری اختراع 

  موضوعات مالکیت متنوی 

   ارتباطات جهانی 

 

 

 

 عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار 4-2جدول 
 فناوری حقوقی –سیاسی  فرهنگی –اجتماعی  اقتصادی

 R&Dبودجه  قوانین ضد انطصار سبک زندگی تورم نرخ

 مالکیت متنوی قوانین ضد انطصار هرم سنی نرخ بهره

 رابطه دانشگاه و صنتت مطیط زیست نرخ تولد الگوی در آمد

 الگوی بانکداری قوانین مصرا کننده انتاارات مشتری تصمیمات دولت

 اتوماسیون ثبات حکومت مهاجرت ها الگوی مصرا

 انتقال فناوری روابط خارجی مسئولیت اجتماعی صادرات، واردات وضتیت

 فناوری اطالعات قوانین مالیاتی اندازنگرش نسبت به پس ارزهای جهانی

  قوانین کار امید به زندگی در آمدهای دولتی

  مقررات تجارت خارجی نگرش به کسب و کار سیاست های مالیاتی

بورس سیاستهای پولی و 

 مالی
  انگیزه های خاص ین سطا تطصیالتمیانگ

  مدل حاکمیت مذهب دستمزدها

 اوقات فراغت درصد یکاری
 روابط خارجی

 با دیگر کشورها
 

   مناطق جغرافیایی در آمدهای نفتی

 

 

 بطور کلی بطث مطیط از نگاه مدیریت استرات یک شامل دو زیرشاخه اساسی است:
 ز:عناصر مطیط که در یک شمارش ساده عبارتندا .8

a.   .مطیط قانونی: قانون تجارت، قانون کار، قانون مالیات و از این قبیل 
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b.  مطوویط سیاسووی: سیسووتم اداری دولووت، سیاسووت داخلووی، سیاسووت خووارجی، شوووراها و

 فرآیندهای تصمیم گیری دولتی.

c.     مطیط حقوقی: قوه قضائیه، نطوه رسیدگی به شکایت های اقتصوادی، مالکیوت متنووی از

 این قبیل.

d. دی: میزان تورم، قیمت نفت، تراز خارجی، سیستم اقتصادی دولت، خصوصی مطیط اقتصا

 سازی، سیاست های بانک مرکزی از این قبیل.

e.   مطیط اجتماعی: اندازه و مفهوم خانوار، روابط میان افراد جامته و دانشگاه 

f.  .مطیط فرهنگی: تنوع قومیت، دین، مذهب، زبان و رنگ ها 

g.    حمایوت کننوده، صونای  پشوتیبانی کننوده ، سواختار       مطیط صنتت: صنای  برتر، صونای

 رقابت، تأمین کنندگان و توزی  کنندگان .

h.        مطیط تکنولوژیکی: فناوری اطالعات و ارتباطوات، نوانو، اینترنوت، روشوهای تولیود، ارائوه

 خدمات تطقیق و توسته.

i.         مطیط جهانی: سازمان ها و نهادهای بوین المللوی، قووانین جهوانی تشوکل هوای منطقوه

 فرهنگ ها، زبان ها، ن ادها، مذاهب  و از این قبیل. ،ای

مدلهای مورد استفاده که در این بخش طیفی از مدلها برای تطلیل مطویط اسوتفاده موی     .1

و برای جم   ، مدل زنجیره ارزش، مدل پنج نیرویی پورتر و...SWOTشود. مبال مدل کهارمولفه ای 

 کمک گرفت. SWOTیس بندی میان مطیط داخلی و خارجی می توان ازماتر

 توسعه کارآفرینی و محیط کسب وکار
توسته کارافرینی به افزایش احتمال وقوع رفتار کارافرینانه در کلیه ابتاد کارافرینی اطالق می شوود.  

در واق ، اگر هدا دولت ها و نخبگان جوام ، ایجاد کسب و کارهای جدید، استفاده از ظرفیت های 

. موی باشود  ای موجود، حل مشکالت اجتماعی، عودالت اجتمواعی و ...   بی استفاده، توسته ظرفیت ه

توسته کارافرینی راهی است که آنان را اهداا  می رساند. کوشش هایی مانند افزایش فرصت هوایی  

های کارآفرینانه، توانمند سوازی آنهوا   کارافرینی افزایش عالقه و انگیزه شهروندان برای انجام فتالیت

های حمایت و هدایت کارافرینوان، بیوانگر   ای فرآیند کارافرینی، ایجاد مکانیزیمبرای موفقیت در اجر

ای دریک کشور است. آنچه مسلم است این است که مطویط کسوب و کوار و توسوته     اقدامات توسته

کارافرینی اثر متقابل بر هم دارند، بدین متنا که مطیط مناسب، احتمال وقووع رفتوار کارافرینانوه را    

های کارافرینی، منجر به بهبوود فضوای کسوب و    هد و در مقابل ایجاد و توسته فتالیتافزایش می د

 دارد که هر رفتاری تاب  زمینه و ساختاری است.کار می شود.ناریه سه شاخه گی پتی گرو بیان می
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 های مووثر در رفتوار کوارافرینی   حال اگر هدا، ایجاد رفتار کارافرینانه باشد، باید، ساختارها و زمینه

های الزم را انجوام داد. مطویط   ریزیشناسایی شده و با وضتیت ایده آل مقایسه شوند تا بتوان برنامه

 گذارد.کسب و کار در دو بتد ، از طریق متغیرهای زیر بر کسب و کارها اثر می

 بتد ساختاری:

 قوانین و رویه های کسب و کار   .8

 مهارتهای حمایتی مالی و متنوی  .1

 ار  اطالع رسانی کسب و ک .4

 وجود شبکه های ارتباطی میان کسب و کارها .3

 رابطه مناسب بین دانشگاه، جامته و صنتت  .5

 

 بتد زمینه ای 

 فرهنگ ملی   .8

 ساختار رقابت   .1

 مسائل سیاسی و اقتصادی دولت .4

 زیر ساخت های کسب و کار   .3

 بطور کلی مطیط از سه طریق بر کسب وکارها اثر می گذارد:

 ب وکارایجاد تقاضا برای خروجی ها ی کس .8

 حمایت از موجودیت و فرآیندهای کسب وکار .1

 تامین مناب  مورد نیاز کسب و کارها .4

جهت این اثرگذاری نیز بر دوقسم است، گاهی پویش برنوده و ترغیوب کننوده و گواهی بازدارنوده و       

مطدود کننده فتالیت ها هستند. اینکه مطیط برای یک کسب و کار بازدارنده یا پیش برنوده باشود،   

کسب وکار بستگی دارد. مأموریتی که کسب وکار برای خود تتریف کرده، میوزان انطبواق و   به خود 

مدیریتی که در رابطه با مطیط اعمال می کند، تتیین کننده جهت و میزان اثر مطویط بور عملکورد    

 کسب وکار است. 

 از:دسته بندی کلی تر سیاست های توسته کارآفرینی که دولت ها به کار می گیرند عبارتند 

 توسته قابلیت های کارآفرینی -8

 هاایجاد زمینه -1

 حمایت قانونی -4
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ی کوارآفرینی، ایجواد   های کارآفرینی:یکی از سیاست های مهوم دولوت هوا در توسوته    توسته قابلیت

 های کارآفرینی است. این قابلیت ها شامل :قابلیت

 و ... دانش کارآفرینی: مبل  ایده پردازی، انتخاب ایده، تدوین طرح کسب و کار -8

 مهارت های کارآفرینی: مبل کارگروهی، مذاکره، ارتباطات و ... -1

نگرش کارآفرینی مبل دیدگاه نسبت به زندگی، دیدگاه نسبت بوه نقوش زن در    -4

 جامته و بینش زنان نسبت به آینده است. 

 ایجاد زمینه ها: دولت می تواند با ترویج فرهنگ کارآفرینی، ترویج نگرش مببوت بوه کوار و زنودگی،    

رقابتی کردن بازار، ایجاد امنیت، توسته فرهنگ کسب و کار در جامته وایجواد مطویط سوالم بورای     

زندگی و رشد جوانان، زمینه توسته کار آفرینی را فوراهم نمایود. عامول حیواتی توسوته کوارآفرینی       

ج فرهنگ که مهمترین عامل موثر در توسته کارآفرینی اسوت. از اینورو بسویاری از دولتهوا در توروب     

 فرهنگ کارآفرینی سرمایه گذاری زیادی می کنند.

نند حذا قوانین و مقررات مطدود کننده، تصوویب قووانین و مقوررات ترغیوب     هما حمایت قانونی: 

 ای و ایجاد ساختارهای حمایتی .ریزی و اقدام توستهکننده، برنامه

کنند عبارتنود از: کواهش   ها برای توسته کارآفرینی در آن دخالت میبه طور کلی مواردی که دولت

مطدودیت های راه اندازی کسب وکار،ترغیب فرهنوگ کوارآفرینی ،آمووزش کوارآفرینی، حمایوت از      

هور اقودامی کوه دولوت هوا بورای        ،تأمین مالی برای تأسیس کسب وکارکسب وکارهای تازه تأسیس

می بورای بهبوود   تغییر اصالح و توسته عوامل ساختاری و زمینه ای انجام می هند، بوه عنووان اقودا   

مطیط کسب وکار تلقی می شود.هر که مطیط کسب وکار در یک کشور مساعد تور باشود. احتموال    

ایجاد کسب وکار های جدید و هرکه مطیط کسب وکار در یک کشور مساعدتر باشد. احتمال ایجاد 

کسب وکارهای جدید و رشد کسب وکارهای موجود باالتر می رود.  می تووان گفوت مسواعد بوودن     

 مطیط کسب وکار یکی ار عوامل توسته یافتگی و رفاه در یک کشور می باشد.

 

 GEMمدل 

بوا مشوارکت    8113،در سوال   (Global Entrepreneurship Monitor) دیودبان جهوانی کوارآفرین   

انگلیس، آمریکا، فنالند و ایرلند، بابسون کالج و دانشوکده کسوب و    برجسته کشورهای دانشگاه های

بوان جهوانی کوارآفرینی،     دیوده  .بنیواد کوارآفرینی کوافمن ایجواد شود      کامول   حمایت کار لندن و با

که مأموریت اصلی آن ارزیوابی  می باشد پ وهشی  -های علمی دانشگاهی مرکب از تیم ومیکنسرسی

 های کارآفرینانه است المللی درخصوص فتالیت های پ وهشی متتبر در سطا بین داده و ارائه
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 ملی اقتصاد رشد رفمتعا مدل 2-2نمودار 

 
 

 ملی اقتصاد رشد بر کارآفرینی موثر فرآیندهای مدل 4-2نمودار 

 
 

 ملی اقتصاد رشد بر کارآفرینی موثر تثبیت شده فرآیندهای مدل 3-2نمودار 
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 جهانی کارآفرینی دیدبان 2-2نمودار 

 
 

شود. در سوال   بررسی می گذارند، های کارآفرینی اثر می گانه که بر فتالیت عوامل پنج GEMدر مدل 

بوه ایون   « گرا و یا قهری/ اجباری ی فرصت فتالیت کارآفرینانه»، شاخص جدیدی تطت عنوان 1228

مدل اضافه شد. این متیار نشانگر دالیل انگیزشی متفاوت کارآفرینانی اسوت کوه کسوب و کواری را     

 ز: های کارآفرینانه عبارتند ا اند. این عوامل مؤثر بر فتالیت آغاز کرده

  شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامته 
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 شرایط عمومی، ملی وکارآفرینانه 

 گرا، قهری/ اجباری  فتالیت کارآفرینانه فرصت 

 ایجاد کسب و کار 

   رشد اقتصادی ملی 

 این مدل دارای سه فرض اصلی است: 

در  دالیل رشد سوری  و موؤثر اقتصواد ملوی برخوی کشوورها نسوبت بوه دیگور کشوورها ریشوه            .8

 های کارآفرینانه دارد.   فتالیت

های اقتصادی کشور در یک فضای سیاسی، اجتماعی و تاریخی نسبتاً با ثبات شکل  تمام فتالیت .1

 گیرد.   می

کننود:   دو سازوکار مشخص و مکمل  هم که به عنوان مناب  اصلی رشد اقتصواد ملوی عمول موی     .4

 و متوسط )اقتصاد فرعی(.   وکارهای خرد، کوکک های بزرگ )اقتصاد اصلی( و کسب شرکت

، اولین سوازوکار اصولی   GEMدهد، در بخش باالیی مدل مفهومی  نشان می 5-8همانطور که نمودار 

المللی هستند. فورض بور ایون     وکار بین دار کسب باشد که عهده های بزرگ می مربو  به نقش شرکت

های بوزرگ   المللی شرکت بین ای متناسب، توسته یابد، توان رقابت است که اگر شرایط کلی به گونه

ها، برای کاالها و خدمات در اقتصاد ملی، تقاضای  ی این شرکت کند. با بلوغ و توسته افزایش پیدا می

هوایی را در بوازار بورای     ی خوود فرصوت   ای ایجاد می شود. این افزایش تقاضا بوه نوبوه   قابل مالحاه

 سازد. وکارهای خرد، کوکک و متوسط فراهم می کسب

شود، کانون توجه دومین سازو کوار   که در قسمت پایین نمودار مشاهده می ی دیگر، همان طوراز سو

وکارهای جدیود   اصلی به عنوان مطرکی برای رشد اقتصادی، نقش کارآفرینی در ایجاد و رشد کسب

 باشد.   می

الت بین ی دیگری از عوامل ساختاری مبل شرایط کارکوب کارآفرینانه، تتام در این فرآیند مجموعه

نقش دارند. عوالوه بور ایون، بوه      -وکارهای جدید مطیط اجتماعی، فرهنگی و ظهور و گسترش کسب

 شود که عبارتند از:  طور مشخص به دو وی گی اساسی فرآیند کارآفرینانه نیز اشاره می

 های بازار  ظهور یا وجود فرصت .2

هوای   برداری از فرصوت  ری و بهرهظرفیت کارآفرینانه )انگیزه و مهارت( افرادی که به مناور پیگی .4

 کنند.   اندازی می وکارهای جدیدی را راه کارآفرینانه، کسب

باشود کوه بوا     به تأکید آن بر ماهیت تکمیلی هر دو سازوکار مذکور موی  GEMبیشترین ارزش مدل 

های بزرگ تببیت شده از طریق انتقال فناوری، اثورات   رشد اقتصاد ملی ارتبا  دارد. در واق  شرکت

وکوار   هوای کسوب   هوایی را بورای فتالیوت    جانبی و افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات، اغلب فرصت
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 شرايط چارچوب ملی و عمومی: 

 بازبودن )تجارت خارجی(  .9

 دولت )وضعیت، وظیفه(  .2

 بازارهای مالی )کارایی( .3

 زان( )سطح می R&Dفناوری،  .4

 زیر ساخت )فیزیکی( .5

 ها(  مدیریت )مهارت .7

 پذیری(  بازارهای کاری )انعطاف .9

 نهادها )قوانین و مقررات(  .1

 

 

زمینه سیاسی، 

اجتماعی، 

 فرهنگی

 شرايط/ چارچوب کارآفرينانه: 
 تأمین مالی  .9

 های دولت سیاست .2

 های دولت  برنامه .3

 آموزش و پرورش .4

 انتقال تحقیق و توسعه  .5

 تجاری زیر ساخت قانونی، .7

 بازبودن بازارهای داخلی  .9

 های فیزیکی  دسترسی به زیرساخت .1

 هنجارهای فرهنگی، اجتماعی   .1

 

 

های بزرگ تثبیت شده )اقتصاد  شرکت

 اصلی(

 

 

وکارهای خرد، کوچک و  کسب

 متوسط )اقتصاد فرعی(

 

 

 های کارآفرینانه  فرصت

 

 

 ظرفیت کارآفرینانه 

 ها  مهارت 

  انگیزش 

 رشد اقتصاد

)مشاغل و  ملی

 نوآوری فنی(

ایجاد کسب و 

 کارهای جدید

 

 

 های جدید تثبیت شده

 

هوا و   تواننود از طریوق کواهش هزینوه     های کارآفرین می کنند. از سوی دیگر، شرکت جدید فراهم می

 -به عنوان مشتریان اصلی خوود  -های بزرگ های رقابتی در شرکت ی فناوری، به ایجاد مزیت توسته

قصد دارد توا بوا تتودیل مودل      GEMرقابت جهانی کمک کنند. الزم به یادآوری است که   در عرصه

اندازهای آتی حاصل از پ وهش و شوناخت توأثیر ایون سوازوکارها را بور رشود اقتصوادی         فوق، کشم

 .منتکس نماید

 GEMمدل مفهومی   5-2نمودار 
 
 
 
 

 
 
 

 

وکارهوای جدیود در کشوورها     رینانه که بوه ایجواد کسوب   شرایط کارکوب کارآف، GEMمطابق مدل 

 کند عبارتند از: کمک می

هوای جدیود ودر    پشتیبانی مالی )دسترسی به مناب  مالی، سهام و اوراق مشارکت بورای شورکت   .8

 ها( حال رشد مانند تسهیالت شامل )اعتبارهای مالی وی ه و یارانه
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طرفانه اسوت و اینکوه آیوا     ها، بی  اجرای آنهای مالیاتی و  های دولت )میزانی که سیاست سیاست .1

 کنند( های جدید یا در حال رشد را تشویق و یا دلسرد می ها، شرکت این سیاست

های جدید و در حال رشد در  های مستقیم برای کمک به شرکت ی برنامه های دولت )ارائه برنامه .4

 ملی، استانی و شهری و روستایی( -ی سطوح دولت همه

اندازی یا مدیریت کسوب و کارهوای کوکوک     ی راه )حدی که آموزش در زمینه آموزش و تربیت .3

های تتلیم و تربیت دارند و میزانوی کوه کیفیوت، ارتبوا  و عموق ایون         نوپا یا در حال رشد در ناام

ها در ایجاد یا مدیریت کسب و کارهای کوکک، جدید یا در حال رشود، موورد    ها و کارآموزی آموزش

 گیرد(. می تاکید و توجه قرار

هوای کسوب و    ی ملوی منجور بوه فرصوت     انتقال تطقیق و توسته )میزانی که تطقیوق و توسوته   .5

های کوکک، در حال رشد و جدید به نتوایج تطقیوق و توسوته     که آیا شرکت شود و این کارجدید می

 دسترسی دارند(.

دمات و ای )مؤسسات خدماتی و تجواری، حسوابداری و دیگور خو     های تجاری و حرفه ساخت  زیر .4

 کنند(. نهادهای قانونی که امکان رشد کسب وکارهای جدید، کوکک و در حال رشد را فراهم می

باز بودن / موان  ورود به بازار )میزانی که مقررات تجاری مان  از تغییرات پایدار واستقرار مجودد   .3

ن، هوای جدیود و در حوال رشود بوه جوای عرضوه کننودگا         وکارها، رقابت و جایگزینی شورکت  کسب

 شوند(. پیمانکاران خرد و مشاوران موجود می

ارتباطات، تجهیزات، حمل و  –های فیزیکی )دسترسی به مناب  فیزیکی  دسترسی به زیر ساخت .1

 های جدید، کوکک و در حال رشد(. با قیمتی مناسب برای شرکت -نقل، زمین و فضا

هوای   اعی موجود، فتالیتهنجارهای فرهنگی و اجتماعی )میزانی که هنجارهای فرهنگی و اجتم .1

هوای اقتصوادی شوود را     های جدید کسب و کوار یوا فتالیوت    فردی را که ممکن است منجر به شیوه

 شوند(.  کنند و در نتیجه باعث رشد بیشتر ثروت و درآمد می تشویق نموده و سرکوب نمی

آفرینی الزم به ذکر است شرایط کوارکوب کارآفرینانوه از طریوق نارسونجی از خبرگوان ملوی کوار       

 شود. گیری و ارزیابی می اندازه

 

 عوامل حمایت کننده توسعه کسب و کار

ساختار های حمایتی برای توسته کسب و کار ها می توانند دارای ابتاد مختلفی باشند و منوو  بوه   

در که منطقه و که کشوری این انجام می شوود ، کشوور هوای مختلوف دارای      GEMاینکه بررسی 

فنواوری    اوتی هستند. از جمله مهمترین این ساختار های حمایتی عبارتند از:نقا  قوت و ضتف متف
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های فناورانه کسب و کار، دانشگاه هوای آمووزش دهنوده     8اطالعات و زیر ساخت های آن ، انکوباتور

مفاهیم جدید در کسب و کار تسهیالت مالی و خدماتی برای کسانی کوه قصود ورود بوه بوازار هوا و      

تازه را دارند ، ساختار کانال های صادراتی و سیستم حقوقی و قانونی کوه موی    شروع کسب و کاری

تواند مشوق و یا بازدارنده شروع کسب و کار ها باشد،  بانک ها، بیمه و موسسات مالی. حمل و نقل، 

انرژی، خدمات حقوقی، خدمات مالی، خدمات فنی، خدمات سازمانی، مشواوره و توانمنود     ارتباطات،

 سازی.

یکل پورتر در تطلیل اینکه کرا بتضی از کشورها جایگاهی می شوند برای شورکتهای موفوق، موی    ما

مبال بانک بورای هموه    گوید: یکی از عوامل اصلی برای این امر، وجود صنای  حمایتی و مرتبط است.

کسب وکارها یک صنتت حمایتی است که کیفیت در کارکرد آن می تواند به رشود و ایجواد کسوب    

ی بیشتری منجر شود. از میان عوامل نامبرده تاثیر گذاری حمایوت هوای دولتوی و سیاسوت     وکارها

گذاری اقتصادی دولت نقش بسیار مهم و با اهمیتی در توسته اقتصادی کسب و کارهوا و در نتیجوه   

رشد کشور های ایفا می کند . مبال دولت کین در سالهای اخیر سیاستهای حمایتی بسیار زیادی را 

راستای راه اندازی کسب و کارهای جدید و توسته اقتصادی در پیش گرفته است.  سیاسوت  در این 

هایی که به توسته مطیط کسب وکار  در کین کمک کرده است. دولت کین با استفاده از ابزارهوای  

مالیاتی مشکالت بسیاری را در زمینه کمک به کار آفرینان کینی از میان برداشته است. و در واقو   

 زار های موجود کشوذ خود برای توسته کسب وکاراستفاده کرده است . از اب

دانشگاه ها نیز به عنوان متولیانی که می توانند با ارائه برنامه های درسی مطابق با نیازهای صنتت و 

بازار به آموزش دانشجویان در  رشته های مرتبط با کسب وکار ها  بپردازند نیز از نقش قابل توجه و 

خوردار هستند. در این زمینه بررسی و بازنگری طرح برنامه های آموزشوی دانشوکده هوای    مهمی بر

رسد . انکوباتور هوای فناورانوه ،   کسب و کار با توجه به نیاز های اقتصاد کشور بسیار مهم به نار می

مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شهرک های صونتتی نیوز از جملوه سواختار هوای حموایتی       

که برای توسته کسب و کار ها باید راه اندازی شوند. انکوباتور هوای تکنولووژیکی نقوش بوه     هستند 

سزایی در انتقال تکنولوژی، تجاری سازی ایده ها و شکوفایی خالقیت ها ایفا موی کننود. و در ایون    

بین نقش دانشگاه ها در راه اندازی این مراکوز رشود و انکوباتورهوا بسویار مهوم اسوت. توسوته ایون         

هادهای حمایتی می بایست با ظرفیت های موجود در یک جامته متناسب باشد. برای مبال دولوت  ن

کین با توجه به رشد سری  اقتصاد این کشور در سالهای اخیر از لطاظ کمی، تتوداد بسویار زیوادی    

مراکز رشد تاسیس نموده است، ممکن است این مراکز دارای کیفیت بسیار بواالیی نباشوند و بورای    

قاء آنها زمان زیادی الزم باشد. اما می توان این طور استدالل کورد کوه در کوین، ظرفیوت هوای      ارت

                                                           
1 Incubator  
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جامته برای استفاده از این انکوباتور ها واق  بینانه دیده شده است . در حالی که بررسی ها در ایران 

جوود بورای   نشان می دهد که با توجه به تتداد دانشجویان و دانشگاه ها و ظرفیت های اقتصادی مو

راه اندازی و توسته کسب و کار، مراکز رشد کافی برای پاسخ به نیاز موجوود و در حوال رشودجامته    

 ایجاد نشده است . 

اگر از بتد توسته کسب و کار های داخلی گام را فراتر نهیم و به تجارت خارجی و یوا کسوب و کوار    

ادرات ، آموزشوهای بوین فرهنگوی    های بین المللی توجه کنیم، وجود زیر ساختهای مناسب برای ص

برای مبادله تجاری ، شناخت بازار های خارجی برای توسته کسب و کار در آن بوازار هوا و بسویاری    

عوامل دیگر همگی جزء عواملی هستند که می توانند به میزان بسیار زیادی در توسته کسب و کوار  

اه انودازی و توسوته کسوب و از هوم     تاثیر گذار باشند . بطور کلی می تواند گفت عوامول حموایتی ر  

نیستند ، بسیاری از آنها دارای مناب  مشترک مبل دولت و دانشگاه ها هستند و نیواز اساسوی بورای    

 تغییر را باید در این مناب  به صورت منسجم دنبال کرد .

ی کواربرد دانوش بورا   » ترین تتریفی که می توان برای تکنولوژی عنوان کرد عبارت است از: کاربردی

یتنی فناوری دانش است که جنبه کاربردی دارد و حاصل این کاربرد، می تواند  «حل مسائل عملی 

( متطود  ملل سازمانبر اساس مدلی که توسط اسکاپ )وابسته به یک نوع کاال، روش یا فرآیند باشد.

 فناوری را می توان براساس کهار جزء سوخت افوزار )ماشوین آالت و تجهیوزات(،     مطرح شده است،

فنوی( و   افزار)مهارت ها و توانایی های نهفته در انسان( ، اطالعات افوزار )مسوتندات و دانوش    انسان

فناوری به این کهار شکل تجسم موی   ( تبیین نمود. در واق سازمانیافزار )ابتاد مدیریتی و  سازمان

 .یابد

ه و فنواوری عامول   ای برای تبدیل پدیده های جهان طبیتی به پدیده های ساخته شد فناوری وسیله

اساسی برای تبدیل مناب  طبیتی به مناب  تولید شده می باشد، به کارگیری فناوری باعث می شوود.  

تا مناب  ورودی بهتر به مناب  تولید شده مصرفی تبدیل گردد. مناب  تولید شده که اکبراً به کاالهای 

گیورد. مزایوای    ان قورار موی  توری در دسوترس همگو    آمیز پائین های رقابت مصرفی هستند، به قیمت

شود. اما اکتسواب   آید، پیوسته کشمگیرتر می ها به دست می اقتصادی که بر اثر به کارگیری فناوری

 شوود.  گیرتور و دشووارتر موی    روز گرانتور، وقوت   کننده مناب ، روزبه فناوری پیشرفته به عنوان تبدیل

پیروی  Sمنطنی رشد آن از الگوی  فناوری نایر هر مطصول و کاالی دیگر دارای عمر متین است و

گذارند، که در این مرحلوه، از   کند. هر فناوری در آغاز یک دوره پروردگی و رسیدگی را از سر می می

شوند: سرانجام یکی از آنها موفق و بر دیگوران پیوروز  شوده و بوه      هائی که پیشنهاد می میان اندیشه

گیری و استفاده از فناوری ابتداء به  بازار، موارد بهره گردد. در دوره عرضه یا مترفی به بازار عرضه می

گذارد؛ در این مرحله فنواوری بوه دوره رشود خوود گوام       کندی و سپس  به سرعت رو به افزایش می
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خوورد.   رسد. که در این دوره نوعی ثبات به کشم می نهاده و بتد از آن دوره اشباع یا پختگی فرا می

تر و جایگزینی آن فناوری پیشین به دوره زوال رسویده   د و پیشرفتهو سرانجام با ظهور فناوری جدی

همانطور که گفته شد، تکنولوژی ها توسته یافته اند توا نیازهوای عملوی بشور را      گردد. و منسوخ می

پاسخ دهند. یکی از همین نیازها، بهبود فضای کسب و کار است. لذا تکنولوژی هوا بوا ایون رویکورد     

وارد ساخته شده اند تا این امکان را  فراهم سازد تا فضای کسب وکار سوری   بازتتریف و در بتضی م

 تر به وض  مطلوب برسد. 

از مهمترین وی گی های کسب و کارها در عصر جدید می توان به لوزوم پویوایی و انتطواا پوذیری      

های بوازار و   باالی آنها اشاره کرد و از همین رو کسب و کارها برای باقی ماندن در عرصه رقابتزیاد 

یکوی از  هماهنگ سازی خود با شرایط بازار باید راه کارهوا و ابزارهوای جدیودی را جسوتجو کننود.      

به طور کلی  دانست،تکنولوژی های پیشرفته  به کارگیریمهمترین راه کارها و ابزارها در این زمینه 

یکی از فناوری هوایی   فناوری تولید و عرضه در همه کاالها و خدمات در حال توسته و تکامل است.

که در کاربرد همه فناوری های دیگر و همچنین در تسری  زوال و تطول آنها اثر زیواد دارد فنواوری   

 اطالعات است. 

عالوه بر این کاربرد فناوری های جدید و بین رشته ای مانند بیو، نانو، مواد هوشمند و انورژی هوای   

بوه طوور     ه و کواربرد فراگیوری فنواوری اطالعوات،    نو به سرعت در حال توسته است و در کنار توست

فزاینده ای روند تولید، عرضه و مصرا کاالها و خدمات را متطول می کنود. در رابطوه بوا تغییورات     

طیطی است، سازمان ها از یک سو خود را در برابر عدم اطمینان سری  فناوری که یک عنصر مهم م

فناوری را برای خود فراهم می بیننود. بنوابراین    مطیطی و از سوی دیگر فرصت های رشد مبتنی بر

استرات ی مناسب سازمان ها برای انطباق با تغییورات فنواوری در موواردی و مودیریت آن در مووارد      

 دیگر، مسیر رشد و توسته کسب وکارها را فراهم می کند.

قووانین،  شرایط مطیط در مقیاس بین المللی و ملی دارای تفاوتهوای جودی اسوت. موبال در حووزه      

قوانین مطلی و ملی حاکم است اما در خصوص شرایط بین المللی به گونه ای دیگور اسوت و کسوب    

 وکارها در هنگام ایجاد و رشد و در تمامی فرآیندهای خود می بایست آن را مد توجه داشته باشوند. 

مللوی  فرهنگ ملی، اگرکه خود دارای تنوع باالیی است اموا هنگامیکوه فرهنوگ در مقیواس بوین ال     

شرایط رقابتی در بازارهای داخلی و مطلی، هم به جهوت   مطرح می شود، این تفاوت ها جدی است.

ساختار و تنوع هزینوه هوای ایجواد و     شدت هم به جهت تنوع با شرایط جهانی قابل مقایسه نیست.

رشد کسب وکارها، تنوع و دسترسی زیرساخت ها، مزیت های نسبی تولید وتوسته، در داخول یوک   

 لکت الگوی متفاوتی با رقابت در حوزه بین الملل را داردمم
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 فهرستی از عوامل حمایت کننده کسب وکار

نهادهای مسوول توانمندسازی کارآفرینان به مناور ارتقای مهارت ها و دانش هوای موورد    .8

 نیاز برای بهبود فتالیتهای کارافرینانه

 نهادهای مسوول ترویج فرهنگ کارآفرینی  .1

 تأمین مناب  مالیساماندهی و  .4

 قوانین حمایت کننده کسب وکار .3

 توسته زیرساخت های فنی و فناورانه  مورد نیاز برای توسته کسب وکار .5

 موسسات و نهادهای حمایت کننده و مشاوره ای در حوزه کسب وکار .4

 نهادهای تأمین کننده خدمات .3

ت براساس شرایط خاص هر دولت ها برای توسته کارآفرینی اقداماتی انجام می دهند. این اقداما

  جامته و کشور انتخاب می شوند. برخی از اقدامات مهم توسته کارآفرینی عبارتند از:

 ای وکارآفرینیایجاد تسهیالت الزم برای توسته قابلیت های حرفه -

 مترفی الگوهای موفق کارآفرینی به جامته -

 افزایش دسترسی کارآفرینان به مناب ، بخصوص مناب  مالی -

اجتماعی و انجام  -ی فرصت های پایدار کارآفرینی در بخش های مختلف اقتصادیشناسای -

 خدمات حمایتی در این مورد

 ایجادشبکه عرضه خدمات مشاوره، فنی و مدیریتی -

 شبکه سازی بین کسب وکارهای مشابه و مرتبط در سطا ملی و منطقه ای -

 توسته شبکه های خدماتی در زمینه های:  -

 مهارت های فنی تتلیم دانش مدیریت و -8

 انتخاب فناوری -1

 اطالع رسانی  -4

 مدیریت و فنی  توسته مراکز مشاوره حقوقی، بازاریابی، -3

 کاهش مطدودیت های شروع کسب و کار  -

 ترغیب فرهنگ کارآفرینی -

 حمایت از کسب وکارهای تازه تأسیس -

 تأمین مالی برای تأسیس کسب وکار -

 تتریف گروه های هدا برای حمایت -
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 سعه کارآفرینی در محیط کسب و کاربرنامه ریزی تو

توسته کارآفرینی عبارت است از افزایش احتمال و نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در کلیه ابتاد   

کارآفرینی، به عبارت دیگر افزایش فرصت های کارآفرینی، افزایش عالقه و انگیزه شهروندان برای 

برای موفقیت در اجرای فرآیندکارآفرینی ایجاد انجام فتالیت های کارآفرینانه، توانمند سازی آنها 

مکانیزم های حمایت و هدایت کارآفرینانه، بیانگر اقدامات توسته ای در یک کشور است. با این 

تتریف، برنامه ملی توسته کارآفرینی، مفهوم وسی  آن را در بر می گیرد و شامل ایجاد کسب و 

مشکالت جامته، دولت و بنگاه ها و بهبود کارهای جدید، توسته کسب و کارهای موجود، حل 

 زندگی فردی و اجتماعی است.

توجه به کارآفرینی به عنوان استرات ی توسته از اوائل قرن بیستم شروع شد. در حال حاضر کشورها 

-ریزی برای توسته کارآفرینی با دو جهتکنند. برنامهگذاری زیادی میدر توسته کارآفرینی سرمایه

شود. سیاستگذاری های دولتی برای توسته کارآفرینی از یک سو می بایست موان  گیری انجام می

کارآفرینی را بر طرا کند و از سوی دیگر باید انگیزه های الزم را برای کارآفرینی فراهم نماید. با 

نگاهی علمی به کارآفرینی به عنوان یک رفتار اجتماعی تابتی از سایر متغیرهای اجتماعی است. 

متغیرهای ساختاری. در این مقاله با تطلیل  -1متغیرهای زمینه ای  -8 تغیرها بر دو دسته اند:این م

و تبین عوامل زمینه ای و ساختاری موثر بر کارآفرینی کگونگی سیاست گذاری در جهت توسته 

 کارآفرینی ارایه می دهد. 

انده است و  یا به طور ناکارآمد کشور ایران دارای مناب  و امکانات بسیار زیادی که بدون استفاده م

از آنها استفاده می شود. اولین منب  همه کشورهای توسته یافته به عنوان مطور اصلی ایجاد مزیت 

رقابتی سرمایه انسانی است. در ایران مناب  انسانی در خدمت توسته کشور نیست.  عالوه بر بیکاری 

انمند جمتیت کشور، فرصت شکوفایی نمی قابلیت های بخش تو آشکار و پنهان بخشی از جمتیت،

یابد و شاید همین عامل، اولین دلیل فرار مغزها از کشور نیز باشد. یکی دیگر از نکات بارز در توجیه 

پرداختن به توسته ملی کارآفرینی در جامته وجود فارغ التطصیالن دانشگاهی است که در حال 

د. در اثر نبود مکانیزم های حمایتی و سیاست حاضر جزء جمتیت باالی بیکاران جامته قرار دارن

 های شفاا، جامته فاقد قدرت  استفاده از تخصص و دانش آنها است. 

در حال حاضر، عالیم زیادی در جامته وجود دارد که بیانگر نبود استرات ی جام  توسته در کشور 

نفت، رفتارهای نابهنجار  است. از جمله این عالیم می توان به دولتی بودن اقتصاد کشور و اتکا به

جوانان، استرس زا بودن مطیط کار و زندگی، ترجیا راه های سهل و آسان کسب درآمد باال به 

جای تالش و زحمت برای کسب درآمد کمتر اما اخالقی و سالم، بهره وری پایین دودستگاه های 
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اسب و قیمت غیر متقول نبود حمایت موثر از مناف  مصرا کنندگان در برابر کیفیت نامتن  دولتی،

ریا و سایر  کاالها و خدمات پایین بودن جایگاه علم و علم اندوز در جامته و ترویج بی اعتمادی، 

رفتارهای نامناسب، رفت  آمد روزانه اکبر جمتیت کشور در خیابان ها که بیانگر مولد نبودن بخش 

مار بودن جامته است، اشاره کرد بزرگی از جمتیت کشور است و دهها عالمت دیگر که تأییدی بر بی

که  نیاز تغییر در برنامه های توسته را ایجاب می کند. امروزه، بخش بزرگی از درآمدهای دولت 

صرا هزینه های جاری برای ادامه بقای دولت و پرداخت انواع یارانه های مصرفی می شود. در 

افزایش می یابد و کیزی برای  آینده با افزایش جمتیت، سهم این دو هزینه از کل بودجه کشور

سرمایه گذاری باقی نمی ماند. مشکالت و نابهنجاری های فتلی در یک دور فزاینده در ارتبا  با 

 یکدیگر قرار  خواهند گذفت و شرایط غیر قابل کنترلی را ایجاد می کنند. 

الحات اداری و بخشی از این مشکالت در برنامه سوم توسته تشخیص و در این برنامه، فصولی به اص

ساختار اقتصاد کشور اختصاص داده شد اما در عمل این اصالحات ناموفق باقی ماند. اگر برنامه های 

توسته کشور ایران را با کشورهایی مانند کره، کین، ترکیه و دیگر کشورهای در حال توسته که 

ود اینکه برخی از آنها از برخی از آنها حاال توسته یافته هستند، مقایسه کنیم، می بینیم که با وج

ایران دیرتر شروع کردند و مناب  ما از اکبر آن کشورها بیشتر بوده است. اما اکبر آن کشورها با ما 

فاصله زیادی پیدا کرده اند. برای خرو  از این بن بست راهی به جز استفاده از تمام قابلیت های 

ر الگوی توسته کشورها که توسته را انسانی کشور وجود ندارد. براساس روند در حال تسلط د

برمبنای دانش و قابلیت های انسانی عملی می داند، جهت گیری آنها به سوی اقتصاد دانایی است و 

استرات ی آنان برای دستیابی به اقتصاد دانایی نیز توسته کارآفرینی است. این جهت گیری ها در 

نگی کشور ایران نیز مشهود است. برای نیل فره -اجتماعی -برنامه های پنج ساله توسته اقتصادی

به توسته پایدار و ایجاد وضتیت مطلوب در اقتصاد کشور می بایست استرات ی توسته کارآفرینی را 

 به عنوان استرات ی مطوری توسته اجرا نمود.

دستیابی به آرمان های توسته پایدار کشور که جایگاه شایسته ای در اقتصاد جهانی برای اقتصاد 

کند و نیز حل مشکالت فتلی جامته و دولت تنها از طریق اجرای استرات ی توسته شور فراهم میک

کارآفرینی امکان پذیر است. بدون یک برنامه جام  توسته کارآفرینی تطقق این هدا ها امکانپذیر 

حجم  نیست و تالش ها را ناکام می گذارد و با ادامه وض  موجود، همچنان مناب  را هدر می دهد و

تدوین و اجرای برنامه ملی توسته کارآفرینی برای   و پیچیدگی مشکالت را اضافه می کند. بنابراین،

کشور بسیار حیاتی است. کارآفرینی عبارت است از نوآوری همراه با مخاطره متقول برای استفاده از 

ه کسب توست  دولت و بنگاه ها، -فرصت های ایجاد کسب و کار جدید، حل مشکالت جامته

وکارهای موجود و بهبود زندگی فرد و خانوادگی توجه به کارآفرینی به عنوان استرات ی توسته از 
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اوایل قرن بیستم شروع شد و امروزه اکبر کشورها به طور وسیتی در توسته کارآفرینی سرمایه 

ز دالیل گذاری می کنند. کارآفرینی در توسته پایدار کشورها نقش و اهمیت زیادی دارد. برخی ا

  این توجه عبارت است از:

اعتقاد بر آن است که انسان با دانش، مهارت و   بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی: -8

 نگرش کارآفرینی زندگی بهتری خواهد داشت.

در طول تاریخ تبتیض هایی باعث فقر بخش هایی از جوام  شده است.   عدالت اجتماعی: -1

ت ی توسته کارآفرینی ابزار خوبی است. توسته کارآفرینی به برای جبران این عقب ماندگی استرا

 توزی  درآمدها در جوام  کمک می کند و تا برابری ها را کاهش می دهد.

اعضای جامته برای ایفای درست مسئولیت های اجتماعی خود به   مسئولیت اجتماعی: -4

 قابلیت های کارآفرینی نیاز دارند. 

ای کارآفرینی دیدگاه توسته پایدار و حفظ مطیط قابلیت ه  مسئولیت زیست مطیطی: -3

 زیست را در افراد تقویت می کند. 

کارآفرینان با ایجاد کسب وکارهای جدید نوآورانه در توسته   توسته ظرفیت تولید جامته: -5

کسب وکارهای موجود و نوآوری در استفاده از ظرفیت های بدون استفاده به توسته ظرفیت تولید 

 نند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورند. جامته کمک می ک

کارآفرینان با نوآوری و تالش موثر، مسایل و مشکالت اجتماعی از   حل مشکالت جامته: -4

 جمله بیکاری را حل می کنند. 

کارآفرینی از نار اقتصاددانان به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته شده است و اکبر کشورهای 

افته و در حال توسته برنامه های وی ه ای برای توسته کارآفرینی داشته اند. مطالتات توسته ی

متتدد انجام شده در داخل کشور و همچنین عمده کشورهای توسته یافته  نشان داده است که 

وجود هر که بیشتر کارآفرینان در یک جامته باعث پویایی، نشا  جامته و ایجاد فرصت های شغلی 

توسته کارآفرینی مورد توجه اکبر کشورهای جهان  است و   زوده باال خواهد شد. بنابراین،با ارزش اف

 سیاست هایی برای توسته کارآفرینی اجرا کرده اند. 

 محیط کسب و کار ایران

 وکار در ایران برخی از موان  برای بهبود مطیط اقتصادی کسب
 شکوفایی و خالقیت است. اقتصاد دولتی و بزرگ بودن حجم دولت در اقتصاد، مان  .8

 اقتصاد. در انطصارات وجود .1

 تنبیهات و ها تشویق مجموعه.  است ناکارا بسیار اقتصادی حوزه در ایران انگیزشی ناام .4

 سوق تولید سمت به را ها انسان حاضر، انگیزشی مجموعه.  سازد می را انگیزشی ناام که است
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ساز و کارهای اقتصادی موجود مرو  واسطه  .شود دگرگونی دکار باید دلیل همین به و دهد نمی

 گری، داللی، بازارسیاه، رانت جویی و هر فتالیت غیر مواد و فاقد ارزش افزوده می باشد.

 جامته. نوآوران انگیزشی ناام سرکوب .3

 های بخش و کرده حرکت داللی اقتصاد سوی به مولد اقتصاد از دلیلی هر به ایران اقتصاد .5

 ت.اس رکود حال در تولیدی

 نرخ انرژی، های نهاده مورد در نامناسب گذاری قیمت علت اقتصاد به در آفرینی رانت .4

 آن.  ناایر و بانکی تسهیالت ناکارآمد نرخ ارز، نامناسب

 بر، هزینه اصلی دستگاههای که سازمانی بزرگی است، اداری سازمان دارای کشور .3

 کنند. می فتالیت هم موازات به که دارند بزرگی بسیار های  بخش

 شده اند. مالی بازار ها موجب ناکارآمدی بانک بودن دولتی و بانکی سود نامناسب نرخ .1

کسری بودجه از یک سو، نوسانات درآمدهای نفتی از سوی دیگر حجم نقدینگی را دائماً  .1

دکار نوسان می سازد و به دالیل ضتف بازارهای مالی که قادر به هدایت مناب  جدید پولی به بخش 

لیدی نمی باشند، این سرمایه های سرگردان در پی عملکرد سوداگران بخش های مختلف های تو

به بخش هایی که سوداوری بیشتری دارند سرازیر می شوند که از جمله آثار زیان بار کنین 

فرآیندی افزایش شدید و رشد بی رویه قیمت ها در بخش مذکور است. مبال مساله مسکن در 

 سالهای اخیر.

 و گذاری سرمایه به میل کمبود دیگر عبارت به یا اقتصادی های فتالیت سطا دنبو پایین .82

 مولد. اقتصادی های فتالیت انجام

 رقابتی. انگیزه فقدان از که ناشی است دولتی بخش در وری بهره بودن پایین .88

 
 ز:کند پیشنهاد برای ایجاد شکوفایی در مطیط اقتصادی ایران و بهبود مطیط کسب وکار عبارتند ا

 مناسب انگیزشی توسته، ناام 

 جهانی اقتصاد در متقول جایگاه و یافتن المللی بین ناام در مناسب ایجاد جایگاه 

 اجرا و گذاری سیاست برای کارا توسته، نهادهای 

 عالی و تطبیق آن با نیازهای  های آموزش توسته طریق از انسانی سرمایه ایجاد ناام

 عالی آموزش ناام در یتکیف توسته ای کشور به همراه ایجاد

 با مقررات زدایی و خصوصی سازی اقتصاد از زدایی دولت 

 سالمت بازارهای مالی،  شگستر

 رقابت و انطصار، توسته 
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 مطیط سیاسی و اجتماعی، توسته 

 و توسته کارآفرینی دانشگاهی  زیربناهای علمیتوسته 

 ارتباطاتی، های یفناوریکتوسته 

 پذیی نیروی کار،  انتطااتوسته قابلیت ها و 

 زیربناهای فیزیکی، توسته 

 کارایی دولت،  توسته اندازه وکاهش 

 افزایش حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی.بودن اقتصاد و  میزان بازافزایش 

 مطیط اقتصاد کالن.ایجاد ثبات و تتادل در 

 ت بانک مرکزی مراجته شود(وضتیت اقتصاد ایران به روایت آمار )برای مطالته بیشتر به سای

 

 کار و کسب محیط  و شدن جهانی

 جهانی شدن کیست ک

گردد. مردم سراسر دنیا نسوبت بوه گذشوته از     عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می

ارتبا  بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطالعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریوان هسوتند .   

گوردد در سوایر بخشوهای دنیوا قابول       ه در یک بخوش از دنیوا تولیود و عرضوه موی     کاال و خدماتی ک

 . اند دسترسی

ایون  المللی عادی و پیش پا افتاده شده اسوت   ارتباطات بین وتر  المللی بیشتر و متداول سفرهای بین

عصور جهوانی شودن اصوطالحی اسوت کوه بورای         پیده تطت عنوان جهانی شدن شناخته می شود.

 فتلی در نار گرفته شده است . توصیف دوران 

کنند جهانی شدن متورادا تجوارت جهوانی اسوت در حالیکوه       بتضی از مردم در وهله اول تصور می

دهد که طوری فتالیت نماینود   فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می

هوای   و گرداننودگان اتطادیوه   وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتمواعی  ملیکه گویی مرزهای 

آورد که در  نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می کارگری، روزنامه

 یک عرصه جهانی فتالیت نمایند.

جهانى شدن پس از فروپاشى اتطاد جماهیر شوروى گسوترش کشومگیرى داشوته اسوت. در عصور      

ازى و غیردولتى شدن حرکت مى کند. در این فضا، افراد نوه  جهانى شدن، امور به طرا خصوصى س

تنها در درون مرزهاى کشور خود، بلکه در صطنه بین المللى در پى افزایش سود، توانایى، خالقیوت،  

تولید و گسترش فتالیت ها هستند. در این عصر، رقابت کشورها عمدتاً در صطنه نرم افزارى است و 

و خالقیت، نمى توان ثروت ملوى را ارتقوا بخشوید. در فرآینود جهوانى       بدون توجه به توان انسان ها
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ملى کشورها به سمت اقتصادى جهانى با وابستگى متقابل تطول موى یابنود. از    ادشدن اقتصاد، اقتص

، در یرداین رو، فتالیت هایى که پیشتر در کارکوب ملى یا بین المللى، اما تنایم شده صورت مى گ

انى و مطابق نیازهاى بازارهاى جهانى صورت مى گیرد. ایون حرکوت، یوک    حال حاضر به شکلى جه

انتقال کیفى به سوى ناام اقتصاد جهانى است که دیگر بر پایه اقتصاد ملى مستقل اسوتوار نیسوت،   

بلکه براساس الزامات بازار جهانى براى تولید، توزی  و مصرا عمل مى کنود اموا ایون پدیوده داراى     

 به آنها پرداخته مى شود. کتاباست که در این  متیارها و ابزارهایى

 

 در محیط کسب و کارجهانی شدن  اصلی چالشهاینمونه هایی از 

آرام و بدون مشکل نبوده است و تغییراتی که ایجاد نموده باعوث   پیشرفت جهانی شدن و حرکت آن،

وجود دارد ایون  . دو نمونه شکایتهایی که در مقابل جهانی شدن استواکنشهای شدید سیاسی شده 

است که استانداردهای کار و مطیط زیست را تطلیل برده و شکاا میان فقیر و غنی را هم در داخل 

پیراموون رقابوت مخورب هشودار       و هم میان کشورها تشدید نموده است. منتقودان جهوانی شودن،   

کشوورهای   کننودگان در  صورت که کشورهای پیشرفته مجبورند برای رقابت با تولیود  دهند، بدین می

 به نابودی بکشانند. استانداردهای کار و مطیط زیست را  در حال توسته،

 آیا جهانی شدن خوب است یا بدک
 بندی کرد:   توان در سه دیدگاه کلی دسته هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می همه دیدگاه

کننود.   ه بشری ارزیوابی موی  ای هولناک برای آینده جامت پ وهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره-8

 فرهنگوی  شدن این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تطمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسان

های فرهنگی ، فتا گسترده جوام  گوناگون به وسیله یوک فرهنوگ خواص     ، از بین رفتن ممیزه ها

 شود. فقر در کشورهای یهای اجتماعی م دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاا می

هوا و   بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانوات ، فرصوت  جهان سوم 

“ است . در واق  اینها بطث جهانی شدن را در قالب رابطوه   جهان اولتر شدن سلطه کشورهای  غنی

کشوورها و افوراد( در ایون فرآینود      بینند و این رابطه ظالم و مالوم است . دارها ) می” مرکز پیرامون

، در جهانی شدن توسته و رشد نامتوازنی بوین مرکوز   بدین ترتیبشوند. به  ندارتر می داراتر و ندارها ،

 و پیرامون در جریان خواهد بود که هر که جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد.  

کند که در سایه آن همگرایوی   لقی میدیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مبابه یک مدینه فاضله ت-1

المللوی و دمکراسوی    های غیر دموکراتیک و جامته مدنی بوین  خالصی از ناام  مندی اقتصادی، ، بهره

 شود.   جهانی ایجاد می

 بینند دیدگاه سوم متتلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می-4
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 رمحیط کسب وکا ت جهانی شدن دراهمی

المللی و ادغا اقتصادهای ملی  گذاری بین جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایه» 

دیوید هندرسون اقتصاددان دانشکده اقتصاد ملبورن این تتریف را به پونج موضووع   «. در این فرآیند

  دهد که عبارتنداز : مرتبط اما مجزا بسط می

گذاری برای آینده با توجه به  ریزی، فتالیت و سرمایه ، برنامهتمایل رو به رشد شرکتها در اندیشه -8

 بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛ 

 باشد.   سهولت و ارزانی در ارتباطات که اینترنت جنبه پیشرو در این مورد می -1

اهمیوت مرزهوای سیاسوی منجور      کم شودن المللی که به  تمایل به روند همگرایی اقتصادی بین -4

این روند امروزه به وسیله دو روند قبلوی و بوه دلیول سیاسوتهای رسومی در آزادسوازی        خواهد شد.

 گذاری تقویت شده است.  تجارت و سرمایه

افزایش اهمیت مسائل و مشوکالت ورای مرزهوای ملوی و انگیوزه ناشوی از آن جهوت حول ایون          -3

 مشکالت از طریق فتالیتهای هماهنگ و جهانی .  

متیارها، قووانین و فتالیتهوا    سازی(  که در این امر هنجارها، یا )هماهنگتمایل به سمت همسانی  -5

 شوند.   ملت بلکه با توجه به مناطق یا کل جهان، تتریف و تقویت می -نه در داخل مرزهای دولت

در سوطوح بواالی    -با فرض برناموه ریوزی بورای حول و فصول کالشوهای جودی آن        - جهانی شدن

هوای حقووقی و بوه عبوارت      ها و سیستم صی سازی بازارها، سیاستاقتصادی و سیاسی، فرآیند خصو

این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی،  تاثیراتدیگر جهش در اقتصاد جهانی است. 

المللوی ،   هوای بوین   رفاه و آسایش بشر و مطیط زیست، موضوعی بورای بطوث آزاد در بوین سوازمان    

 ته است . مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گش

هوا تصومیم    آوریم کوه شورکت   در سطا تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می

گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهوانی شورکت نماینود و موقتیوت خودشوان را در       می

یات ها ابتدا مطصوالت و خدماتشان را با توجه بوه آخورین مقتضو    بازارهای خارجی تببیت کنند . آن

کننود و سوپس از تطوول عاویم اینترنوت حوداکبر اسوتفاده را         فرهنگی و زبانی کاربر منطبوق موی  

 تجواری  مراکوز  طور مجوازی بوا اسوتفاده از یوک وب سوایت اشوتراکی کنود زبانوه در         نمایند و به می

 یابند. می حضور المللی بین 

 

 ایران و محیط جهانی کسب وکار

 انی کسب وکار .کالشهای ایران در ورود به شرایط جه
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برای جهانی شدن، دولت ایران با کالش هایی مواجه است و در صورتی که با موفقیت از عهوده ایون   
کالش ها برآید، می تواند از مزایای جهانی شدن به نف  کشور بهره بورداری نمایود. مهمتورین ایون     

 کالش ها عبارتند از:
ودن اقتصاد: کشوورهای بوا اقتصواد    رقابتی نبودن برخی از تولیدات داخل کشور و دولتی ب .8

 بسته و دولتی، در ورود به بازارهای جهانی با موان  بیشتری روبرو خواهند شد.

مدیریت دوران گذار: طبیتی است گذار از وضتیت موجود به اقتصاد جهوانی، کشوور را در    .1

نوده نگور بور    کوتاه مدت با بطران هایی روبرو خواهد کرد که می بایست با یک مدیریت کارآمود و آی 

 مشکالت احتمالی فائق آییم.

 انتقال سری  تر شوکهای جهان و اهمیت متغییرهای جهانی در سیاستگذاری اقتصادی .4

 حفظ ثبات داخلی اقتصاد در یک اقتصاد جهانی دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. .3

 ت.اصالحات ساختاری مورد نیاز در بخش قوانین، مقررات، سازماندهی و تشکیالت دول .5

مشکالت سیاسی ناشی از آزاد سازی اقتصادی با حذا تترفه های گمرکوی و یارانوه هوا و     .4

 سایر مداخالت دولت، تورم باال خواهد رفت و انتاارات روانی نیز بطران را تشدید می کند.

 فرصت های موجود برای ایران در بازار جهانی و جهانی شدن کسب وکارها
 جذب سرمایه خارجی .8

 داری از مزیت های رقابتیامکان بهره بر .1

 رقابتی شدن اقتصاد و افزایش رفاه مصرا کنندگان .4

 دسترسی به بازارهای جهانی با توانمند سازی کسب وکارهای داخلی .3

 ثبات در قوانین و مقررات .5

 

 کسب و کار و وضعیت ایران در گزارش ها بین المللی های گزارش

 فضای کسب و کار  گزارش بین المللی-2

 می شود وو سیاست درست کشورها منتج  و سالم که از سالمت اقتصاد مناسبکار کسب و فضای 

، خواهد شداقتصادی و توسته صنتتی منجر پایدار رشد  مببت اقتصادی از قبیل صادرات،ایج به نت

. در این راستا و گیرد قرارمدنار  باید اقتصادی دولت های مواردی است که در سیاست جملهاز

سیاستهای کلی ناام جمهوری اسالمی ایران در بخش  5ماده مسئله، در بدلیل اهمیت این 

برنامه پنجم  سیاستهای 18-4( و نیز در بند 8413صنتت)مصوبه مجم  تشخیص مصلطت ناام،

 قرار گرفته است.   مورد تأکید بهبود فضای کسب و کارتوسته بر لزوم 
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ضای کسب و کار منتشر می ( گزارشی در مورد فTHE WORLD BANKهر ساله بانک جهانی )

سر فصل مختلف   فضای کسب و کار کشورهای دنیا مورد بررسی  82نماید که در این گزارش طی 

قرار می گیرد. وضتیت این سر فصل ها با استفاده از شاخص هایی، اندازه گیری  می شود و در 

 نهایت رتبه کشور ها بر اساس آن تتیین می گردد. 

 DB (Doing ofکه برخی از آن به عنوان سهولت کسب و کار یا  گزارش فضای کسب و کار 

Business نام می برند، آسان یا دشوار بودن راه اندازی کسب و کار کوکک و یا متوسط را برای )

 82کارآفرینان در هنگام مواجهه با قوانین و مقررات نمایان می سازد.این شاخص، تغییرات موثر بر 

را ردیابی و مورد سنجش قرار می دهد: شروع یک کسب و کار، اخذ  حوزه کرخه عمر کسب و کار

اعتبار ، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات ، تجارت بین المللی ، اجرای قراردادها و رف  

 ناتوانی از پرداخت دیون.

در گزارش ساالنه فضای کسب و کار )سهولت کسب و کار( شاخص های کمی مقررات کسب و کار 

ایت از حق مالکیت ارائه می شود که می توان کشورها را بر اساس آن با هم مقایسه کرد.این و حم

کشور اروپای  13کشور آمریکای التین و کارائیب، 41کشور جنوب آفریقا،  34مجموعه داده های 

 48کشور جنوب آسیا، همچنین  1کشور خاور میانه و شمال آفریقا و  81شرقی و آسیای میانه ، 

عضو توسته و همکاری اقتصادی را پوشش می دهدو از این شاخص برای تجزیه و تطلیل کشور 

 دستاوردهای اقتصادی و شناسایی اصالحات موثر استفاده می شود.

روش شناسی این گزارش دارای مطدودیت هایی نیز می باشد. سایر حوزه های  مهم مربو  به 

گ، کیفیت خدمات زیر ساختی )غیر از موارد صنتت از قبیل: نزدیکی  کشورها با بازارهای بزر

مربو  به تجارت بین المللی و اشتراک برق(، امنیت دارایی در برابر دزدی و کپاول، شفاویت در 

تدارکات دولتی، شرایط کالن اقتصادی یا قدرت نهاد ها، به طور مستقیم توسط گزارش فضای 

آوری داده ها بر اساس مفروضات استاندارد کسب و کار بررسی نشده اند.  اما از آنجایی که  جم  

انجام شده است، مقایسه و الگو برداری از کشورها، متتبر می باشد. داده های این گزارش نه تنها 

موان  کسب و کار را نشان می دهد، بلکه منشا این موان  را مشخص نموده و پپشتیبان تصمیم 

رات است. شاخص هایی که در این گزارش ارائه گیری سیاست گذاران در زمینه اصالح قوانین و مقر

و تطلیل شده اند، بیشتر بر اندازه گیری مقررات کسب و کار و حمایت از حق مالکیت و تاثیرات 

آنهاا بر کسب و کار به وی ه بنگاه های کوکک و متوسط بومی تمرکز دارند. از این او  این شاخص 

روع یک کسب وکار یا ثبت و  انتقال دارایی های ها، پیچیدگی مقررات نایر تتداد رویه هایی ش

تجاری را در بر می گیرد.این شاخص ها زمان و هزینه دستیابی به اهداا مقررات تتیین شده یا 

تطابق آن با مقررات نایر زمان و هزینه اجرای یک قرار داد، مباحث ورشکستگی یا تجارت فرامرزی 
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قانونی از دارایی ها، نایر حمایت از سرمایه گذاران  را اندازه گیری می کند. همچنین حمایت های

در برابر استفاده نا مشروع مدیران شرکت ها یا گسترده دارایی هایی که می توان به عنوان وثیقه 

مطابق با قوانین  متامالت استفاده شوند را اندازه گیری می کند. این گزارش مجموعه شاخص هایی 

مربو  می شوند و مجموعه داده هایی که جنبه های متفاوت  که به بار مالیاتی کسب و کارها

 مقررات استخدامی را پوشش می دهد را اندازه گیری می کند.

 روش کار:

داده های گزارش فضای کسب و کار به شیوه ای استاندارد جم  آوری شده است. برای شروع ، تیم 

ی کنند.این پرسشنامه در یک پ وهشی به همراه مشاوران علمی خود پرسشنامه ای را طراحی م

نمونه کسب و کار ساده آزمایش می شود تا قابلیت مقایسه آن برای به کارگیری در تمامی اقتصاد 

ها و زمان ها با در نار گرفتن مفروضاتی درباره شکل قانونی کسب و کار، اندازه، موفقیت و طبیتت 

اس داخلی شامل حقوقدانان ، کارشن 1211عملیاتی آن تضمین شود. پرسشنامه گزارش  توسط 

مشاوران، حسابداران، بنگاه های حمل و نقل، مقامات دولتی و دیگر متخصصانی که الزامات قانونی 

و حقوقی را مدیریت نموده یا مشاوره داده اند، بررسی می شود. این متخصصان از طریق متتددی 

فضای کسب و کار در ارتبا  می  مبل ارتبا  تلفنی، مکاتبه و یا به صورت حضوری با تیم پ وهشی

 کشور مورد بررسی قرار گرفت. 32باشند. برای  بررسی این پرسشنامه، پرسشنامه در 

(  گزارشی است  که موسسه توسته بانک جهانی GNIمالک برای میزان درآمد سرانه ناخالص ملی )

انه ارائه شده از سر  GNPو   GDPمنتشر می کند. اگر اطالعات کشوری در این گزارش نباشد به 

جانب صندوق بین المللی پول و واحد اطالعات اقتصادی رجوع می شود.گزارش فضای کسب و کار 

از روش طبقه بندی منطقه ای و گروه درآمد بانک جهانی استفاده می نماید.بانک جهانی طبقه 

ضای کسب و بندی منطقه ای را برای کشورهایی با در آمد باال اختصاص نمی دهد. برای گزارش ف

استفاده می  (OECD)کار، از طبقه بندی کشورهای پر درآمد سازمان توسته و همکاری اقتصادی 

شود. اشکال و  جداول در این گزارش مربو  به متوسط منطقه ای، شامل همه کشورها از همه نوع 

 ت.گروه درآمدی) درآمد پایین، متوسط رو به پایین، متوسط رو به باال و درآمد باال( اس

فضای کسب و کار یک تطقیق آماری نیست، متون و قوانین و مقررات مربوطه جم  آوری شده و 

درستی جواب ها بررسی شده اند.این متدولوژی، ارازان و به آسانی تکرارپذیر می باشد، از این رو، 

ن داده ها داده ها، می توانند در نمونه های بزرگی از کشورها جم  آوری شوند. در نهایت این که، ای

نه تنها موان   قانونی خاص کسب و کار، بلکه مناب  و نکاتی که باید در انها اصالهات اساس صورت 

 گیرد را شناسایی و بیان می کند.
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مطدودیت است که باید هنگام تفسیر داده ها مورد توجه  3روش گزارش فضای کسب و کار دارای 

مربو  به کسب و کارهای اقتصادی یک کشور در  قرار گیرند.اول آنکه، داده های جم  اوری شده

بزرگترین شهر های تجاری می باشد و از این رو نمی توان نماینده قوانین موجود در بخش های 

دیگر اقتصاد یک کشور باشد.برای بر طرا کردن این مطدودیت، شاخص های مطلی  فضای کسب 

سب و کارهای خاص، و به طور کلی بر و کار به وجود آمدند.دوم انکه، داده ها اغلب بر شکل ک

شرکت ها با مسئولیت مطدود و با یک اندهزه مشخص، تمرکز دارد و نمی تواند بیانگر قوانین سایر 

کسب و کارها، برای مبال، مالکیت انطصاری باشد.سوم آنکه تتامالت در یک سناریوی استاندارد 

بر می گیرد و نمی تواند تمامی مسایل  شده ای تتریف شده اند که مجموعه خاصی از مسائل را در

پیش بینی نشده را در بر گیرد.کهارم اینکه شاخص های زمانی حاصل قضاوت کارشناس می باشد. 

هنگامی که مناب ، برآورد های متفاوتی را نشان می دهد، شاخص های زمانی گزارش شده در 

فورضات نمونه استاندارد گزارش فضای کشب و کار مقادیر میانی جواب های متتدد را تطت م

 گزارش می دهد.

 شاخص های گزارش  فضای کسب و کار 

 تتداد شرکت( شامل یک ثبت فرآیند )یتنی جدید یک فتالیت  ،آغازشاخص شروع کسب و کار

برای  الزم زمان متوسط نماید. این شاخص طی فتالیت باید آغاز برای کارآفرین که مراحلی است

 ملی ناخالص درآمد سرانه به فتالیت آغاز برای نیاز مورد سرمایه حداقل و ههزین نسبت و فرآیند انجام

 می دهد. قرار را مورد توجه

تمام مراحل مورد نیاز برای احدا  یک واحد کارگاه استاندارد را در حوزه  شاخص اخذ مجوزها

اص )شامل کند. این مراحل شامل ارائه تمام اسناد مرتبط با آن پروژه خ صنتت ساختمان ثبت می

های مطیطی پروژه( به مقامات، کسب تمام مفاصاحساب ها، مجوزها، طرح های احدا  و نقشه

های مورد نیاز و انجام تمام بازرسی های مورد نیاز  ها، تکمیل تمام ابالغیهدستورات و گواهینامه

یقه ای یا است. در این شاخص تمامی مراحل مورد نیاز برای دریافت خدمات شهری و ثبت اموال وث

 منتقل شده نیز مطاسبه می گردد.

مقررات در این زمینه میباشد.  غیرمنتطف بودن و میزان سختی مبین شاخص استخدام کارگران

 و کارفرما کارگر عمل آزادی میزان بررسی پایه بر پرسشهایی است که به پاسخ براساس این شاخص

نیروی  اخرا  و استخدام نطوه کارشبانه، و یلتتط ایام در کار کار، ساعت میزان قرارداد، تنایم در

 گردیده تنایم قبیل این از سواالتی و کارفرما برای کار نیروی اخرا  و استخدام های هزینه کار،

 است.
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 مترتب های هزینه و مراحل تتداد شامل مالکیت حقوق ثبت میزان سهولت مالکیتشاخص ثبت 

 مالکیت را تتیین می نماید. ثبت بر

 وام قانونی حقوق و اعتبارات به نسبت افراد آگاهی به مربو  متیارهای ذ اعتبارشاخص اخ 

 تتریف می نماید. را و وام گیرندگان دهندگان

ن میزان حمایت از سهامداران در اقلیت، در مقابل سوء استفاده شاخص حمایت از سرمایه گذارا

 ماید.مدیران از اموال شرکت برای مناف  شخصی را اندازه گیری می ن

، مالیاتها و عوارضی را که شرکتهای متوسط باید در طول یکسال شاخص پرداخت مالیاتها 

های تأمین اجتماعی پرداخت کنند  نشان می دهد و اقدامات و فشارهای مالیاتی و سهم حق بیمه

 را ثبت می کند.

ات مطموله نسبت به گردآوری کلیه مراحل الزامی برای صادرات و وارد شاخص تجارت فرامرزی

استاندارد کاال، از طریق حمل و نقل دریایی اقدام نموده است. کلیه مراحل اداری واردات و صادرات 

کاال )از توافق پیمانکاران گرفته تا حمل کاال( و نیز زمان و هزینه انجام امور، توسط این شاخص 

فاصاحساب کاالی مبادله شود. عالوه بر آن کلیه اسناد و مدارک الزم برای صدور م ثبت و ضبط می

 شود. شده بین مرزها نیز ثبت و ضبط می

، زمان، هزینه و پیامدهای فرآیند ورشکستگی را که شرکت داخلی با آن مواجه شاخص انحالل

 تنگناهای و موجود ورشکستگی ضتف قانون میزان مبین موردنار کند. شاخصاست بررسی می

 است. ورشکستگی فرآیند به مربو  اداری

 حقوقی دعاوی بروز هنگام در قراردادها کارایی میزان مبین ها قرارداد الزام آور بودن صشاخ

 است. ردگیری قابل قرارداد به التزام کارایی شاخص باشد. دراینمی افراد میان

 وضعیت ایران در گزارش فضای کسب و کار:

ص داده است در جداول در این گزارش را به خود اختصا 823ایران رتبه    1283بر اساس گزارش 

بتدی نمره و رتبه ایران و همچنین رتبه رخی از کشور های منطقه را در شاخص فضای کسب و 

 کار می بینید. 

 : نمره و رتبه ایران در شاخض فضای کسب وکار 5-4جدول 

 4022 4024 4023 4022 شاخص
 بهترین کشور در

4022 

 (8اند )رتبه نیوز 34 54 828 823 شروع یك کسب و کار )رتبه(

 (8نیوزلند ) 4 4 1 1 مراحل )تتداد(
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 (235نیوزلند ) 1 1 8432 8432 زمان )روز(

 (232اسلواکی ) 332 431 433 438 )درصد درآمد سرانه(هزینه 

 (232کشور ) 881 231 233 235 233 سرمایه اولیه پرداختنی )درصد درآمد سرانه(

 (8هنگ کنگ و کین ) 841 843 838 841 اخذ مجوز ساختمان )رتبه(

 (4هنگ کنگ و کین ) 84 84 84 84 مراحل )تتداد(

 (1432سنگاپور ) 412 412 41232 48135 زمان )روز(

 (838قطر) 435 45534 15434 11333 )درصد درآمد سرانه(هزینه 

 (8ایسلند ) 841 841 841 841 اشتراك برق )رتبه(

 (4کشور ) 82 3 3 3 3 مراحل )تتداد(

 (83آلمان ) 832 832 832 832 )روز(زمان 

 (232ژاپن ) 882133 825135 31133 43331 )درصد درآمد سرانه(هزینه 

 (8گرجستان ) 851 844 841 841 ثبت دارایی )رتبه(

 (8کشور ) 3 1 1 1 1 مراحل )تتداد(

 (832نیوزاند ) 44 44 44 44 زمان )روز(

 (232کشور ) 5 8235 8235 8234 8234 )درصد درآمد سرانه(هزینه 

 (8مالزی ) 14 11 14 11 اخذ اعتبار )رتبه(

 (82کشور ) 82 3 3 3 3 (82-2شاخص قدرت حقوق قانونی )

 (4کشور ) 48 3 3 5 5 (2-4شاخص عمق اطالعات اعتباری )

 (82232پرتغال ) 1133 1435 1531 3834 شاخص دفاتر عمومی )درصد بزرگساالن(

 (82232کشور ) 11 335 1333 4831 4434 زرگساالن(درصد ب2شاخص دفاتر خصوص 

 (8نیوزلند ) 844 844 833 833 حمایت از سرمایه گذاران )رتبه(

 (82کشور ) 82 5 5 3 3 (2-82شاخص توسته افشاگری )

 (82کامبو  ) 3 3 3 3 (2-82شاخص توسته مسولیت مدیران )

 (82شور )ک 4 2 2 2 2 (2-82شاخص سهولت پیگرد توسط سهامداران )

 (134نیوزلند ) 4 4 433 433 (2-82شاخص قدرت حمایت از سرمایه کذاران  )

 (8امارات متطده عربی ) 881 814 841 841 پرداخت مالیات )رتبه(

 (4) کین و کنگ هنگ 12 12 12 12 پرداخت )تتداد در سال (

 (81) عربی متطده امارات 433 433 433 433 زمان )ساعت در هر سال(
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 (8سنگاپور ) 848 841 853 854 ارت بین المللی )رتبه(تج

 (1ایرلند ) 3 3 3 3 اسناد مورد نیاز صادرات )تتداد(

 (4کشور ) 5 15 15 15 15 زمان مورد نیاز صادرات )روز(

 (352مالزی ) 8212 8135 83332 83332 هزینه صادرات )دالر بر هر کانتینر(

 (1ایرلند ) 1 1 82 82 اسنادر مورد نیاز واردات )تتداد(

 (3) سنگاپور 41 41 43 43 زمان مورد نیاز واردات )روز(

 (332سنگاپور ) 8345 8115 13822 13822 هزینه واردات )دالر بر هر کانتینر(

 (8لوکزامبورگ ) 31 52 51 58 اجرای قرار دادها )رتبه(

 (852سنگاپور ) 525 525 525 525 زمان )روز(

 (238) 8بوتان 83 83 83 83 ات(هزینه )درصد مطالب

 (18) سنگاپور 41 41 32 32 مراحل )تتداد(

 (8ژاپن ) 883 881 811 811 رفع ناتوانی از پرداخت دیون )رتبه(

 (233ایرلند ) 335 335 335 335 زمان )روز(

 (8نروژ ) 1 1 1 1 هزینه )درصد اموال غیر منقول(

 (1131ژاپن ) 1438 1438 1438 1133 نرخ بازیابی )سنت در هر دالر(

 

 از ایران. است شده تر سخت گذشته سال یک طی ایران در کار و کسب آغاز گزارش، بر طبق این

 سقو  رتبه 12 ، گذشته سال به نسبت که دارد قرار 823 رتبه در کار و کسب آغاز شاخص لطاظ

 .داشت ارقر جهان 13 رتبه در گذشته سال گزارش در نار این از ایران. است داشته

 قانونی های رویه تتداد از عبارتند شودکه می مطاسبه فاکتور کهار پایه بر کار و آغازکسب شاخص

 و کار یک آغاز متوسط هزینه کار، یک اندازی راه و آغاز برای الزم زمان وکار، آغازکسب برای الزم

 سال در روز 84 از  کار یک اندازی راه و آغاز برای الزم زمان. کار یک آغاز برای الزم سرمایه حداقل

 434 متادل گذشته سال در وکار کسب اندازی راه هزینه اما. است یافته افزایش روز 84 به گذشته

 سرمایه حداقل. است یافته کاهش درصد 438 به جاری سال در رقم این که بوده سرانه درآمد درصد

 این که بوده سرانه درآمد درصد 235 متادل گذشته سال در نیز وکار کسب اندازی راه برای الزم

 آغاز برای الزم قانونی های رویه تتداد اما.  است شده داده کاهش درصد 233 به جاری سال در رقم

                                                           
1
 Bhutan 



 77 شناسایی فرصت های کسب و کار 

 
 

 بیشتر رویه یک قبل سال به نسبت رقم این که شده اعالم رویه 1 امسال گزارش در کار و کسب

 .است شده

 حالیکه در اما. است شده تر آسان ایران در گذشته سال یک طی در ساختمانی مجوزهای دریافت

 رتبه جهانی بانک جدید گزارش در داشت قرار جهان 844 رتبه در گذشته سال در نار این از ایران

 عدد 84 ساختمانی مجوزهای کسب برای الزم قانونی های رویه تتداد .است آورده دست به را 841

 اندکی ساختمانی مجوزهای اخذ زمان مدت اما. است نکرده تغییری گذشته سال به نسبت که بوده

 از نیز زمینه این در الزم هزینه میزان. است یافته کاهش روز 48135 به روز 412 از و شده کمتر

 ثبت سهولت حال عین در  . است پیداکرده کاهش درصد 11333 به سرانه درآمد درصد 14134

 داراییها ثبت گذشته سال طی. است اشتهند کندانی تغییر گذشته سال به نسبت ایران در ها دارائی

. است بوده رقم همین نیز جاری سال طی رقم این که برد می زمان روز 44 از بیش ایران در

 این کردکه مراجته دولتی ارگان و سازمان 1 به باید ایران در اموال و داراییها ثبت برای همچنین

 8234 متادل ایران در داراییها ثبت ینههز اما. است نداشته تغییری گذشته سال به نسبت تتداد

 سال برای رقم این. است داشته افزایش اندکی گذشته سال به نسبت که بوده دارایی ارزش درصد

 مقررات و قوانین مطلوبیت و وام دریافت سهولت نار از ایران  .بود شده اعالم درصد 8235 گذشته

 بانک امسال گزارش در را 14 رتبه نار این از ایران. دارد جهان در بهتری جایگاه آن به مربو 

 . است داشته سقو  پله 3 ،  1284 سال به نسبت البته که است آورده بدست جهانی

 قانونی حقوق قدرت شاخص از عبارتند است شده تتیین رتبه این ها آن پایه بر که هایی شاخص

 است؛ نداشته تغییری قبل سال به نسبت که است آورده بدست را 3 نمره 82 از آن در ایران که

 نسبت زمینه این و در. است شده اعالم 5 نمره 4 از ایران نمره که اعتباری اطالعات عمق شاخص

 و درصد 3834 زمینه این در عمومی بخش نام ثبت پوشش. است نداشته تغییری گذشته سال به

 .است شده اعالم درصد 4434 خصوصی بخش نام ثبت پوشش

.  است شده اعالم 833 گذاران سرمایه از حمایت نار از ایران رتبه جهانی بانک جدید گزارش در

 صورت به مالیات نوع 12 باید حقوقی و حقیقی افراد ایران نکرد در تغییر مالیاتی های شاخص

 برای همچنین. است نداشته تغییری گذشته سال به نسبت که بپردازند مستقیم غیر و مستقیم

 گذشته سال برای رقم این. است الزم زمان ساعت 433 از بیش ایران در مالیات پرداخت و مطاسبه

 .  بود شده گزارش ساعت 433 نیز

 از کشور رتبه اما نکرده تغییری مالیاتی های شاخص نار از ایران نمره اگرکه گزارش این اساس بر

  .است بوده 811 نار این از  1281 سال در ایران رتبه. است رسیده 841 به ها مالیات پرداخت نار

 از کاال صادرات برای. است رسیده 854نیز نسبت به  کاال تجارت کیفیت نار از ایران جهانی رتبه
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. است نداشته تغییری گذشته سال به نسبت که است نیاز متتبر مدرک 3 به ایران در مرزها طریق

 در صادرات هزینه.  است شده برآورد روز 15 و مانده تغییر بدون نیز ایران در صادرات زمان

 .است مانده باقی دالر 8332 سطا در و نداشته تغییری نیز هرکانتینر برای ایران مرزهای

 گذشته سال به نسبت تطولی ایران صادرات زمینه در اگرکه دهد می نشان جهانی بانک مطاسبات

 طریق از االک واردات برای  .است شده تر سخت جاری سال در ایران به کاال واردات اما نداده رخ

 82 به  1284-83گزارش در رقم این که بود نیاز سند و مدرک 1 به ،  1281 در ایران مرزهای

 روز 43 به در بود روز 41 که نیز ایران به کاال واردات برای الزم زمان. است یافته افزایش مدرک

 سال های قبل  به نسبت که بوده دالر 1822 ایران به کاال واردات هزینه اما. است یافته افزایش

 پله یک جهان سطا در تجاری قراردادهای اجرای نار از ایران رتبه.است تغییر کندانی نداشته

 سال در تجاری قراردادهای اجرای و کردن نهایی برای .است رسیده 58 به 51 از و داشته صتود

و  یافته یشافزا مرحله 58 به  1284 سال در رقم این که بود الزم مرحله 41 پیمودن  1281

 روز 525 از بیش ایران در تجاری قراردادهای شدن نهایی برای اما.  همچنان تغیری نداشته است

 .است نداشته تغییری گذشته سال به نسبت رقم این که است نیاز زمان

 

 گزارش رقابت پذیری جهانی-4

 توسط که است هسالیان گزارشی (Global Competitiveness Report ) جهانی پذیری رقابت گزارش

 در. است شده منتشر میالدی 8131 سال در آن شماره اولین و شود. می ارائه اقتصاد جهانی مجم 

 این مطاسبه. گردند می بندی رتبه "جهانی پذیری ¬رقابت شاخص" اساس بر کشورها گزارش این

 مورد مختلف متغیر 12 حدود آن در که است تجربی و ناری تطقیقات آخرین بر مبتنی شاخص

 اجرایی مدیران از نارسنجی اساس بر متغیرها این از سوم دو حدود. گیرند ¬می قرار گیری اندازه

 .شوند می گیری اندازه کشورها آماری های داده اساس بر باقیمانده سوم یک و اقتصادی های ¬بنگاه

 شهروندان برای کشمگیر رونق سازی فراهم در کشورها توانایی» آن، ناشر اظهار به بنا گزارش این

 در مناب  از اندازه که تا کشور اینکه به دارد بستگی خود ی نوبه به که می کند، ارزیابی را خود

 نهادها، ی مجموعه پذیری، رقابت جهانی شاخص قرار بدین. می کند استفاده ورانه بهره دسترس،

 میان ی آینده و حاضر مانز اقتصادی رونق پایدار سطوح که گیرد، می اندازه را عواملی و ها، سیاست

 .«.کنند می تتیین را مدت

 تتریف رقابت پذیری :

ها، و  نهادها، سیاستکند:  رقابت پذیری را اینگونه تتریف می رقابت پذیری جهانی، مجم 

ی خود، نوبهوری به وری کشور است. سطح بهرهی سطح بهرهعواملی که تعیین کننده
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وری همچنین تواند کسب کند. سطح بهرهه اقتصاد میی میزان رونقی است ککنندهتعیین

12های بازگشتنرخ 
سازد، گذاری در یك اقتصاد را نیز مشخص میشده از سرمایه کسب 

پذیرتر، عبارت دیگر اقتصاد رقابتنرخ رشد هستند. به محرك های اساسی که از 

پذیری اجزای ایستا مفهوم رقابت می توان گفت . رشد پایداری داشته باشد است که اقتصادی 

سازی سطا باالی ی توانایی آن در مداومکنندهوری هر کشوری تتییندارد. گرکه بهرهیی و پویا 

باشد، که این نیز یکی از ی آن نیز میهای مطوری بازگشت سرمایهکنندهدرآمد است، از تتیین

با لطاظ کردن یک میانگین وزنی از .ی پتانسیل رشد یک اقتصاد استکنندهیینعوامل کلیدی تب

بندی دسته« پذیریبتد رقابت 81»پذیری در های متتدد و مختلف، اجزای شاخص رقابتوی گی

 .شوندمی

 

 شاخص جهانی رقابت پذیری  چارچوب: 2-4نمودار 

 
فرعی زیر است: حقوق مالکیت ،  شاخص هایدر برگیرنده ی  :عد اول؛ نهادهای اقتصادیب

حمایت از حقوق متنوی ، انطراا مناب  عمومی ، اعتماد عمومی به سیاست مداران، پرداخت های 

http://www.bsmt.ir/#f12
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بی قاعده و رشوه ، استقالل قوه ی قضائیه ، جانب داری در تصمیمات رسمی ، اسراا در مخار  

فات ، کارایی مسیرهای قانونی در دولتی ، بار مقررات دولتی ، کارایی مسیرهای قانونی در حل اختال

های دولتی ، خدمات دولت برای بهبود عملکرد کسب و کار ،  اصالح مقررات ، شفافیت سیاست

های تطمیل شده به کسب و کار به  های تطمیل شده به کسب و کار به علت تروریسم ، هزینه هزینه

ها  مات پلیس ، رفتار اخالقی شرکتعلت جرم و خالفکاری ، جرایم سازمان یافته ، امکان اتکا به خد

، حمایت از مناف  ها  ، قوت استاندارهای حسابرسی و گزارش دهی ، کارآمدی هیئت مدیره شرکت

 .اقلیت سهامدار ، میزان حمایت از سرمایه گذار

 ها برای خلق ثروت تتامل میها، و دولتکارکوب های قانونی و اداری که درون آن، افراد، بنگاه

منصفانه »و « سرپا بودن»کند. اهمیت تتیین می  را  نهادی بتاد و مشخصه های مطیطکنند، ا

 وی ه که دولت بطران اقتصادی و مالی اخیر، آشکارتر از همیشه گردید؛ به پیمطیط، در این « بودن

در موارد مورد  شدهی مشاهده گ بیشتر به بهبودِ شکننده  بخشی هرکهمناور استطکام  به ها،

المللی و که در سطا کشوری روی ، به نقش پذیری روزافزون در اقتصاد، که در سطا بینالتهمط

 .آورده اند

 های  ، بر تصمیمامرپذیری و رشد دارد. این  ی با رقابتسیترابطه ی و کیفیت نهادها 

  جوام  در توزیعمل  ی دهی تولید، نافذ است و نقشی کلیدی در شیوهگذاری و سازمانسرمایه  

 عنوان مبال مالکان زمین، سهامدارد. به های توستههای راهبردها و سایت عواید و تطمل هزینه

های فکری اگر حق مالکیتشان رعایت و حفاظت نشود، تمایلی به بهبود و های شرکتی، یا دارایی

 .هایشان نخواهند داشت ارتقای دارایی

قانونی دارند. رویکردهای حاکمیتی به بازارها و ی ی اینها، نهادها نقشی ورای کارکوبه با همه

 قرمزهایی بوروکراسی و خطرویهها و کارایی عملیات بسیار مهم هستند: گسترش بیآزادی

صداقتی در پرداختن به قراردادهای عمومی، فقدان مورد، انباشت قوانین و مقررات، فساد، بیبی 

مات مناسب برای بخش خصوصی، و وابستگی سیاسی ی خدداری، ناتوانی از ارائهشفافیت و امانت

 کنند و فرایند توستهها تطمیل میکاروداری را به کسبهای اقتصادی متنیدستگاه قضایی، هزینه

 .سازنداقتصادی را کند می

کاری ملّی وی عمومی نیز برای تببیت اعتماد در مطیط کسبمدیریت کاغذی امور مالی حوزه

نهادهای  اما ادبیات اقتصادی عمدتاً تمرکز بر نهادهای عمومی داشته است، هرکند. ضروری است

خصوصی نیز عنصر مهمی در فرایند خلق ثروت هستند. بطران مالی جهانی اخیر و همزمان، 

دهی و نیز شفافیت موضوع استانداردهای حسابداری و گزارشاهمیت  های شرکتی متتدد،رسوایی

بخشی از حکمرانی خوب، و حفظ ، اطمینانسوء مدیریتبرداری و را با هدا پیشگیری از کاله
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است. خدمتگذاران صدّیق هر اقتصاد، عبارتند از کننده، پررنگ ساختهگذار و مصرااعتماد سرمایه

شوند و مدیرانی که ملتزم به اصول اخالقی در متامله با هایی که با صداقت گردانده میکاروکسب

ی عمومی هستند. شفافیت بخش خصوصی،بخش جدایی ناپذیر حوزهها و دولت، دیگر شرکت

موق  به بستن استانداردها و نیز حسابداری متضمن دسترسی بهکارتوان با به کار است، و میوکسب

 .گیری کرداطالعات، آنرا پی

، ها  در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: کیفیت مجموع زیر ساخت ها:  بُعد دوم؛ زیرساخت

، کیفیت  بندرگاهی های ، کیفیت زیرساخت ریلی حمل های کیفیت جاده ها ، کیفیت زیرساخت

تتداد صندلی هواپیمایی موجود، کیفیت تأمین برق، اشتراک تلفن ، هوایی حمل های زیرساخت

 .همراه، خطو  تلفن ثابت

ت است و برای کسب اطمینان از کارکرد مؤثر اقتصاد، زیرساخت گسترده و کارا، یک ضرور

 هایی است که میها یا بخشهمچنین عاملی مهم در تتیین مکان فتالیت اقتصادی و نوع فتالیت

 بین مناطق کاسته می ی مطلوبی بیابند، تأثیر فاصله توسته ها وانند توسته یابند. اگر زیرساختت

ا و مناطق متصل ی توجیه پذیری به بازارهای دیگر کشوره یکپارکه شده، با هزینه ملّی بازار و شود

داری بر رشد اقتصادی  های زیرساختی تأثیر متنی عالوه، کیفیت و وستت شبکه گردد. به می

مناسب شبکه زیرساختی    دهد. توسته ها و فقر را کاهش می داشته، از مسیرهای مختلفی نابرابری

ها و  لیتبرخوردار، به فتا نیازی برای دسترسی اجتماعات کم نقلی و مخابراتی، پیش و حمل

 .خدمات اقتصادی است

  ها، و حمل هوایی های باکیفیت، خطو  ریلی، بندرگاه از قبیل جاده نقل و های مؤثر حملل مُد

به بازار رسانده، تطرک  هنگام سازد تا کاالها و خدمات خود را ایمن و به کارآفرینان را قادر می

فشار نیز  قطتی و  افت مین برق بدونکند. تأ ها را تسهیل می ترین شغل سوی مناسبکارگران به

ها بدون مان  بتوانند و تولید و عرضه بپردازند، ضروری است. و  کارها و کارگاه و برای آنکه کسب

سازد.  ی مخابراتی منجسم و گسترده، جریان سری  و آزاد اطالعات را مقدور می باألخره، شبکه

گران اقتصادی، از شته باشند و تصمیمات کنشتوانند تبادل اطالعات دا کارها می و اینگونه، کسب

 .یابد گردد و کاراییِ کلّیت اقتصاد بهبود می اطالعات در دسترس تغذیه می

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: تراز بودجه ی دولتی : بُعد سوم؛ محیط اقتصاد کالن

 های ، بدهی(یرات ساالنهتورم )درصد تغی( GDPپس انداز ناخالص ملی )درصد از  (GDP)درصد از 

 .کشور مالی اعتبار ی ، رتبه(GDP)درصد از  دولتی عمومی

گردد، بلکه فقدان آن است  وری کشورها نمی ثبات اقتصاد کالن، در ذات خود موجب افزایش بهره

 متطمل خود پیشین هایازای بدهی در ها رساند. برای نمونه، اگر دولت که به اقتصاد آسیب می
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دهی مؤثر و کارآمد را نخواهند داشت. کسری های  خدمات توان شوند، باالیی های بهره پرداخت

مالی، تأثیر منفی بر قدرت دولت برای واکنش به کرخه های کسب و کار در آینده می گذارد. 

 در. داشت نخواهند مؤثری عملکرد ها همچنین، کنانچه نرخ تورم خار  از کنترل باشد، بنگاه

 .پایدار، منو  به مطیط اقتصاد کالن با ثبات استمجموع، رشد اقتصادی 

 طور به و کند توجه است که بتد مطیط اقتصاد کالن، ثبات اقتصاد کالن را ارزیابی می قابل

 کیفی بُتد دیگر، به عبارت. پردازد تی از سوی دولت نمیدول حسابهای مدیریت ی نطوه به مستقیم

 .است گردیده تبیین نهادها بتد در امر این

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: تاثیر ماالریا بر  :بُعد چهارم؛ سالمت و آموزش ابتدایی

هزار نفر ، تاثیر سل بر کسب و کار ، شیوع سل در هر  822کسب و کار ، تتداد موارد ماالریا در هر 

در افراد  ( بر کسب و کار ، نسبت شیوع اچ.آی.ویHIVهزار نفر ، میزان تاثیرگذاری ایدز ) 822

کیفیت آموزش ابتدایی، درصد خالص ثبت  (،بالغ، نسبت مرگ و میر نوزادان ، امید به زندگی )سال

 نام آموزش ابتدایی 

 حیاتی کشورها وری بهداشت و آموزش ابتدایی و وجود نیروی کار سالم برای رقابت پذیری و بهره

ت. از آنجا که کارکنان بیمار به دفتات خواهد داش بهره وریکمتری و کارایی بیمار، کار نیروی. است

شوند و در وقت حضور نیز کارایی کمتری دارند، عدم سالمتی نیروی  از مطل کار غایب می

 خدمات تأمین بخش در سرمایه گذاری. کند های گزافی را به کسب و کارها تطمیل می کارهزینه

 .به دلیل مالحاات اقتصادی وهمچنین اخالقی ضروری است بهداشتی

آموزش ابتدایی نیز موجب افزایش کارایی نیروی کار می گردد. عالوه بر این، کارکنانی که 

توانند به کارهای دستی و ساده جذب شوند و مشکل  تطصیالت رسمی پایینی دارند فقط می

ها و روشهای پیشرفته ی تولید تطابق دهند. کاستی در حوزه ی آموزش  توانند خود را با فرآیند می

 مان  و سازد می دشوار ها ی، تولید مطصوالت پیشرفته و دارای ارزش بیشتر را برای بنگاهابتدای

یق کاهش بودجه طر از دولت های بدهی کاهش به نیاز ببا وجود. گردد می ها آن ی توسته و رشد

های دولت در بسیاری از زمینه ها، در بلند مدت افت فاحشی در تخصیص مناب  به این حوزه 

 .یردگمی صورت 

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: درصد خام ثبت  : بُعد پنجم؛ آموزش عالی و مهارت

، درصد خام ثبت نام آموزش عالی، کیفیت ناام آموزشی ، کیفیت آموزش نام آموزش متوسطه

ریاضی و علوم تجربی ، کیفیت دانشکده های مدیریت، دسترسی به اینترنت در مدارس، فراهم بودن 

 .خدمات پ وهشی و مهارتی ، گستره ی آموزش کارکنان
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ها و مطصوالت تولیدی ساده  برای اقتصادهایی که می خواهند زنجیره ی ارزشی فراتر از فرآیند

ست. امروز که اقتصاد در حال جهانی شدن است، ایجاد کنند، آموزش عالی باکیفیت ضروری ا

کشورها باید مناب  نیروی کار تطصیل کرده ای را پرورش دهند که به سرعت پاسخگوی مطیط 

 .باشند( کشورها) ها متغیر پیرامون، و نیازهای منبتث از ناام تولید آن

و عالی، به سنجش بتد آموزش عالی، در کنار ارزیابی نرخ ثبت نام در مقاط  تطصیلی متوسطه 

که آموز شهای ضمن خدمت در  آنجا از. پردازد کیفیت آموزش بر اساس نیا ز کس ب وکا رها می

بسیاری از اقتصادها به دست فراموشی سپرده شده است، وهمچنین به مناور کسب اطمینان از 

 ه قرار میافزایش مستمر مهارتهای کارکنان، این بتد میزان آموزش نیروی کار را نیز مورد توج

 .دهد

، در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: فشردگی رقابت مطلی: بُعد ششم؛ کارایی بازار کاال

، نرخ   ها تاثیر مالیات، گستردگی و های ضد انطصار گستردگی غلبه بر بازار، تاثیر گذاری سیاست

مالیاتی تام، درصد سود، تتداد رویه های اداری شروع کسب و کار، تتداد روز تا شروع کسب و کار، 

، وجود عوارض درصد بازرگانی، های ، بروز موان  تجاری، تترفهکشاورزی گذاری های سیاست هزینه

، بار رویه های گمرکی کار و کسب در خارجی مستقیم گذاری تاثیر قوانین سرمایه مالکیت خارجی،

 .خریدار مهارت، ، درجه ی مشتری گرایی(GDP)درصد  ، واردات 

ز شرایط مطلوبی در در عرضه و تقاضا برخوردارند؛ به همین کشورهای دارای بازارهای کارآمد کاال، ا

دلیل، این کشورها برای فراهم سازی نسبت صطیطی از کاالها و خدمات، آماده تر هستند و این 

امکان را دارند که کاالهای خود را به نطو مؤثری به بازار عرضه کنند. رقابت سالم در بازار، اعم از 

است و  اهمیت دارای وری پیشبرد کارایی بازار و در نتیجه افزایش بهرهرقابت داخلی و خارجی، در 

بازار اشتغال دارند فرصت رشد  تقاضای مورد کاالهای تولید به که بنگاه ها کاراترین شود موجب می

و شکوفایی بیابند. ایجاد بهترین مطیط برای مبادله ی کاالها مستلزمِ کمینه سازی موان  انجام 

 مطدود قوانین و سنگین های طریق کاهش مداخله ی دولت است. مالیات از زرگانی،با های فتالیت

 مالکیت که خارجی مستقیم گذاری تبتیض آمیز در مورد تجارت فرامرزی و سرمایه و کننده

 .رساند می آسیب پذیری رقابت به کند، خارجی را مطدود می

نیز از مؤلفه های  خریداران یازهاین پیچیدگی و ها شرایط تقاضا از جمله مشتری مداری بنگاه

کارایی بازار کاال است. مشتریان در برخی از کشورها، به دالیل فرهنگی یا تاریخی ممکن است 

ها را به سوی ابتکار  انتاارات بیشتری نسبت به مشتریان سایر کشورها داشته باشند. این امر شرکت

 می وجود به رقابتی مزیت ایجاد برای مهمی ی زمینه و کند و مشتری مداری بیشتر هدایت می

 .ها به کارایی فراهم می سازد کارکوب الزم را برای دستیابی شرکت و آورد
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در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: حس همکاری در روابط  بُعد هفتم؛ کارایی بازار کار

، (خدام و اخرا کارگر و کارفرما، انتطاا پذیری در تتیین دستمزد، رویه های کارگزینی ) است

، بها دادن به مدیریت حرفه وری پرداخت و بهره ( های افزونگی ) تتداد هفته حقوق در سال هزینه

 .نسبت زنان به مردان در نیروی کار (ای، مهاجرت نخبگان ) فرار مغزها

ضروری است نیروی کار، به کارآمدترین شکل در خدمت اقتصاد قرار گیرد و مشوق های انگیزشی 

را برای به کارگیری حداکبر توان خود در مشاغل، پیش رو داشته باشد. بازارهای نیروی کار الزم 

باید از انتطاا پذیری الزم جهت جابجایی سری  و کم هزینه ی نیروی کار از یک فتالیت اقتصادی 

باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشکالت پرشمار اجتماعی )و برخوردار به فتالیت دیگر 

 .تتاقباً سیاسی( ممکن سازندم

 کارایی بازار نیروی کار همچنین منو  به ایجاد تناسب میان تالش نیروی کار و پاداش دهی به آن

و مرد در مطیط کار، از دیگر  زن تساوی. است کار مطیط در ساالری شایسته تقویت جهت ها،

، در مجموع بر عملکرد نیروی کار رود. این دو عامل می شمار مصداق های کارایی بازار نیروی کار به

 استتدادها کاهش به توجه با ها و جذابیت کشور جهت جذب نخبگان تأثیر می گذارند و اهمیت آن

 .پیش رو، در حال افزایش است افق در

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: فراهم بودن : بُعد هشتم؛ توسعه بازارهای مالی

ت خدمات مالی، تأمین مالی از طریق بازار سهام مطلی، سهولت خدمات مالی، منطقی بودن قیم

، مقررات تبادالت  ها بودن بانک« سرپا»، مشترک گذاری ها، فراهم بودن سرمایه دسترسی به وام

 .اوراق، شاخص حقوق قانونی

ارزیابی صطیا و جام  از میزان خطرپذیری در بازارهای مالی، بسیار مهم است. برای اینکه مناب  

 که یابد اختصاص هایی الی ذخیره شده در کشور و نیز مناب  مالی وارد شده به کشور، به فتالیتم

یکی از تضمین ها، وجود بخش مالی کارآمد. بخش مالی ضتیف،  دارند، بر در را بهره وری بیشترین

مستتد این انطراا است که مناب  مالی را به طرح هایی اختصاص دهد که رنگ و بوی سیاسی 

دارای  که گذاری بخش مالی قوی، مناب  را را به سوی طرح های کارآفرینی و سرمایه .رنددا

 .کند بیشترین بازده اقتصادی مورد انتاار هستند روانه می

یافته، اقتصادها  توسته مالی بازارهای است؛ بهره وری اساسی شر  خصوصی، بخش گذاری سرمایه

های حاصل از بخش بانکداری سالم و قوی، بازارهای  را قادر می سازد که با منابتی همچون وام

مدیریت شده ی اوراق بهادار، سرمایه های مخاطره آمیز و سایر تسهیالت مالی، سرمایه ی الزم را 

خصوصی فراهم آورند. تطقق این کارکردها، در گرو ایجاد بانک داری  بخش گذاری برای سرمایه
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ی باید تنایمات مناسبی داشته، به حمایت از سرمایه و قابل اعتماد است. بازارهای مال یتشفاف

 .گذاران و سایر فتاالن اقتصادی بپردازد

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: فراهم بودن آخرین : بُعد نهم؛ آمادگی تکنولوژیکی

، تکنولوژی انتقال و خارجی مستقیم گذاری تکنولوژی ها، جذب تکنولوژی در سطا بنگاه، سرمایه

صد افراد کاربر اینترنت، درصد اشتراک پهنای باند اینترنت، پهنای باند بین المللی، اشتراک در

 .موبایل بین المللی

 وری افزایش بهره جهت در را موجود های این بتد، مطاسبه ی کابکی اقتصادها در جذب فناوری

 های ناوریفتاالنه ی ف جذب برای اقتصادها ظرفیت بر همچنین و کند می لطاظ صنای  در

های تولیدی به مناور افزایش کارایی و رقابت  فرآیند و روزمره های فتالیت در ارتباطات و اطالعات

دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و به کارگیری آن، از عوامل اساسی  .پذیری تمرکز دارد

داخل کشور  رد فناوری آنکه از نار صرا. شود آمادگی کشورها در حوزه ی فناوری مطسوب می

 .انجامد می وری به افزایش بهره عمدتاتوسته یافته باشد یا خار  از کشور، استفاده از فناوری 

های فتال در کشور باید به مطصوالت و طرح های پیشرفته  توجه است که شرکت قابلدر این میان، 

امل دسترسی به نمایند. از بین عو استفاده ها دسترسی داشته باشند و همچنین بتوانند از آن

دارای نقش اساسی است. گفتنی است، میان سطا  خارجی مستقیم گذاری فناوری خارجی، سرمایه

 دانش، مرزهای گسترش و نوآوری برای کشور توان و کشور، های فناوری قابل دسترس برای بنگاه

دو بتد مجزا های فناوری و نوآوری، در  قایل شد. از همین رو است که آمادگی در حوزه تمایز باید

 .استمورد ارزیابی قرار گرفته 

، ی بازار داخلی در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: شاخص اندازه :ی بازار بُعد دهم؛ اندازه

 .شاخص اندازه بازار خارجی

ی  می آورند و اندازه فراهم ها بزرگ، امکان استفاده از صرفه های مقیاس را برای بنگاه بازارهای

شدن اقتصاد، به وی ه در کشورهای کوکک،  جهانی با. دارد نقش کشورها بازار، در تتیین بهره وری

 .اند بازارهای بین المللی جایگزین بازارهای داخلی شده

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: کمیت تأمین  :بُعد یازدهم؛ پیشرفتگی کسب و کار

، کیفیت تأمین مطل، وضتیت توسته ی خوشه ها، ماهیت مزیت رقابتی، عرض زنجیره ارزش،  مطل

 ایند تولید، گستره ی بازارسازی، اراده ی تفویض اختیار کنترل توزی  بین المللی، پیشرفتگی فر

در برگیرنده ی نماگرهای فرعی زیر است: ظرفیت نوآوری، کیفیت : بُعد دوازدهم؛ نوآوری

ها در پ وهش و توسته، همکاری دانشگاه و صنتت در  نهادهای پ وهش علمی، هزینه کرد شرکت
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پیشرفته توسط دولت، حضور دانشمندان و  پروژهش و توسته، تدارکات مطصوالت با تکنولوژی

 حق مالکیت فکری مهندسین، نسبت تقاضای 

و در را به ارمغان می آورد.  خدمات و کاالها تولید در باالتر کارایی تجاری، های پیشرفته بودن بنگاه

 ناظر است: کیفیت شبکه های کسب و کار، و راهبردهای هر بنگاه. این مؤلفه مؤلفه دو یک کشور به

 طور به نیز ها، برای کشورهای اصطالحاً توسته یافته تر، که از مناب  بنیادین افزایش بهره وری

 .دارد بیشتری اهمیت اند، شده مند بهره کامل

سرمایه ی انسانی، همگی  ارتقای یا کالن اقتصاد ثباتی بی کاهش ها، بهبود نهادها، ایجاد زیرساخت

از ا این وجود، با گذشت زمان و با اشباع اقتصاد از این عوامل، مناف  قابل توجهی را در پی دارند؛ ب

 نیز کاال بازار و مالی بازار کار، نیروی بازار کارایی مورد در. شود می کاسته ها میزان تأثیرگذاری آن

 .همین ترتیب است به

 بتد، این .شود ارتقای سطا زندگی در بلند مدت، تنها با نوآوری در حوزه ی فناوری امکان پذیر می

 آن ها برای مرزی برون های جذب فناوری ی زمینه و اند رسیده دانش مرز به که اقتصادهایی برای

است. کشورهایی که از نار توسته ی اقتصادی به مرحله  بسیاری اهمیت دارای است، شده کمرنگ

 .باشند گریدی های شیوه پی در خود ی مبتنی بر نوآوری رسیده اند، باید برای افزایش بهره وری

نوین، به حفظ مزیت  فرآیندهای و مطصوالت ی توسته و طراحی با باید کشورها این های بنگاه

رقابتی خود بپردازند. تطقق این امر نیازمند پیدایش مطیطی است که در آن، بخش دولتی و 

 به هتوست و تطقیق بخش در کافی گذاری پشتیبانی کنند. سرمایه نوآورانه های خصوصی از فتالیت

های علمی، حمایت از  ی پ وهش خصوصی، وجود نهادهای قوی در زمینه بخش سوی از وی ه

 .مالکیت فکری و همکاری گسترده ی دانشگاه و صنتت در انجام تطقیقات، باید مورد تمرکز باشد

 

 گزارش توسعه یافتگی -3

 سطح اول توسعه

ا سایر کشور ها تنها بر اساس عوامل اقتصادی که در مرحله اول توسته )نهاد مطور( قرار دارد ب

طبیتی خود یتنی مناب  طبیتی، نیروی کار با مهارت ابتدایی رقابت می کند. همچنین، واحد های 

تولیدی در فروش کاالها و مطصوالت خود بر اساس قیمت های پایه رقابت می کنند که این بهره 

رقابت در این مرحله از توسته )سطا  وری پایین آنها به دستمزهد های پایین منجر می شود. حفظ

(  توسته مناب  زیر 8اول توسته( در درجه اول به عملکرد خوب نهاد های دولتی و خصوصی )عامل 

( و نیروی کار سالم که حداقل آموزش الویه 4( فضای باثبات اقتصاد کالن )عامل 1ساخت ها )عامل 

 ( بستگی خواهد داشت.3را دیده است )عامل 
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 یافتگی توسعه  اساس بر ها کشور بندی : دسته6-4جدول 

 تولید ناخالص داخلی سرانه )دالر( سطوح توسعه

 4000کمتر از  : کشورهای وابسته به عوامل تولید )عامل مطور(8سطا

 4999تا  4000بین  در حال گذار از سطا یک به دو

 8999تا  3000بین  :کشورهای دارای بهره وری )بازده مطور(1سطا 

 27000تا  9000بین  حال گذار از سطا دو به سه در

 27000بیشتر از  : کشورهای نوآور )خالقیت مطور(4سطا 

 

 سطح دوم توسعه

اقتصادی که در مرحله باالتری از رقابت قرار دارد.با باال رفتن درجه  توسته یافتگی  آن افزایش یابد 

افزایش یابد. در این مرحله، رقابت از طریق  و دستمزدها افزایش می یابند، اما قیمت ها نمی توانند

(، عملکرد خوب بازار کار 4(، کارایی بازار کاال )عامل 5آموزش و تربیت  در سطوح عالی )عامل 

(، توانایی بهره برداری از مزایای فناوری های موجود 1(، بازار ها مالی توسته یافته )رکن 3)عامل 

 ( افزایش خواهد یافت.82ارجی )عامل ( و یک بازار بزرگ داخلی یا خ1)عامل 

 سطح سوم توسعه

در کشوری که در مرحله نوآوری )خالقیت مطور ( قرار گیرد، دستمزدها تنها در صورتی که کسب 

و کار توان رقابت با مطصوالت جدید را دارا باشد افزایش خواهد یافت. در این مرحله  بنگاه ها باید 

( و نوآوری 88ا استفاده از پیچیده ترین فرآیند های تولید )عامل با تولید کاالهای جدید و مختلف ب

 ( رقابت نمایند.81های جدید )عامل 

 

 جایگاه ایران از لحاظ توسعه یافتگی 

 ایران کشوری در حال گذار از مرحله نهاد مطور به کارایی مطور دسته بندی شده است.
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 جایگاه ایران از لحاظ توسعه یافتگی 4-4شکل 

 

 
 

 رقابت پذیری  گزارش-2

به واسطه افزایش بهره  1283-1284از جمله این نگات این است که اینکه شاخص مذکور در سال 

وری  بهبود و قوت یافته است.در این گزارش آمده است که کشم انداز اقتصادی جهان یک بار دیگر 

ن سال متوالی پایین آسیب پذیر جلوه نموده است. به گونه ای که رشد  اقتصاد جهانی برای دومی

باقی مانده است لذا همین موضوع ایده بهبود ضتیف و آهسته را تایید می کند. از سوی دیگر 

کشورهای در حال گذار و در حال توسته رشد بیشتری در مقایسه با کشور های در توسته یافته 

ار را می توان تجربه کرده اند.در نتیجه ماهیت ارتبا  میان اقتصادهای پیشرفته و در حال گذ

استنتا  نمود به گونه ای که در میان اقتصاد های پیشرفته ارتبا  قوی تری ایجاد شده است برای 

مبال در مورد کشور های آمریکا، ژاپن و کانادا  انتاار می رود که یک رشد مالیم را تجربه کنند 

بیشتر است. به طور خاص   این در حالی است که  نااطمینانی در مورد کشم اندازهای اتطادیه اروپا

شرایط سخت اعتباری در جهت مطدود شدن تقاضای داخلی ادامه دارد و به طور کلی در یک 

مقیاس اقتصاد جهانی  سواالتی مطرح است که وجه  تمایزهای اقتصادهای در حال گذار و پیشرفته 
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اطمینانی ها کیست و که موق   رشد و رقابت پذیری مطقق خواهد شدک با این حال برخی نا 

همچنان وجود دارد.در کشور های پیشرفته ، آموزش متیار اصلی رقابت پذیری است به خصوص که 

در جهت پاسخ به نیازهای  بازار کار سیستم های آموزشی در حال افزایش هستند، این اقدام 

ظرفیت سرمایه انسانی و حمایت ار فتالیت کسب و کار به مناور توسته ظرفیت نوآوری و 

ارآفرینی را گسترش می دهد از سوی دیگر اصالحات و  وض  مقررات سرمایه گذاری متیار مهمی ک

 برای ارتقای رثابت پذیری خواهد بود.

 عمده ی کانونهای و است مانده پایین تاریخی ای به طرز پیاپی سال دومین برای جهانی رشد

  متلوم قرار از -پیشرفته کلیدی ایاقتصاده و نوظهور بزرگ اقتصادهای وی ه  به– اقتصادی فتالیت

 است، افتاده دردسر به ضتیف و کند بهبود علت¬به جهانی اقتصاد که باور شد و این خواهند کند

 .است شده تقویت

 توسته حال در کشورهای و نوظهور اقتصادهای. است نابرابر رشد توزی  پیش، سال های همچون

 صندوق. هستند فاصله کاستن حال در بی وقفه و دارند پیشرفته اقتصادهای از سری  تر رشدی

 شود؛ کوکک درصد 234 یورو ی¬حوزه اقتصاد 1281 سال در که زد تخمین 843پول المللی-بین

 رشد نرخ. است شاهد را نامطمئن آینده ای با البته و ضتیف بهبودی متطده ایاالت آنکه حال

 کمتر اندازه ای تا جنوبی،¬آفریقای و کین هند، روسیه، برزیل، همچون نوظهور بزرگ اقتصادهای

 همچنان توسته، حال در آسیای مشخصاً نوظهور، بازارهای دیگر حال همین در. است شده 1288 از

 .داد خواهند ادامه خود باصالبت رشدِ به

 جریان و جهانی، تجارت کاهش کین، در مستغالت و امالک حباب خطر نایر -اخیر تطوالت

 اقتصاد بر طوالنی مدت تأثیرگذاری و بهبود، توقف توان -نوظهور ارهایباز در سرمایه نامطمئن

 در رهبران ناتوانی نشان دهنده زیادی اندازه ی تا سرعت کاهش که است ادعا قابل. دارند را جهانی

 جهان همه جای در گذاران¬سیاست. داشتند وجود که است کالش هایی از بسیاری با مواجهه

 841«جنگ مرز در مخاطره» سیاست. هستند کشورهایشان در بیکاری باالی نرخ نگران کماکان

 بطران حالیکه در می سازد، متأثر را جهان اقتصاد بزرگترین کنمای کلی  همچنان متطده ایاالت

 نشده حل هنوز یورو حوزه ی پیرامونی کشورهای در بانکی ناام فروپاشی خطر و دولتی بدهی

 .است

 برخی در سیاسی راهبندان و ناکافی رقابت پذیری پایین، رشد اب که دولتی بدهی باالی سطوح

 اصوالً و دولت ها بدهی پرداخت عدم از را مالی بازارهای نگرانی است، شده همراه اروپایی کشورهای

 وضتیت، این پیچیدگی و فوریت به عنایت با. است رسانده او  به اروپا اتطادیه ی دوام پذیری

 کالشی انشتابات که هستند، روبرو دشواری اقتصادی مدیریتی های¬متصمی با اروپایی کشورهای
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 کالش با مواجهه ی¬مورد نطوه در توافقی اروپایی رهبران گرکه. وی ه ای دارند اجتماعی و سیاسی

 و یورو به ثبات دهی طوالنی مدت، در که اند پذیرفته را اما این را ندارند، لطاه این های

 عضو ضتیف تر دولت های پذیری¬رقابت بهبود مستلزم پایدارتر و باالتر درش از اروپا برخوردارسازی

 هماهنگ و قاط ، به موق ، اقدام و اند درهم تنیده یکدیگر با تطوالت این همه ی. است اتطادیه

 کشورها باشد بنا اگر جهانی، اطمینان  عدم بغرنجی این شتاع در. می طلبند را سیاست گذاران

 اصالحات یابند، اطمینان خود ی¬آینده و حال جمتیت موفقیت از ساخته، یتتبب را اقتصادی رشد

 .بود خواهد ضروی پذیری¬رقابت ارتقای به متطوا ساختاری

 که سازوکارهایی تضمین طریق از و می کنند اعمال را وری  بهره ارتقای رقابتی، اقتصادهای

 بیش مدت به. می کنند پشتیبانی ار باال می سازند،درآمدهای میسر را اقتصادی کشمگیر عملکرد

 پشتیبان متتدد عوامل اقتصاد، جهانی مجم  «جهانی رقابت پذیری گزارش های» دهه، سه از

 مقدور با که است بوده این هدا ابتدا، از کرده است. یابی  بهینه و مطالته را ملّی رقابت پذیری

 ها، سیاست و راهبردها بهترین ه یدربار مباحبه به ذینفتان همه ی ترغیب و درون بینی ها سازی

 پرکالش اقتصادی مطیط در. نمایند غلبه رقابت پذیری بهبود موان  بر تا شود کمک کشورها به

 .داد حیاتی تذکری پایدار رشد برای اقتصادی ساختاری بنیادهای اهمیت ی درباره باید امروز،

 رتبه کشور ها در گزارش رقابت پذیری 7-4جدول 
 پذیری: شاخص رقابت  

23-4022 
 شاخص رقابت پذیری:

24-4023 

  

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 2 8 5343 8 سوئیس

 2 1 5348 1 سنگاپور

 2 4 5353 4 فنالند

 1 4 5358 3 آلمان

 1 3 5331 5 ایاالت متطده 

 -1 3 3331 4 سوئد

 1 1 5333 3 هنگ کنگ

 -4 5 5331 1 هلند

 8 82 5332 1 ژاپن

 -1 1 5343 82 یابریتان
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کشور در این گزارش نهاد مطور  مترفی شده اند.کشورهایی کون؛ بنگالدش، بنین،  41

کشور از  12بورکینافاسو، پاکستان، نپال، سنگا، تاجییکستان، ویتنام، یمن و زیمباوه همچنین 

بستان ستودی، جمله ایران، الجزیره، ،ذربایجان، ارمنستان، بولیوی، کویت، لیبی، فلیپین، قطر، عر

 11سریالنکا، ونزوئال و مراکش کشورهای مبتنی بر گذار )در حال گذر از مرحله یک به دو ( تتداد 

کشور در حال گذار از مرحله دوم به سوم گزارش شده اند که برخی از آنها عبارتند از: آرزانتین، 

ر نیز همچون آلبانی، کشو 48برزیل ، شیلی ، مکزیک، لهستان، روسیه و ترکیه گزارش شده اند. 

بوسنی و هرزگوین، بلغارستان،کین، مصر کلمبیا، گرجستان،اندونزی،اردن،مراکش، پرو، 

 تونس،آفریقای جنوبی، تایلند و اوکراین جزو کشورهای مبتنی بر کارایی هستند. 

هوری کشور  نوآور دسته بندی شده اند کشور هایی از قبیل؛ استرالیا، اتریش، بطرین، کانادا،جم 43 

 کک، دانمارک، فنالند، فرانسه ، آلمان،ایرلندفایتالیا،ژاپن،کره جنوبی،قطر،پرتقال،انگلیش و آمریکا

 

 رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری 

را  با  11رتبه نزول نسبت به سال قبل رتبه  84رقابت پذیری ایران با   1283-1284در گزارش 

 به خود اختصاص داده است. 3323امتیاز 

 رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری 8-4ل جدو
 شاخص رقابت پذیری:  

23-4022 

شاخص رقابت 

 پذیری:

24-4023 

 

 تغییر  رتبه امتیاز رتبه کشور

 16- 11/3 44 23/3 11 ایران

 

در مقایسه با  4022-4023:موقعیت شاخص های فرعی رقابت پذیری ایران در سال  9-4جدول 

 سال قبل از آن

شاخص ارتقادهنده  دی های اساسیشاخص نیازمن

 کارآیی

 شاخص نوآوری و مهارت

84-1283 81-1284 84-1283 81-1284 84-1283 81-1284 
 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

35 5/3 51 41/3 11 32/4 12 18/4 14 38/4 33 34/4 
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ازی که به خود اختصاص داد، در سطا منطقه  پایین تر از  کشور ایران با توجه به رتبه  و امتی

(، گرجستان 33(، ترکیه )رتبه 43( روسیه )رتبه 41(، آذربایجان )رتبه 44هایی کون کویت )رتبه 

(، 881( ، مصر )رتبه 824(، و باالتر از کشور هایی کون لبنان )رتبه 31(، ارمنستان )رتبه 31)رتبه 

 قرار دارد.( 844پاکستان )رتبه 

 امتیاز و رتبه ایران در شاخص های فرعی رقابت پذیری 20-2جدول 

 

 شاخص (2-7امتیاز   ) (2-228رتبه   )

 نهادهای اقتصادی 2.2 79

 ها زیرساخت 2.0 84

 مطیط اقتصاد کالن -2.3 27

 سالمت و آموزش ابتدایی 2.4 229

 آموزش عالی و مهارت 80.7 94

 کاالکارایی بازار  50.00 66

 کارایی بازار کار 2.6 29

 توسته بازارهای مالی 2.9 52

 آمادگی تکنولوژیکی 5.2 60

 اندازه بازار 5.4 25

 پیشرفتگی کسب و کار 2.9 52

 نوآوری  
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 نتیجه گیری

 آن اقتصوادی  های ناکامی و ها موفقیت سنجش برای متیار ترین مهم کشور یک کالن اقتصاد کارکرد

 کوالن  اقتصواد  وضتیت کلوی  و تولید اشتغال، ها، اساسی، قیمت متغیر کهار قالب در که است کشور

اقتصاد کالن بسیار پیچیده است و عوامول متتوددی بور آن    است. البته توجه داریم که  بررسی قابل

 تاثیر می گذارد.

اقتصاد کالن یک کشور  به منزله فضای اقتصادی است که تمامی شرکت ها و کسب وکارهوا در آن  

 تنفس کرده و داده هایی را ازآن می گیرند و ستاده هایی را به آن می دهند.

پیشنهاد ما این است که دولت ها برای بهبود اقتصاد کشور و توسته رفاه عمومی، گریزی ندارند جوز  

آنکه به بازیگران اقتصادی که همان افراد و طبقات مختلف اجتماعی و شرکت ها هستند بیاندیشند. 

ستا، دولت  باید با قبول اصول کلی اقتصاد آزاد، خوود بوانی تسوری  دوران گوذار ازاقتصواد      در این را

دولتی به اقتصاد آزاد شود. یتنی با دخالت در اقتصاد و انجام امور حاکمیتی به نطوو احسون، دوران   

 گذار به اقتصاد آزاد را مدیریت کرده تا آثار سوء آن کمینه شود. 

 

 گیریجهسئواالت برای بحث و نتی

 : نهادهای بین المللی موثر در مطیط کسب و کار را نام ببرید و کارکرد آنها را شرح دهیدک8سوال 

 که نقشی در تطول بازارهای جهانی داردک WTO: 1سوال 

 : فرهنگ کیستک رابطه فرهنگ و کارآفرینی کگونه استک4سوال 

 : اثرات فرهنگ بر دنیای کسب وکار را شرح دهید.3سوال 

 : رشد و توسته اقتصادی کگونه از طریق  توسته کسب و کار حاصل میشودک5ل سوا

 :رابطه  سیاست پولی و سیاست مالی را با توسته کسب و کار توضیا دهید.4سوال 

 : تفاوت اصلی مطیط دور و مطیط نزدیک برای یک شرکت کیستک3سوال 

 ک: در تطلیل مطیط کالن که عواملی به کار گرفته می شود1سوال 

 بررسی کنید. GEM: نقش مطیط را در مدل 1سوال 

 : کگونه می توان از نقطه نار نگاه سیستمی به مطیط کسب وکار نگاه کردک82سوال 

 را برای ایران تطلیل کنید. GEMسوال تطلیلی: اجزای مدل 

سؤال تطلیلی: به مطیط اطراا خود دقت کنید . با ذکر مبال هایی شرح دهید که توسته فناوری 

 که دگرگونی هایی در کاالها و خدمات ایجاد کرده است و روند آینده به که سویی استک

مدل پنج نیرویی پورتر را برای یک کسب و کار خدماتی و یک کسب وکار تولیدی   سوال تطلیلی:

 به کار ببرید.
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سوال تطلیلی: مطیط یکی از صنای  که شرکت هایی از آن در مطل سکونت شما وجود دارد را 

 تطلیل نمایید.

 اثر تغییرات نرخ بهره بر کسب و کارهای تازه تاسیس را تطلیل کنید. سوال تطلیلی: 

 سوال تطلیلی: مطالتات هافستد را  برای شروع یک کسب وکار کوکک در ایران تطلیل کنید.

سوال تطلیلی: عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان تجارت جهانی که پیامدهای مببت و 

 برای شرکت های داخلی داردک استرات ی مناسب برای استفاده بهینه از این عضویت کیستکمنفی 

 

 سواالت تشریحی:

 مطیط  را تتریف نموده و دیدگاه های مختلف پیرامون آن را بیان نمایید. .8

 را با ترسیم مدل مفهومی آن به اختصار توضیا دهید.  GEMمدل  .1

 تشریا نمایید.کار را  و کسب توسته کننده حمایت عوامل .4

 مطیط سازمانی به کند دسته تقسیم می شود. نام برده و انها را تشریا کنید. .3

 مدل پنج نیروی پرتر را تشریا نمایید .5

 مطیط را از دیدگاه آدریچ تشریا کنید .4

 مطیط کسب و کار را از نگاه سیستمی تشریا کنید. .3

 نید.کارآفرینی را تتریف نموده و نقش ان را در توسته کشور بیان ک .1

 توسته کارآفرینی را تتریف کنید. .1

 نقش بازارهای جهانی و بین المللی را مطیط کسب و کار بیان نمایید .82

 اهمیت مطیط اقتصاد کالن کشور را به  طور خالصه تشریا کنید. .88

المللی و  های بین با توجه به مطالتات هافست در مورد کهار ارزش کلیدی که فرهنگ .81

 ا می کند ، توضیا دهید.تأثیر رسوم سازمانی را تشری

 نقش  فرهنگ کارآفرینی در توسته کسب و کار ها را تشریا نمایید. .84

 جهانی شدن کیست و نمونه ای از کالش های پیش روی این موضوع را بیان نمایید. .83

 وکار را تشریا کنید. کسب جهانی شرایط به ورود در ایران کالشهای .85

 

 سواالت تستی:

 کهدا از تتریف مطیط کار کیست .8

 ی که در آن فتالیت می کندشناسایی و بر آورد شرایط مطیطی بنگاه و صنتتالف: 

 مشابه های بنگاه با مقایسه در ها بنگاه رقابتی مزیت ب: برآورد
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 های بنگاه به مناور اتخاذ تصمیم انداز و ریسک ارزیابی کشم  :

 د: همه موراد 

 رو نمی باشد.کدام یک از موارد زیر جز، بتد ساختاری  ناریه پتی گ .1

 کار و کسب های¬رویه و الف: قوانین

 متنوی و مالی حمایتی ب: مهارتهای

 رقابت   :  ساختار

 صنتت با جامته با دانشگاه مناسب د: رابطه

مطرح شده است   (متطد ملل سازمانمدلی که توسط اسکاپ )وابسته به بر اساس  .4

 تکنولوژی را می توان بر اساس کدام جزء زیر ترسیم کردک

 افزار الف:  سخت

 افزار ب: اطالعات

 افزار سازمان : 

 د: همه موارد

 .گردد تبدیل ...  منابع به بهتر ...  منابع تا. شود می باعث فناوری کارگیری به .3

 تولید شده مصرفی –الف: ورودی 

 خروجی  –ب: ورودی 

 مصرفی   - : طبیتی 

 د: هیچ کدام

 مان مطسوب نمی شود.کدام یک از موارد زیر جزء مطیط داخلی ساز .5

 الف: ساختار سازمانی

 ب: مناب 

  : فرهنگ سازمانی

 د: سهامداران

 برای شناخت مطیط .... از الگوی پنج نیروی پورتر می توان استفاد ه کرد. .4

 الف: نزدیک

 ب: دور

 عملیاتی  : 

 د:  الف و  

 برای شناخت مطیط دور می توان از ..... استفاده کرد. .3



 محیط کسب و کارتحلیل                                                96

01 
 

 ر الف: پنج نیروی پرت

 PESTب:  ماتریس 

 SWOT  : ماتریس

 د: مدل زنجیره ارزش

 جم  بندی میان مطیط داخلی و خارجی می توان از .....  بهره برد .1

 SWOT الف: ماتریس

 ب: مدل زنجیره ارزش

 PEST : ماتریس 

 د: هیچکدام

باً هدا از ناارت بر مطیط ...... ، بررسی عواملی است که بر شرکت اثر دارند و این اثر غال .1

 مستقلی از صنتتی است که شرکت در آن فتالیت می کند.

 الف: کالن 

 ب: خرد 

  :استرات یک

 د: نزدیک

 گیرد که نام داردک سطا و میزان منابتی است که در دسترس سازمان قرار می .82

 الف: ظرفیت مطیط 

 ب: همگونی مطیط 

  :  پایداری مطیط  

 د: پراکندگی مطیط 

گیرند کدام روش را برای بقا انتخای می  ی فقیر قرار میها هایی که در مطیط سازمان .88

 کنندک

 الف:  خود را به مطیط غنی برسانند

 ب: ساختار یا راندمان را بهبود بخشند

  : شیوه عملیاتی را بهبود بخشند

 د: همه موراد 

 هایی است که در مطیط قرار دارد. مقصود از ......  عوامل مطیطی تشابه و تفاوت .81

 ی و ناهمگونیالف: همگون

 ب: پایداری مطیط 
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  : تشابه مطیط 

 د: غنای مطیط 

 مناور از پایداری و ناپایداری مطیط کیست:  .84

 دهنده سازمان است. جایی ارکان و عوامل تشکیل الف : میزان تغییر یا جابه

دهنده مطیط  ب: متمرکز بودن یا پراکندگی عوامل در مطیط این است که ارکان یا عوامل تشکیل

 مانیساز

 د: بین ارکان یا عوامل مطیطی نوعی رابطه علی وجود دارد.

 د: مطیطی که در آن به مناب  بیشتری دسترسی داریم

 بر طبق ناریه سیستمی، سازمان ها که همان سیستم های ... هستند .83

 الف بسته

 ب: باز 

  : پایدار 

 د: ناپایدار

 سب و کار کمک می کند کبا توجه به نگرش سیستمی مطیط کگونه به بهبود عملکرد ک .85

 الف : تامین بازخورد 

 ب: تاثیر مستقیم 

  :  تامین مناب  ورودی 

 د: الف و  

 شامل کدام وجوه زیر استک سیاستگذاری های دولتی برای توسته کارآفرینی .84

 الف: بر طرا کردن موان  کارآفرینی

 ب: ایجاد انگیزه کارآفرینی 

  : برنامه ریزی برای توسته کارآفرینی 

 د: تمامی موارد

 کدام یک از موارد زیر می تواند اقدامات دولت برای توسته کارآفرینی باشد.  .83

 الف: سیاست های حمایتی

 ب: ایجاد ساختار حمایتی

  : ایجاد پیش زمینه های مناسب 

 د: همه موارد



 محیط کسب و کارتحلیل                                                98

08 
 

و  و فناوری با به کارگیری روش به متنی افزایش ظرفیت تولیدی کیفیمفهومی   ……  .81

 .است و مناب  از امکانات یور بهره

 الف: توسته 

 ب: کارایی 

  : اثر بخشی 

 د: همه موارد

 .است ..... مفهومی3 اقتصادی توسته حالیکه در است .... مفهومی3 اقتصادی رشد .81

 کمی  –الف : کیفی 

 کیفی  –ب: کمی 

 ذهنی  – : عینی 

 د: الف و   

آن درجه اجتناب از عدم کدام یک از وی گی های زیر مختص جوامتی نیست که در  .12

 اطمینان باالتر است.

 الف:  ترجیا رویه های ثابت 

 ب: مقاوم در برابر تغییر 

  : تالش به حفظ وض  موجود 

 د: عالقه به تتارض

 در کدام یک از جوام  به افراد آزادی زیادی داده می شود   .18

 گرایی الف : جم 

 ب: مرد گرا

  : فرد گرا 

 د: الف و   

وکارها کدام یک از گزینه های  کسب بر شدن جهانی پدیده و المللی بین یسازمانها اثر .11

 زیر استک

 مالی مناب  تامین برای الف: فرصتی

 یافته در مطیطی بزرگتر توسته مناب  تامین و فروش ب: بازارهای

  : کسب و کار هم زمان درگیر مطدودیت ها و فرصت های متتددی می شود

 د: همه موارد

 بانک جهانی که تصویری از مطیط کسب و کار در ایران را تصویر می کندک : گزارش8سوال 
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 : دولت ها برای توسته مطیط کسب وکار که اقداماتی را انجام می دهندک1سوال

سوال تطلیلی: رویکرد قانون برنامه سوم توسته به اصالح مطیط کسب وکار کیستک و به که 

ون برنامه سوم، فهرستی از عناصر مطیط کسب وکار ابتادی توجه کرده استک با مطالته دقیق قان

 واقدام مورد نار برنامه ریزان را تهیه نمایید.

سوال تطلیلی: وضتیت مطیط کسب وکار ایران را با استفاده از داده های واقتی در یک بخش 

 اقتصادی یا در یکی از استانهای کشور تطلیل نماییدک

ر کشور و ایجاد زمینه برای توسته کارآفرینی یک سوال تطلیلی: برای توسته مطیط کسب وکا

 برنامه ارائه نمایید.

 

 سواالت تشریحی

 وی گی های مهم برنامه سوم توسته و جهت گیری های آن کیستک .8

 که راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می دهیدک .1

 ماهیت و هدا گزارش کسب و کار را کیستک .4

 ش سهولت کسب و کار را تشریا کنید.مطدودیت های روش شناسی گزار .3

 .کنید تشریا را کار و کسب سهولت روش کار  گزارش .5

 شاخص های گزارش  فضای کسب و کار  را نام برده و تشریا کنید. .4

 جهانی کیستک پذیری رقابت گزارش .3

 تتریفی از رقابت پذیری ارائه دهید. .1

 سطوح توسته یافتگی کشور ها را تشریا کنید. .1

 

 سواالت تستی

 سهام واگذاری برای کارکوبی مترفی با شد ستی بار اولین برای..... برنامه قانون رد .8

 که گردد فراهم سازی خصوصی مناور به تری سنجیده مبنای دولت، به متتلق و دولتی شرکتهای

 .شد تنفیذ توسته......  برنامه قانون در مذکور قانون مفاد

 کهارم  –الف: سوم 

 پنجم  –ب: کهارم 

 پنجم  –  : سوم

 پنجم  -د: سوم

 کدام یک از عبارت های زیر از اهداا توسته برنامه سوم استک .1
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 خارجی تجارت به بخشیدن رونقالف: 

 وکار کسب توسته و گذاری سرمایه در امنیت ایجادب: 

 برقراری امنیت و تأمین نام : 

 د: همه موارد

 مطسوب می شودک ار در ایرانبهبود مطیط اقتصادی کسب وک کدام یک ازموارد زیر از موان   .4

 دولت حجم بودن بزرگ و دولتی اقتصادالف: 

 اقتصاد در انطصارات وجودب: 

 .جامته نوآوران انگیزشی ناام سرکوب : 
 د: همه موارد

را ردیابی و مورد سنجش قرار می بر ..............  تغییرات موثر  گزارش فضای کسب و کار .3

 دهد

 ب و کار الف: ده حوزه از کرخه عمر کس

 ب: سه حوزه اصلی کرخه عمر کسب و کار 

  :  راه اندازی کسب و کار 

 د: حوزه های کوناگون  کرخه عمر کسب و کار 

 باشد. می استخدام مقررات در زمینه غیرمنتطف بودن و میزان سختی مبینشاخص ..........   .5

 شاخص استخدام کارگرانالف: 

 ب: مقررات 

 ها قرارداد بودن آور الزام : 

 مجوزها اخذد: 

 گزارش رقابت پذیری جهانی توسط که نهادی تهیه  می شودک .4

 الف: بانک جهانی 

 ب: مجم  جهانی اقتصاد 

  : الف و ب 

 د: هیچ کدام 

 رقابت پذیری دارای ................. است. .3

 الف: مفهوم ذهنی و عینی 

 اجزای ایستا و پویا ب: 

  : اجزای مشخص و دقیق

 د: همه موارد 
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 کدام یک از مورارد زیر جزء ابتاد شاخص های فرعی رقابت پذیری نیستک .1

 الف: نهاد های اقتصادی

 ب: نیازمندی های اساسی

  : بهبهود کارایی

 د: نوآوری 

 کدام یک از عوامل زیر جزء شاخص نیازمندی های اساسی نیستک .1

 الف: نهاد ها 

 ب: زیر ساخت ها 

  : آموزش 

 د: مهارت کسب و کار 

 در که سططی از توسته یافتگی هستندک عامل مطورهای  شرکت .82

 در حال گذار از سطا یک به دوالف: 

 کشورهای دارای بهره وریب: 

 در حال گذار از سطا دو به سه  :

 کشورهای نوآورد: 
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 : سومفصل 

 شناسایی فرصت ها در محیط کسب و کار
 

 با اتمام این فصل شما:

قی که در بیشترکسب وکارهای جدید دخیل هستند را بررسی و حقای« بزرگ فکرکردن»( اهمیت 8

 خواهید کرد.

 در و گیرنود -موی  قرار «هیجان کرخه» یک در وکارها کگونه کسب ترین موفق که دید خواهید (1

 .گیرند¬می قرار وکارها، کسب برای گذاران¬سرمایه اکتساب زنجیرۀ

 .کرد خواهید شناسایی را فرصت و ایده بین تفاوت( 4

 تفاوت بین ایده و فرصت را شناسایی خواهید کرد.( 1

( فرصت ها را با تمرکز روی متیارهایی که کارآفرینان موفق، فرشتگان و سرمایه گذاران در 4

 بندند، بررسی خواهید کرد.ارزیابی کسب وکارهای  به کار می

 ید کرد.( نقش ایده ها، شناسایی شرایط، و فرآیند خالق در کارآفرینی را بررسی خواه3

 ( مناب  اطالعاتی شناسایی و بررسی فرصت را مشخص خواهید نمود.5

پردازی، کند ایدۀ کسب وکار جدید و متیارهای شخصی خود را ( با استفاده از سه تمرین، ایده4

 کنید.ایجاد می

 دهید.( تطوالت اساسی بتدی را با توجه به پیشرفتهای فتلی در تکنولوژی مورد توجه قرار می3

 

 

 به اندازۀ کافی بزرگ فکر کنید:

مالک یک کسب وکار کوکک سنتی مبل یک کشاورز کوکک، در بند کسب وکار خود افتاده و با 

ساعته در هفته و  822ساعته و یا  12تا  32آن همراه شده است. ساعت های کاری بسیار طوالنی، 

مالکان پرکار سرمایه شان بسیار  تتطیالت بسیار کم قانون این کارها هستند و استبنا نیستند. و این

رشد و  –کمتر از آن خواهد بود که در یک بنگاه کار کنند. یکی از تفاوت های بزرگ بین کارآفرین 

کنند.یک سرمایه مطور با مالکان سنتی کسب وکارها ،این است که کارآفرینان بزرگ فکر می
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اندازی اهید یک کسب وکار راهخو. اگر میبزرگ فکر کردن بسیار مهم استنویسنده می گوید: 

کنید و یک شرکت تأسیس کنید، در نهایت خسته خواهید شد و ممکن است یک شرکت بزرگ هم 

 تأسیس کرده باشد و در این حالت شما خسته ولی ثروتمند هستید و نه فقط خسته. 

سیر که دو  شود که این فرآیند اورا دریک م« بزرگ فکر کردن»انسان کطور می تواند وارد فرآیند 

سرش جاه طلب بودن و دیوانه بودن است، قرار می دهد. کطور می تواند مطمئن شود که راهی را 

کند تنها یک سراب است یا یک صندوق گنج در انتهای راهش استک انسان هیچ وقت که دنبال می

 رساند. نمیتواند بفهمد که کجای این مسیر قرار دارد وباید ادامه دهد تا سفر را به پایان ب

 

 نگاه به فرصت با تمرکز باال

دهد فرآیند تشخیص فرصت کقدر پیچیده، های مشابه و بسیار زیاد ی وجود دارد که نشان میمبال

گذار و غیره بستگی دارد( است. زیرکانه و مطیطی )به زمان، مطیط بازار وسایر گزینه های سرمایه

-گذاران دنیا، فرصتی را از دست میسرمایه وقتیکه باهوشترین، بامتلومات ترین و متخصص ترین

پذیر با پتانسیل توان نتیجه گرفت که مسیر سفر حرکت از ایده تا کسب وکارهای مخاطرهدهند، می

ای از توانید این سفر را یک مسافرت جادهباال یک مسیر اغوا کننده، متناقض و پرخطر است. می

سفر شامل بزرگراههای هموار و مستقیم در زیر نور  مناطق و شرایط آب وهوایی مختلف بدانید. این

مستقیم روز و همچنین راههای تاریک وپر پیچ وخم است که هرکدام کشم اندازهای خاص خود را 

ها دارند. در طول مسیر به طورناگهانی با گردبادها، طوفان های گرد وغبار، طوفان ها و آتشفشان

خواهید کرد، درحالیکه هیچ جایگاه سوختی را نمی روبرو خواهید شد. کندین بار سوخت تمام 

شود. سفرکارآفرینی کیزی شبیه به این یابید و در زمانیکه اصالً توق  ندارید الستیک شما پنچر می

 مبالی است که زدیم.

 

 تغییر از پیله به پروانه

های راه تر کردن این سفر از طریق تمرکز روی فرصت است. این فصل نقشههدا این فصل دوستانه

گذاران خصوصی موفق در گذاران و فرشتگان و سایر سرمایهو متیارهایی را که کارآفرینان، سرمایه

اند را نیز پذیر( به کار بستهتبدیل یک پیله بدون شکل )ایده( به یک پروانه زیبا )کسب وکار مخاطره

های آنها برای ن مایۀ تالشدهد. این متیارها به همراه متناسب بودن پاداش با ریسک، جاارائه می

ها و اطمینان از پتانسیل سوددهی واعتبار کسب وکار پیشنهادی است. در این فصل نقش ایده

 شناسایی مطیط در فرآیند خالق کارآفرینی بررسی خواهد شد. 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                202

014 
 

همچنین خواهید دید که این متیارها در پیوستار فرصت به عنوان سکوی پرش قسمت عالی آن 

و نه برای رسیدن به انتهای پیوستار. بین یک تا ده درصد از کارآفرینان ، کسب  مطسوب می شوند

کنند. این پذیر انتخاب میپذیر خود را از بین یک مجموعه کسب وکارهای مخاطرهوکار مخاطره

اند بسیار پویا هستند، دائماً ترکیب شده، شکل پذیر که از فیلترها رد شدهکسب وکارهای مخاطره

دهند و مطصول یک فرمول ساده یا انجام کارهایی که در یک لیست و نتایج را تغییر می گیرندمی

نوشته شده نیستند. این ماهیت کامالً ارگانیک و اقتضایی فرایند کارآفرینی، حساسیت بطث تناسب 

کند. همان طور که نویسندگان طی سه دهه گفته و تتادل بین پاداش و ریسک را کمتر لطاظ می

رح کسب وکار پس از اینکه کاپ شد، دیگر  قدیمی شده است. در این فرآیند شکل دهی اند: ط

دهند و گذاران و رهبران کارآفرینی، بیشترین ارزش را به کسب وکار میاست که بهترین سرمایه

 کنند.پذیر تبدیل میخالقانه ایده را به کسب وکارمخاطره

 

 واقعیت های کسب وکار جدید

تواند مفید اند میت هایی که اسکات کوک و میلیونها نفر دیگر با آنها مواجه شدهمطرح کردن واقتی

باشد. واقتیت های اساسی زیر را هنگامیکه کامالً عادی به دنبال تبدیل پیله به پروانه هستید در 

 نار داشته باشید.

 
 پذیر جدید: واقعیت های اساسیکسب وکارهای مخاطره

پذیر جدید همان کارهای درحال اجرا و یا کارهای هنری هستند. کاری که در نهایت بیشتر کسب وکارهای مخاطره
 دهید با آنچه که شروع کرده بودید متفاوت است.انجام می

فهمیدند که  8گذاری آنسِتشوند. شرکای سرمایهبیشتر طرح های کسب وکار پس از کاپ منسوخ شده مطسوب می
ند. سرعت، مهارت در اکردند، منصرا شدهکسب و کار  آنها را دنبال می درصد از شرکتهای پرطرفدار که طرح 18

التمل و انتطاا پذیری حیاتی هستند. ژست آماده داشته باشید. راز موفقیت، شکست خوردن سری  وشروع  عکس
زمان،  مجدد سری  و در نهایت پایین نگهداشتن هزینۀ یادگیری است. موفقیت کامالً مطیطی )اقتضایی( است و به

 شوند.را مرتکب می« اشتباهات جدید»مکان، شرایط و سهامداران بستگی دارد. بهترین کارآفرینان تنها 
کنید. ولی اگر خودتان دست به رسد و یا شما فکر میتر از آن است که به نار میراه اندازی یک شرکت بسیار سخت

 شتری طول خواهد کشید.کار نشوید در ضمن آن را هم کنار نگذارید، زمان بسیار بی
 

                                                           
1
 Onset Venture Partners 
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هدا از مطرح کردن این حقایق، نشان دادن ماهیت پویا و در عین حال آشفته کارآفرینی و  

پذیر جدید در آنها همچنین شرایط کامالً پویای مطیطی است که بیشتر کسب وکارهای مخاطره

 کنند. رشد می

اینکه ایده شما به فرصت تبدیل کنین واقتیت هایی فضایی را برای بزرگ فکرکردن و اطمینان از 

تواند دربارۀ کالشهای بزرگ و پیچیده کند. حال یک کارآفرین با انگیزه کگونه میشود بیشتر می

 فکر کندک

 

 پذیر:چرخۀ جذابیت و زنجیرۀ غذایی کسب وکارهای مخاطره

ر سرمایه زنجیره اکتساب بازا»( و 4-8)نمایه « پذیر کسب وکار مخاطره» کرخۀ جذابیت سرمایۀ 

( روشهای زندگی کسب وکارهای دارای پتانسیل باال در 4-1)نمایه « کسب وکارهای کارآفرینی 

کند دنیا هستند، اما کسب وکارهای کوکک از آنها آگاهی ندارند. این مفاهیم به کارآفرین کمک می

و انگیزۀ  برداشت از شرکت را مجسم کند. شناسایی این کرخه  -سرمایه گذاری -که کرخۀ ایجاد 

کند که به این سؤال تأمین کننده های متفاوت در این زنجیره غذایی بازار سرمایه به شما کمک می

پذیر کیست برای که کسی مناسب استک پاسخ دهید که فلسفه وجود این کسب وکارهای مخاطره

رکت ویا دانستن پاسخ این سؤاالت تأثیر بسزایی روی تأمین بودجه، تیم سازی، رشد و برداشت ش

 میان برزدن در هریک ازاین کارهای کارآفرینانه دارد.

دهد مسائل کلیدی که در تأسیس یک شرکت با بیشترین ارزش )مبل نشان می 4-8نمایه 

که « بهترین تکنولوژی و فضای بازار»نقدشوندگی بازار( مطرح هستند از شناسایی فرصت در 

بهترین »تواند سرعت و کاالکی درحرکت، می بهترین تیم مدیریت را جذب کند، شروع می شود.

توانند را که می« گذاران مخاطره پذیر، اعضای هیئت مدیره و سایر مشاوران و اساتیدیسرمایه

 کند. آفرین باشند جذب پذیر ارزشدارای کسب وکار مخاطره
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 : چرخه ی سرمایه ی مخاطره آمیز3-2نمایه 

 

 
 

 

دهد. بازیگران زنجیرۀ اکتساب بازار سرمایه کسب و کار توضیا میدربارۀ مفهوم زنجیرۀ  4-1نمایه 

گذاری خواهند در آن سرمایهغذایی بازار سرمایه کسب و کار ، با توجه به نوع کسب وکار که می

های متفاوت دارند. بسیاری از کارآفرینان نوپا، زمان بسیار زیادی را صرا کنند، ظرفیتها وخواسته

کنند. یکی از اهداا این فصل ارائه پذیر میه برای یک کسب وکار مخاطرهپیگیری مناب  اشتبا

برای اعضای زنجیرۀ غذایی بازار سرمایه « بزرگ فکرکردن»تصویر واضا از متیارها و تتیین مفهوم 

گذاران مخاطره ترین گامهای اولیه هدرندادن وقت در تتقیب سرمایهکسب و کار است.یکی از حیاتی

و سایر افرادی است که از همان آغاز با آنها همخوانی ندارید. یک مدیر عامل در این  پذیر، فرشتگان

 گوید: باره می

توانید بقیه وقتتان را صرا مالقات با آنان کنید سرمایه گذاران بسیار زیادی هستند که شما می»

 «که البته نخواهید توانست با همۀ آنها مالقات کنید
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 کتساب بازار سرمایه ی شرکت های کارآفرینی: زنجیره ی ا3-4نمایه 

 رشد سریع آغاز پایه گذاری تحقیق و توسعه سطح شرکت

 کسب و کار شرکتی

 ارزش مرحله

 میلیون 822بیش از  میلیون دالر 52-8بیشتر از  میلیون دالر 5-8 کمتر از یک میلیون دالر

 موسسین مناب 

 ارزش خالص باال

 افراد

 اا.اا.اا

 اِس.بی.آی.آر

 اا.اا.اا

سرمایه های فرشته های 

 کسب و کار

 سرمایه های پایه گذاری

 اس.بی.آی.آر

سرمایه مخاطره آمیز، الف، 

 ب.،  ،...

 شرکای استرات یک

 ارزش خالص باال

 سرمایه ی خصوصی

 امکان عرضه ی اولیه

 کارگزاران استرات یک

 سرمایه ی خصوصی

میزان سرمایه ی سرمایه گذاری 

 شده

امکان عرضه  % شرکت در تملک

 ی اولیه

 122222تا 

82-15% 

82222-522222 

5-85% 

 میلیون 522222-152

% توسط سرمایه 32-42

 گذاران قبلی

 میلیون و بیشتر 82-52

 % عام85-15

 دالر 52.-238 نرخ و تتداد سهام

 میلیون 8-5

2352-8322 

 میلیون 8-4

8322-1322+ 

 میلیون 5-82

 دالر+ 81-81

 میلیون 4-5
 تان، اقوام و احمق هامنب : دوس

 سری های الف، ب و   سرمایه گذاری مشترک ) به میزان متوسط ...ک( 

 تولیدات حمل و نقل

 ارزیابی ها بوسیله صنتت به طور قابل توجهی متنوع است 

 متنوع است. CVارزیابی ها توسط منطقه و کرخه 
 

ران غیر رسمی و یا فرشتگان باشید، گذاشود که به دنبال سرمایهتر میدر واق  مشکل زمانی پیچیده

 پذیر است. گذاران مخاطرهآن هم به دلیل اینکه تتداد آنها کند صد برابر سرمایه

پذیر که در بازار که دلیلی دارد که وقت خود را با کوکک فکرکردن روی کسب وکارهای مخاطره

دگان سرمایه دربارۀ فرآیند مالی متقاضی ندارند تلف کنید. داشتن اینکه کارآفرینان و تأمین کنن

کنند، استرات ی جستجو و ارزیابی آنان کیست و اینکه به دنبال کشف و خلق فرصت کگونه فکر می

 که کیزی هستند یک کهارکوب مرج  کلیدی است.

 

 چه زمانی یك ایده به معنای یك فرصت است؟

رصتهای مهم اگر یک ایده، یک فرصت نیست، پس فرصت کیستک فاصل )ویژگی(:  2خالصه 

 وی گی اصلی را دارند. 3کاری این 
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 کنند.کننده نهایی ارزش مهمی ایجاد میآنها برای مشتری یا مصرا -8

کردن یک ناراحتی و یا برطرا نمودن یک نیاز آنها از طریق حل یک مشکل مهم، برطرا -1

 کنند. آفرینی میو یا خواسته که افراد حاضرند بابت آنها هزینه کنند، ارزش

فرصتها دارای بازار بزرگ، حاشیه سود باال و قابلیت پول سازی باال هستند که باعث این  -4

 بینی کنند و به آنها اعالم کنند:شوند کارآفرین برای سهامداران بالقوه ارزش مشخصی را پیشمی

+ درصد( ، حاشیه سود ناخالص باال 12+ میلیون دالر(، دارای رشد باال )52به اندازۀ کافی بزرگ )

+ درصد(، جریان نقدینگی باال و زود هنگام )گردش درآمد، سرمایه کم، و سرمایه در حال 32)

+ درصد پس از مالیات( و بازده باال و ملموس برای سرمایه 85 82گردش( پتانسیل سود باال )

 ((IRRدرصد به اضافه نرخ بازده داخلی ) 42 15گذاران 

ران و تیم مدیریتی درزمان و بازار مورد ناردارند و گذااین فرصتها هماهنگی خوبی با بنیان -3

 ریسک آنها هم جذاب است.  –همچنین تناسب  پاداش 

شود و به اندازه کافی هم باز خواهد باز می« پنجره فرصت»برای فرصتی که این شرایط را دارد، 

ت هم قادر است آن ماند عالوه براین، ورود به بازاری با شرایط مناسب، امکان پذیر است وتیم مدیری

پذیر، دارای مزیت رقابتی است و یا قادر است به آنها برسد. مبل را انجام دهد. کسب وکار مخاطره

دهنده است و پاداش و رشد مهمی را به دنبال پذیر، پاداش)اهرم کردن( و در نهایت، اقتصاد مخاطره

 خواهد داشت.

جذابیت، ماندگاری، متناسب بودن با زمان  هایی مبلبه طور خالصه یک فرصت عالی دارای وی گی

شود که برای مشتری یا مصرا کنندۀ نهایی خود ارزش است و وارد حوزه مطصوالت و خدماتی می

-گذاران مخاطرهترین کارآفرینان، سرمایهکند )غالباً از طریق حل یک مشکل جدی( .موفقایجاد می

هستند، یتنی اینکه کارشان را با توجه به گذاران خصوصی، افرادی فرصت مطور پذیر و سرمایه

 کنند و همواره به این مطلب توجه دارند. های بازار و مشتریان شروع میخواسته

 

 دنیای واقع

آیند. با وجود اینکه تصور یک بنا یا فرصتها با استفاده از ایده ها و خالقیت کارآفرینی به وجود می

کردن بی هدا ذرات و یا پراکندن ما این فرآیند مانند پخشنجار در هنگام کار برای او مفید است، ا

ها در زمان مناسب خود، با شرایط دنیای واق  و خالقیت گردباد بر باالی اقیانوس است. ایده

کنند. که حاصل این هماهنگی خلق فرصتی است که براساس آن کارآفرینانه هماهنگی پیدا می

 توان یک کسب  وکار جدید خلق کرد.می
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توان به کلی تغییر داد. برخالا آنچه کند نمیطیطی را که یک کارآفرین در آن شروع به کار میم

تواند هدا نیروهای اقتصادی و بازار کنند؛ این مطیط میسازمانهای اجتماعی وغیرانتفاعی فکر می

زده شان، گذاری مجدد مازاد باهم قرار بگیرد.مبالً تصور کنید اگر مؤسسات خیریه به جای سرمایه

شدک و یا اینکه اگر سازمانهای اجتماعی تمام تالش خود را افزودند که میبه حقوق مدیرانشان می

روی مأموریت اجتماعی خود متمرکز کنند وبطث درآمد را فراموش کنند. بدون شک سروکار 

ها بسیار کنندگان، هزینه های تولید، نیروی کار و توزی ، برای بقای این سازمانداشتن با تأمین

حیاتی است. پس، سازمانهای غیر انتفاعی و اجتماعی، فقط با گردش نقدینگی مببت و ایجاد 

نقدینگی مببت باال سروکار دارند. در عین حال در بازاری متفاوت از بازار انتفاعی سایر سازمانها 

مالکیت فردی کنند که کنند. سازمانهای انتفاعی در یک سیستم آزاد شرکتی فتالیت میفتالیت می

 و منفتت در آنها مطرح است. 

 

 پاشند و محرك آن هستند کسانی که بذر فرصت را می

در سیستم کسب و کار )بازار( آزاد، وقای  در حال تغییر، آشفتگی، عدم ثبات، تناقضات، خألهای یا 

ذر فرصت رهبران، دانش و خألهای اطالعاتی و بسیاری از خألهای دیگر موجود در صنتت و بازار، ب

 پاشند.را می

بینی این تغییرات، بسیار در کارآفرینی حیاتی هستند و تغییرات مطیط کسب وکار و توانایی پیش 

هوشیاری نسبت به این تغییرات یک عادت با ارزش است. یک کارآفرین با خالقیت، قاطتیت و 

 برداری کنند. از فرصتها بهره تواند هنگامیکه بقیه به دنبال مطالته فرصتها هستند،قابلیت اعتماد می

آورند، کامالً فرصتها ماهیت اقتضایی دارند. برخی مواق ، شرایطی که بذر فرصت را به وجود می

منطصر به فرد هستند ولی در مواق  دیگر این شرایط کامالً عمومیت دارند و برای سایر مناب ، 

رای شناخت فرصتهای موجود یا در مطصوالت ویا خدمات هم قابل تتمیم هستند. در این حالت، ب

حال ظهور، ذهن کارآفرین باید کند جانبه عمل کند. ذهنیت عموم براین باور است که بازاری که 

تطت تسلط بازیگران بزرگ است برای شرکتهای کوکک وکارآفرین قابل نفوذ نیست و رقابت با 

تیکه در بسیاری از موارد عکس شرکتهای متتبر، جاافتاده و دارای مناب  غنی ناممکن است. درصور

های تطقیقاتی نشان داده است که برای یک شرکت این حالت صادق بوده است. بسیاری از پروژه

بزرگ سالها زمان نیاز است تا استرات ی شرکت عوض شود وبرای به کار بستن استرات ی کامالً 

به تغییر نطوه عملکرد شود جدید زمان بیشتری هم نیاز است. مبالً برای تغییر فرهنگ که منجر 

سال، بی نهایت  82سال زمان نیاز است درصورتی که برای یک شرکت کوکک  82بیش از 

 شود. مطسوب می
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کردند  فقط در حیطه اند که همه فکر میای بودهبرخی از جذاب ترین فرصتها مربو  به حوزه

کوکک در نوآوری  کسب و کارهای بزرگ است مبل نوآوری تکنولوژی.  عملکرد شرکتهای

درصد از نوآوری های بنیادی پس از جنگ  15تکنولوژیک کامالً قابل مالحاه است. )در حدود 

نشان  8اند نه شرکتهای بزرگ(.تطقیقات بنیاد ملی علومجهانی دوم را شرکتهای کوکک انجام داده

برابر شرکتهایی  13داد که نوآوری شرکتهای کوکک به ازای هر دالر هزینه برای تطقیق و توسته، 

  1نفر نیرو دارند. 823222است که باالی 

ممکن است در کسب وکارهای ساده و متمول فرصتهایی باشد که هیچ وقت توجه سرمایه گذاران 

و  4(MISهای اطالعاتی مدیریت )مخاطره پذیر را جلب نکند. تطوالت میکروکامپیوترها،  سیستم

کسب وکارهایی که در کند دهه اخیر تغییر کمی را  های کامپیوتری تأثیر بسزایی روی شبکه

 اند، داشته است. تجربه کرده

تغییرات تکنولوژی و روزمره، ذهنیت ما را نسبت به فرصتها بسیار تغییر داده وخواهند داد. اینترنت 

،  Amazon.comمجموعه وسیتتری از فرصتهای فروش و توزی  را به ارمغان آورد خصوصاً 

riceline.com  وeBay.com  . 

-دهندۀ خألهایی است که بذر فرصتها را میطیف گستردۀ مبالهای زیر را در نار بگیرید که نشان

 کارند.

 منجر به تشکیل دهها هزار  8112سازی مخابرات و حمل ونقل هوایی در دهه خصوصی

  است( و فدرال اکسپرس شد. 3شرکت جدید مبل سلوالروان )که هم اکنون به نام سینگوالر

  سخت افزارهای کامپیوتری خانگی از نرم افزارها پیشی گرفتند. این  8112در اوایل دهه

صنتت شدیداً به توسته نرم افزار وابسته بود که نیاز به فتالیت شدید آی بی اِم و اَپِل داشت و سایر 

 کرد که این خأل را پر کنند.کارآفرینان نرم افزار را تشویق می

 که متتلق به یک فرد بودند، یا کسب وکار پدری بودند، در  صنای  سنتی و یا کوکک

بطث بازاریابی و مالی تخصص و مهارت کندانی نداشتند. این کسب وکارها شامل تجهیزات 

ماهیگیری، مهمانخانه ها، هتلداری، ناافت و خشکشویی، ابزار فروشی، داروخانه ها، کارخانه های 

 ها، دکه ها و تتمیرگاههای خودرو بودند.ها، مهدکودک بازیافت زباله، گل فروشی

                                                           
1
 National science Foundationlndvdj  

 HBSزرنگ تر باشند. انتشارات  . لیفِر، مک درموت، پیترز، رایس و وریِزر نوآوری های بنیادی: شرکتهای بالغ چگونه می توانند از شرکتهای نوپا 2

2111 . 

3
 Management information system 

4
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 درصد کسب وکارها خدماتی هستند، در مقایسه با  32مطور فتلی )که در اقتصاد خدمات

دهی به مشتری عامل حیاتی موفقیت درصد آنها خدماتی بود(، خدمات 42سال پیش که تنها  42

درصد از مشتریانی  32ه بوستون نشان داده ک 8است نه خود مطصول. یک تطقیق در انجمن شرکت

درصد از آنها به خاطر قیمت  85کنند به علت خدمات ضتیف است و تنها که یک مرکز را ترک می

-و یا کیفیت کاالست. آیا آخرین باری که از خدمات دهی به مشتریان تتجب کردید را به خاطر می

 آوریدک

 رفیت خود را همزمان با توانند و یا نخواهند توانست که ظگاهی اوقات رقبای فتلی نمی

 12زمان تطویلشان  8132رشد  بازار پیش ببرند مبالً برخی شرکتهای استیل سازی در اواخر دهه 

شد که رقبای خارجی هم آن زمان ها را ای بود و قیمت ها هم در تاریخ تطویل مشخص میهفته

 دانستند.می

 آسیا، اروپای شرقی و مکزیک به  تغییر تولیدات، نیروبَر و دارای هزینه حمل ونقل باال در

تواند سمت تولیدات بین المللی و مطصوالت مشتری مطوری از قبیل کامپیوترهای خانگی هم می

 یک نمونه عالی باشد.

 شدند که آنها تنها کسانی هستند که قادرند آن در بسیاری ازصنای  کارآفرینان متوجه می

مشاوره، طراحی نرم افزار، خدمات مالی، مهندسی کار خاص را انجام بدهند. در زمینه هایی مبل 

های تک قطبی بودند. برخی مواق  یک فرآیند، تولیدات و خدمات پزشکی و فنی که دارای تخصص

تیم مدیریتی خوب بهترین کیز در یک صنتت است و به زودی قابل جایگزین شدن نیست. درست 

 اند.مبل مربیان خوبی که رکورد ثبت کرده

توانند به فرصت های دارای پتانسیل باال عدم تقارن ها، فاصله ها و تغییراتی را که می ،4-4نمایه 

های منجر شوند را نشان میدهد. در شناسایی فرصت، ایجاد کنین تغییراتی از طریق نوآوری

تکنولوژیک )کامپیوترهای شخصی، ارتباطات بی سیم، سرورهای اینترنت، نرم افزار( و تأثیرگذاری و 

یجاد قوانین جدید )خطو  هوایی، مخابرات، خدمات مالی، بانکداری و تولیدات پزشکی( و پیش یا ا

 بینی اثرات متفاوت این تغییرات، درمرکزیت شناسایی فرصتها قرار دارد.

 : خالصه منشا و بذر فرصت ها3-3نمایه

 منشا تغیرات / هر  و مر  / انقطاع

، ارتباطات راه دور، پزشکی، مدیریت سلوالر، هواپیمایی، بیمه تغیرات قانونی

 وجوه بازنشستگی، خدمات مالی، بانکداری،مالیات

که مطرح می نماید که کیپهای کامپیوتری بهره وری -قانون مور سال یا کمتر 82برابری در  82تغیر 

ماه دوبرابر کردند: خدمات مالی ، دارایی خصوصی،  81را هر 

                                                           
1
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 صر اطالعات ، کاپ و نشر مشاوره، اینترنت، بیو تکنولوژی ، ع

فروشگاه ها، کاپ ونشر، اتومبیل ها، فروش اینترنتی و توزی    بازسازی زنجیره ارزش و کانال های توزی 

 همه خدمات

 نوآوری تکنولوژیکی، پتنت، مجوز، قرارداد، فرانشیز،کپی رایتها ،  مزیت اختصاصی یا دارایی

 

، ساختار سرمایه ای جدید، نقطه سر به سر جدید، جریان نقد  شده/سوء مدیریت مدیریت موجود/سرمایه گذاران از رده خار 

رایگان جدید،تیم جدید، استرات ی جدید، مالکان خواستار 

نقدینگی اند ، خرو ، خدمت مدیریت ضایتات، کسب وکارهای 

 خرده فروشی، تلکام 

است با یک  کشم انداز  و استرات ی جدید، تیم جدید برابر  رهبری کارآفرینانه

 اسلطه سری، تفکرات سازمانی ، اقدام کرده همانند مالکان

مشتریان کم جدید اولویت کمی دارندیا نادیده گرفته می شوند:  رهبران بازار ، مشتری پشیمان یا مشتری  کور هستند

درایو های هارد دیسک، کاغذ، مواد شیمیایی، کامپیوتر های 

ز شده، کامپیوتر های رو مین فریم ، پردازش داده های متمرک

میزی، کسب وکارهای مخاطره پذیر، حامیان اداری، اتومبیل 

 هاا نرم افزار ، اغلب خدمات.

 

 در  جستجوی تحوالت عظیم

یک متیار ساده برای انتخاب کسب وکارهای دارای باالترین پتانسیل اینگونه است که ما به دنبال 

دهند. بهترین جا برای گی کردن انسانها را تغییر میایده هایی باشیم که نطوه کار کردن یا زند

اند و یا رخ هایی در متیار کالن، شناسایی تطوالت عایمی است که رخ دادهشناسایی کنین ایده

خواهند داد. مبالً تأثیر کشمگیری را که کامپیوترهای خانگی، بیوتکنولوژی و اینترنت روی نسل 

گذاران بزرگ و کسب وکارهای نسل بتد، با کنین فرآیندی هگذشته داشته را در نار بگیرید.سرمای

برای اینگونه تفکرات  4-3به وجود خواهند آمد و کنین تطوالت عایمی را رقم خواهند زد. نمایه 

کندین حیطه را ذکر کرده است که عبارتند  از: تکنولوژی، تغییرات اجتماعی و بازار، و حتی 

 81گیرند. قانون مور )که قدرت مطاسباتی آن هر نت نشأت میفرصتهایی که از رشد ناگهانی اینتر

سال گذشته بوده  42ماه دوبرابر می شود( یکی از بزرگترین مطرکهای تطوالت تکنولوژیک در 

های ژنتیک و شبیه سازی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و تطوالت ایجاد است. توفیقات در زمینه

تواند پس کنند. انسان کگونه میرصتهای عایمی را فراهم میشده توسط اینترنت برای نسل بتد، ف

تر و جزئی تر به فرصتها نگاه کندک تر و عینیاز نگاه کلی به تغییرات عایم، در یک قالب ملموس

تواند  شانس بزرگ فکرکردن و وارد زنجیرۀ پارامترهای مدل کسب و کار و مدل درآمدی که می

 دک غذایی شدن را باال ببرد، کدامن
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 چهارچوب یك مدل کسب وکار/ درآمد مطلوب

ما همواره در این کتاب تأکید داریم که خوشطالی یک سرمایه )نقدینگی( مببت است! اما نقدینگی 

-شود که شما استرات ی ورود دارید که به بسیاری از ایدهرا آخرین مطلب بدانید. زمانی مشخص می

شوند، فرصت رسد یا پیشنهاد میبه ذهن شما می ها جواب رد داده باشید. همه ایده هایی که

 ها اصالً مهم نیست تنها جنبۀ اقتصادی آنهاست که مهم است. نیستند، تتداد ایده

 3-2نمودار 

 ایده ها در مقایسه با فرصتها:

 بدنبال تغیرات دریا باشید

 
 

 نقش ایده ها
 ایده در نقش ابزار

رآفرین و پیداکردن یک ایده، اولین گام در فرآیند یک ایده خوب، تنها ابزاری است در دست کا

تبدیل خالقیت کارآفرین به یک فرصت است. ممکن است برخی مواق  ما تأکید کمتری روی نیاز 

به کاال یا خدمتی که بتوان آنها را به مشتریان واقتی تطویل داد، نسبت به اهمیت ایده، که بیشتر از 
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. ممکن است دراهمیت ایده نسبت به هزینه مطصول یا واقتیت جلوه داده شود، داشته باشیم

 خدمتی که می توان به تتداد کافی به مشتریان واقتی فروخت، مبالغه میشود. 

عالوه بر این کسب وکاری که با یک جرقه به وجود بیاید نادر است. قبل از اینکه یک کاال یا  

ل شود، آزمون وخطاها و تکرارهای خدمت به آنچه که مشتری حاضر است بابت آن پول بدهد، تبدی

آید که کسب وکار اصلی به موضوعی متفاوت از آنچه در ابتدا زیادی نیاز  است. به کرات پیش می

کنند اگر کارآفرین فقط یک ایدۀ جدید داشته باشد می پردازد. متموالً همه فکر میشد میدیده می

جدید در ارتبا  با تکنولوژی باشد، موفقیت تواند موفق شود. در دنیای پرتطول امروز، اگر ایدۀ 

 رسد.حتمی است یا حداقل حتمی به نار می

اما حقیقت آنست که ایده ها به خودی خود بی اثرند و برای اهداا کاربردی، بی ارزش هستند اما 

جریان  ایده ها کامالً طبیتی است. مبالً در دورۀ گسترش شدید سرمایه گذاری در اواخر دهه 

پیشنهاد یا طرح کسب وکار دریافت  122الی  822ر سرمایه گذار مخاطره پذیر ماهانه ، ه8112

 درصد از آنها از حمایت مالی برخوردار می شدند.  4تا  8کرد. با این حال تنها بین می

 علل این اشتباه

یل را به خاطر این اشتباه سرزنش کرد، تداوم این اشتباه دال 8توان فقط رالت والدو امرسوننمی

و  1سازی حالتی است که شرکتهایی مبل آی بی اِم زیراکسبسیار زیادی دارد ،که یکی از آنها ساده

گذاران، خود را ثروتمند کردند. متأسفانه این شرکتهای استبنائی هیچ پُوالروید توسط آن بنیان

 قانون مفیدی برای راهنمایی کارآفرینان با انگیزه ندارند.

گذاران، مستتد نزدیک بینی تله موش هستند. شاید آنها هم مبل مایهعلت دیگر، آنست که سر

اِمرسون تطت تأثیر نقطه نارات و تجربیات خام و رقابتی دنیای کسب وکار هستند. به همین دلیل 

توانند کسب وکار را موفق کنند دست کم بگیرند، )اگر نادیده نگیرند( ممکن است کیزهایی که می

گذاری مداوم و تر از مشاهده و سرمایهفان ذهنی ممکن است بسیار جذابدر واق ، نوآوری و طو

 جذب مشتریانی باشد که توق  دارند به آنها کاال یا خدمات فروخته شود. 

زند. مالکیت مهم متنوی که همراه یک کاال یا اختراع جدید است به این اشتباه بیشتر دامن می

سب وکار است. هنگامیکه این میزان مالکیت متنوی و البته این همراهی متفاوت از همراهی با ک

مشغولیت شدید جزء پیش شرطهای کسب وکار جدید باشد، توجه و همراهی با نوآوری و کاال به 

 رسد. باید ایجاد کسب وکار را در کانون توجه قرار داد نه یک ایدۀ تک بتدی را.کمترین میزان می

                                                           
1
 Ralt waldo Emerson 

2
 IBM Xerox 
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هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد. گاهی مواق  اولین بودن داشتن بهترین ایده به عنوان اولین نفر 

تنها نشان می دهد که بازارهایی برای بهره گرفتن وجود دارد. بنابراین اولین بودن اگر به متنای 

گرفتن از رقبا از طریق گرفتن سهم مهمی از بازار و یا داشتن بهترین ایده و همچنین توانایی پیشی

 وذ برای ورود، نباشد، هیچ تضمینی برای بقا ندارد. ایجاد موان  غیر قابل نف

 

 شناسایی الگوها

 عامل تجربه 

توان یک خانه کوبی را توان کسب وکار را بدون داشتن ایده راه اندازی کرد همان طور که نمینمی

ای تجربه بسیار مهم های جدید مخاطرهبدون ککش ساخت. در این زمینه، برای پیدا کردن ایده

 است.

رکارآفرینان با تجربه همواره مشاهده می شود که آنها توانایی شناسایی سری  یک ساختار د

هربرت سایمون، نوبل متروا و ریچارد  )فرصت( را قبل از شکل گیری کامل آن دارند. مرحوم

استاد علوم کامپیوتر و روانشناسی دانشگاه ملون در دانشکده کارنگی ملون دربارۀ ساختار  8کینگ

دانند که فقط یک اند. شناسایی ساختارها را یک فرآیند خالق میمطالب زیادی نوشتهشناسی 

گوید این فرآیند خطی، منطقی و داخلی نیست، بلکه شهودی و استقرایی هم هست. ریچارد می

فرآیند شامل ارتبا  دادن، )ترکیب متقاط ( دو یا کند مجموعه  عایم از تجربیات در زمینه 

مجموعه » کشد تا یک فرد سال طول می 82کند سایمون اظهار می 1است مهارتها و روابط

تجربه ای را کسب کند که باعث نشود او بسیار خالق باشد و قادر به شناسایی ساختارها « 52222

 ای به منطقۀ دیگر تغییرکند( باشد.یا وقای  مشابهی که از منطقه

توان با فرآیند کنار هم قراردادن یک ساختار را میها و شناسایی  بنابراین، فرآیند دسته بندی ایده

قطتات یک جورکین سه بتدی مقایسه کرد. کنار هم گذاشتن قطتات بدون در نارگرفتن آن به 

ها را دید و قطتاتی را که قبل صورت یک مجموعه )یک واحد( امکانپذیر نیست. باید رابطه بین تکه

 را در کنار هم تصور کرد.  رسندارتبا  با هم به نار میاز تکمیل بی

توانند به فرصت کارآفرینی تبدیل شود باید توانایی دیدن آنچه بقیه برای شناسایی ایده هایی که می

شود( مبال زیر که می 4قادر به دیدن آن نیستند را داشته باشید )مبالً یک به اضافه یک مساوی 

                                                           
1 Richard king 

، ص 9115انتشارات بالینگر، دربارۀ فرآیند خالقیت چه می دانیم در مجله تازه های مدیریت خالق و نوآور نوشته کُن )کمبریج ،  "هربرت سایمون".  2

21-3  . 
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ارتبا  دادن دانش مربو  به یک زمینه  دربارۀ ساختار شناسی متمول و ایجاد کسب وکار از طریق

 یا بازار به کسب وکار فنی متفاوت یا مهارتهای کامالً متفاوت است را در نار بگیرید:

-کرد، او در آنجا به دلیل راهبوستون کار می 1در استارمارکت 8134در سال  8توماس استمبرگ

دوازده سال بتد از همان مدل  اندازی اولین خط ارائه غذاهای متمولی ارزان قیمت متروا شد.

کسب وکار کم هزینه و پرحجم سوپرمارکتی برای دفاتر تأمین استفاده کرد و استیِپل را تأسیس 

 . 4کرد که اولین فروشگاه بزرگ دفتری و یک شرکت کند میلیارد دالری است

 

 ارتقاء تفکر خالق:

ارآفرینی، در شناسایی ساختارها، از تفکر خالقی که در باال به آن اشاره شد در کنار بقیه جوانب ک

توان آموزش داد و یا ارتقاء داد برای ای برخوردار است. این ناریه که خالقیت را میاهمیت وی ه

کارآفرینانی که می خواهند خالقانه  فکر کنند، اهمیت بسزایی دارد. بدون شک بسیاری از انسانها، 

-هستند اما ظاهراً بتد از مدتها آن را از دست می دارای خالقیت هستند. بچه ها هم دارای خالقیت

دهند مطالتات زیادی نشان داده است که او  خالقیت زمان شروع مدرسه است زیرا در آن زمان 

 آموزد که قانونمند باشد وبا مؤسسه و دیگر افراد در غالب خاص رفتار کند. فرد می

ر کردن، در دوران مدرسه نسبت به دوران عالوه بر این، شکل گیری نام و توانایی ذهنی برای فک

گیرد و بیشتر آموزش های پس از سال اول مدرسه روی روشهای کودکی بیشتر مورد توجه قرار می

منطقی و عقلی، استدالل و تفکر تأکید دارند. عالوه بر این متموالً فشارهای اجتماعی خالقیت را 

 کنند. تضتیف می

 3تواند خالقیت خود را ارتقاء دهد. شرکت )مزرعه( یورکا رانچشواهد حاکی از آنست که انسان می

(www.eurekaranch.com براین اساس ساخته شد که خالقیت در افراد موروثی است و با آزاد )

ز زمانیکه از کند. پرسنل شرکت اکردن آن افراد از قید وبندهای مرسوم، خالقیت آنان بروز می

 شدند تا زمانیکه وارد  مزرعه شوند به آنها آب می پاشیدند. ماشین خود پیاده می

 

 روشهای بروز خالقیت:

                                                           
1
 Thomas Stemberg 

2
 Star Market 

سپتامبر  7مجله وال استریت، « تمرکز کن. پیش برو و یک  چشمت به چیزهای کم اهمیت باشد: موفقیت کاری استیپلز متعلق به استمبرگ » جزف پریرا  3

 همراه کپی رایت کلیرانس سنتر . ذکر با کسب اجازه از شرکت داوجنز و شرکا به A9B.  ص 9117
4
 Eureka Ranch 

http://www.eurekaranch.com/
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، مطالب زیادی دربارۀ نطوه کارکردن مغز انسان کشف شده است و امروزه تقریباً 8152پس از دهه 

کنند. نیمکرۀ کپ پردازش میهمه قبول دارند که دو نیمکرۀ مغز اطالعات را به اشکال متفاوت 

دهد درحالیکه نیمکرۀ راست افکار غیرمنطقی و عملکردهای منطقی و مطاسباتی را انجام می

کند در واق  از یک نیمکره به کند. یک انسان از هردوی آنها استفاده میشهودی را پردازش می

دن کنترل روی انواع فکرکردن ( ارائه خالقانه ایده ها و حداکبرکر4-5رود )نمایه نیمکرۀ دیگر می

 تواند برای کارآفرین ارزشمند باشدمی

 : مقایسه ویژگی های منطقی و عقالنی سبك راست و سبك چپ3-5نمایه 

 سبك چپ سبك راست

غیر شفاهی: آگاهی از موارد اما با حداقل استفاده از 

 کلمات

شفاهی: استفاده از کلمات برای نام بردن، توضیا و 

 تتریف

 تطلیلی: تطلیل کردن موارد قدم به قدم و بخش به بخش بی: قراردادن موارد در کنار هم برای تشکیل کلترکی

نمادین: استفاده از یک نماد برای بیان کیزی به عنوان  واقتی: آنچه موارد در لطاه هستند

 مبال عالمت + نماد از فرآیند اضافه کردن

ککیده: برداشت بخش کوککی از اطالعات و استفاده از  بط استتاری  قیاسی: مشاهده شباهت بین موارد و درک روا

 آن به نمایندگی از کل

زمانی: پیگیر زمان بودن، یکی متتاقب دیگری، مورد اول  غیر زمانی: بدون در نار گرفتن زمان

 را اول انجام دادن، دوم را دوم و ...

غیر عقالنی: بی نیازی به بنیادی از دلیل و حقیقت، 

 یاق به متوق گذاردن قضاوتاشت

 عقالنی:  نتیجه گیری بر مبنای دالیل و حقایق

فاصله ای: مشاهده اینکه موارد در کجا با یکدیگر در 

ارتبا  هستند و کگونه بخش ها برای تشکیل یک کل در 

 کنار هم تجمی  می شوند

 دیجیتال: استفاده از اعداد در شمارش

بر مبنای الگوهای  شهودی: پرش و عبور از بینش متموالً

 نا تمام، احساسات و یا تصاویر بصری

منطقی:  نتیجه گیری بر مبنای منطق.  یک کیز در پی 

کیز دیگری و متاثر از یک رابطه منطقی می آید. به 

 عنوان مبال یک تئوری ریاضی

جام : همه کیز را به شکل یک کل مشاهده کردن. 

به نتیجه گیری  دریافت الگوها و ساختارهای کلی متموالً 

 های مختلف منجر می شود.

خطی: فکر کردن به ایده های مرتبط. یک فکر دیگری را 

در پی دارد. این تفکر متموالً به یک نتیجه گیری همگرا 

 ختم می شود.
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در یک سخنرانی  8اند. مبالً مایکل کُردُناخیراً هم دانشمندان روی فرآیند خالقیت تمرکز کرده 

گوید که این قدرت فردی بر اهمیت خالقیت ونیاز به طوفان مغزی تأکید کرد. او میدربارۀ عناصر 

 تواند تصور خالقیت را ارتقاء بخشد.قانون برای طوفان مغزی می 82

 هدا خود را مشخص کنید. -8

 اعضای جلسه را مشخص کنید. -1

 سرپرست جلسه را مشخص کنید. -4

 اء انجام دهید.البداهه و با تقلید از سایر آرطوفان مغزی را فی -3

 هیچ انتقادی نشود، هیچ جواب ردی داده نشود. -5

 ایده ها را به صورت کامل ثبت کنید. -4

 رسد را اظهار کنید.تمامی آنچه به ذهن می -3

 ها متتهد شوید.ستی کنید به یکی از ایده -1

 آتیه ترین ایده را مشخص کنید.خوش -1

 ها را پاالیش و اولویت بندی کنید.ایده        -82

 

 قیت تیمیخال

تواند داشته باشد. خالقیت یک تیم بسیار تواند خالقیتهایی داشته باشد که یک فرد نمییک تیم می

های بهتر و مفیدتری برای مشکالتی که از روابط افراد به وجود تواند راه حلتأثیرگذار است و می

 آید ارائه دهد. می

وسط یکی از فارغ التطصیالن دانشکدۀ یک مبال خوب از خالقیت گروهی، مبال شرکتی است که ت

بابسون که دانش فنی اندکی داشت، تأسیس شد او با یک مخترع خالق تشکیل تیم داده و 

مهارتهای کاری وکارآفرینانۀ بنیانگذار شرکت در کنار مهارتهای فنی و خالقیت فرد مخترع قرار 

در زمینۀ تجهیزات جراحی گرفت. نتیجۀ کار آنها یک مخاطرۀ کند میلیون دالری خیلی سری  

 ویدئویی بود. 

 

 ی اندك فرصت های بزرگ با سرمایه

در سیستم فتال بازار آزاد فرصت ها مطدود به برخی افراد هستند و این افراد فقط افراد دارای 

مناب  مالی نیستند برعکس برخی کارآفرینان موفق مبل هوواردهِد موفقیت خود را به داشتن مناب  

بسیاری از کارآفرینان کلید موفقیت را در هنر صرفه  8112دهند بنابراین در دهۀ یمطدود ربط م
                                                           
1
 Michael Cordon 



 229 شناسایی فرصت های کسب و کار 

 
 

بدون موجودیت که مشکالت پنهان را  JITیک شرکت نوپا مبل سیستم »جویی می بیند یتنی 

 های زیر توجه کنید.به مبال 8کند مشکل را حل کند.سازد و شرکت را  وادار میآشکار می

  عدد از آن ها با  33روی صد و ده شرکت نوپا نشان داد که  8118یک مطالته در سال

دالر و کمتر از آن  82222ی % از آنها، سرمایۀ اولیه34دالر راه اندازی شدند.  52222سرمایۀ زیر 

گذاران %( نه سرمایه33اندازی شدند عالوه براین منب  اولیۀ سرمایه، سرمایۀ شخصی بوده است )راه

 . 1ی زیادهابیرونی با خواسته

 در فروش مواد مراقبت های پوستی به عمویش کمک  8142دهه  4جزِفین اِستر مِنتزِر

ای به جای کرد وبه زودی صد دالر سرمایه جم  کرد پس از قان  کردن فروشگاههای زنجیرهمی

 3شروع به پیشرفت کرد و به یک شرکت  3ها برای فروش این مطصوالت اِستی الودِرداروخانه

  5دالری تبدیل شد. میلیارد

 با کنار هم گذاشتن استتدادهایشان)تولید کارتون تلویزیونی و تأمین  4رُی و والت دیزنی

دالر استودیو فیلم سازی خود را تأسیس کردند در  112با  8114مالی به کالیفرنیا رفتند ودر 

 3.میلیارد دالر بود 32شرکت والت دیزنی سرمایه بازارش بالغ بر 1228اواسط سال 

 کرد، ساله بود و برای شرکت بیمه شیکاگو کار می 13هنگامیکه  1جان هارولد جانسون

هزار جواب  4ای برای سیاهان توزی  کرد. با دریافت هزار  فرم نارسنجی برای کاپ خبرنامه 12

انتشارات  8112برای اولین بار جِت را کاپ کرد. در دهه  8131دالر در سال  522مببت و با 

سالگی  13در سن  82نیکالس گراهام  1کرد از جمله ایبنوی های متنوعی را کاپ میجلهجانسون م

با صد دالر وارد یک پارکه فروشی شد مقداری پارکه خرید و از آن ها کروات هایی درست کرد که 

های خاص از دالر درآمد داشت گراهام پس از فروش این کراوات ها به فروشگاه 822برای او 

یک درخواست مبنی بر قراردادن الگوی خود بر لباس های زیر پوش مردانه دریافت  Macyفروشگاه 

                                                           
 . 992، ص 9112مجله کسب وکار هاروارد. نوامبر و دسامبر « صرفه جویی مالی». آماربالد  9
  5-2جدول  944( ص 9119و بعد از آن نیویورک، انتشارات دانشگاه آکسفورد ) MITدرسهایی از « کارآفرینان تکنولوژی برتر » . ادواردرابِرت  2

3
 Josephine  Esther Mentzer 

4
 Estee lauder 

 .  71، ص 9119، سپتامبر INC« تا از بزرگترین ها در زمانۀ خود از هیچ شروع کرده اند 91حدس بزنید چه کسی؟ ».تری المرس، آنی النگ ورس 5
6
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ماه پس از اینکه این شرکت دو ساله شد،  4تأسیس شد.  Joe Boxerکرد. اینگونه بود که شرکت 

 8میلیون دالر رسید. 8فروش آن به بیش از 

 

 زمان واقعی

شود. ود دارند که به آن پنجرۀ فرصت گفته میآیند و یا وجفرصتها در یک زمان واقتی به وجود می

برای اینکه یک کارآفرین از یک فرصت بهره برداری کند، باید پنجره فرصت باز باشد و آن قدر باز 

 بماند تا به بازه مورد نار از بازار دست پیدا کند. 

ای مختلف، کند. سرعت رشد بازارها در زمانهپنجره فرصت یک بازار کلی را بیان می 3-4نمایه 

آیند. زمانیکه بازار به متفاوت است و هرکه بازار سریتتر رشد کند، فرصتهای بیشتری پیش می

شود شرایط خیلی مطلوب نخواهد بود. بنابراین زمانیکه بازار شروع به رشد حالت ثبات نزدیک می

دن بازار به بلوغ شود و با نزدیک شکند )مبالً در طی پنج سال( پنجره باز میگیری میزیاد و شکل

 در همان نمایه( 84الی  81،  4-4شود: )مبالً در نمایه پنجره بسته می

نمودار ترسیم شده نشان دهندۀ رشد سری  در صنای  جدیدی کون میکروکامپیوترها ونرم افزارها، 

ا تلفن همراه، تغییرات سری  نفتی و بیوتکنولوژی است. مبالً در صنتت تلفن همراه، مهمترین شهره

میلیون  1بیش از  8111شروع به ارائه این خدمات کردند. در سال  8113و  8114در سالهای 

استفاده کننده از این صنتت وجود داشت و این صنتت رشد سریتی را تجربه کرد. در صنای  

 دیگری که رشد تا این اندازه سری  نیست شیب نمودار کمتر است و فرصتها نیز کمتر هستند. 

رۀ فرصت، مدت زمان باز بودن پنجره بسیار مهم است. برای مشخص شدن موفق یا در بطث پنج

ناموفق بودن یک مخاطره، زمان زیادی الزم است و اگر هم موفق باشد برای برداشت از مزایای آن 

 نیاز به زمان است. 

وردارند، پذیر برخگذار مخاطرهدهد که در بین شرکتهایی که از حمایت سرمایهنشان می 4-3نمایه 

 کشد تا به ثمر برسند.سال طول می 1تا  3ها رسند درحالیکه برندهسال ونیم می 1بازنده ها پس از 

                                                           
 . 54، ص 9119سپتامبر  INC« رازهای صرفه جویی» . ربرت مالنیز  9
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است  8ای سیلیکون والِییک مبال عالی از زمان الزم برای برداشت برنده ها تجربۀ شرکت مخاطره

 8113در سال  گذاری کرد ودر نهایت توانستدر یک شرکت جدید سرمایه 8144که در سال 

سرمایه کسب کند. یکی دیگر از روشهای خلق و بهره برداری از فرصت در زمان مناسب )واقتی( 

                                                           
1
 Silicaon Valley 
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ای در یک پنجرۀ باز )پنجرۀ تشبیه کردن این فرآیند به برداشت اشیاء )فرصتها( از روی تسمه نقاله

ن. باز و بسته فرصت( است. سرعت  تسمه در حال تغییر است و پنجره هم در حال باز وبسته شد

شدن دائمی پنجره و تغییر سرعت تسمه نشان دهندۀ ماهیت زندۀ بازار واهمیت زمان است. برای 

خلق یک  فرصت و بهره برداری از آن، باید قبل از بسته شدن پنجره آن را از روی تسمه نقاله 

مان مناسب برداشت. توانایی شناسایی یک فرصت بالقوه هنگامیکه درحال ظاهر شدن است ودرک ز

بهره برداری از آن فرصت در هنگامیکه پنجره در حال باز شدن است )نه هنگامیکه درحال بسته 

 شدن است( بسیار مهم است. 

هیچ دلیل ندارد که همه، در خانه هایشان یک » فرصت ها تاب  زمان واقتی )مناسب( هستند 

های خالقانه و  بینی اینکه ایدهحتی برای یک دانشمند جهانی هم پیش « کامپیوتر داشته باشند 

مفاهیم کسب وکاری که در آینده به وجود خواهند آمد، بسیار سخت است. و این گونه جمالت از 

دو سال قبل از آن پرواز متروا،  8128افراد مخترع و مشهور زیاد شنیده شده است. در سال 

توماس ادیسون گفت:  8182ر سال تواند پرواز کند. دسال دیگر نمی 52ویلبِررایت گفت، انسان تا 

-آهن خیلی سری  جای مواد نفتی پر نقص را خواهند گرفت. کوککترین نشانه –های نیکل باطری

 ای دربارۀ استرس به انرژی اتمی وجود ندارد و این یتنی اتم به طور دلخواه کنار خواهد رفت. 

 

 آشنایی با چهارچوب تحلیل

-ن، درکنار بقیه عوامل ایجاد کسب وکار جدید قرار میفرصت های مناسب به مطض شناسایی شد

گیرند. این فرآیند گردش ارزیابی و مرور هماهنگی بین عوامل اصلی مطرک در ایجاد کسب وکار 

جدید را نشان داده شده است. تناسب بین رهبر کارآفرین و تیم مدیریتی با فرصت، بسیار اهمیت 

کنند هم به فرصت های خود عالقه   موجود استفاده میدارد. آن دسته از اعضای تیم که از مناب

 دارند و هم برایشان قابل دسترسی است. 

توان فرصت را مانند یک نقشه سه انداز کارآفرینانه با کهارکوب تطلیلی میبرای درک ارتبا  کشم

مل عا 3الی  4بتدی برجسته دانست، که در آن تپه ها، دره ها و ... مشخص شده است. هر فرصت 

اساسی دارد. مبالً مجوز اختصاصی، نوآوری دارای حق انطصاری، حق انطصاری توزی  یک تیم از 

کنندۀ بیرونی برجسته است؛ آنها ممکن افراد عالی و موفقیت تکنولوژی(. این عوامل برای مشاهده

-، میبینند، امکانات عایمی را مشاهده کنند. به همین دلیلاست درجاییکه دیگران موان  را می

بینید که هزاران فرصت استبنائی وجود دارد که با بسیاری از کارآفرینان تناسب دارد اما 

 گنجد.نمی 4-1درکهارکوب نمایه 
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 معیارها برای ارزیابی فرصت های کارآفرینی 3-8نمایه 

 جذابیت 

 کمترین پتانسیل بیشترین پتانسیل معیار

ی غیره روش زندگی، کار، یادگیری و صنعت و بازار

 مردم را تغییر می دهد
 

 تطت تاثیر بازار: شناخته شده؛ بازار:

 نیش درآمد
بهبود تدریجی فقط، غیر متمرکز ؛ 

 درآمد همزمان

قابل دستیابی، خرید سفارشات،نقا   مشتریان

  ضتف جدی را برطرا کنید

 وفادار به دیگران یا غیر قابل دستیابی

 سالبازگشت در کمتر از یک ایای کاربرزم

 نیاز / مشکل خیلی مهم را حل کنید

 سه سال بتالوه بازگشت

 تاثیر کم یا حداقل در بازار  باال؛ پرداختهای پیشرفته ارزش افزوده

 فنا شدنی پایدار عمر مطصول

ناکامل،رقبای کوکک شده یا صنتت  ساختار بازار

 در حال رشد

صنتت متمرکز یا بالغ یا در حال 

 افول

میلیارد دالر  8میلیون دالرتا +822+ اندازه بازار

 پتانسیل فروش 

میلیون دالر  12ناشناخته، کمتر از 

 یا فروش کندمیلیارد دالری

 % 82قراردادی یا کمتر از  % یا بیشتر 52 – 42رشد  نرخ رشد

 زیر ظرفیت  ظرفیت کامل یا نزدیک به آن ظرفیت بازار

 %5کمتر از  رهبر % یا بیشتر ؛ 12 ساله( 5سهم بازار دست یافتنی) 

فراهم کننده  –مزیت های هزینه ای  ساختار هزینه

 کم هزینه

 هزینه رو به کاهش

   اقتصاد

زمان نقطه سربه سر / جریان نقد 

 مببت

 سال 3بیشتر از  سال 1تا  5/8زیر 

 

ROI بالقوه 
 % ؛ ارزش پایین15 – 85کمتر از  یا بیشتر، ارزش باال% 45

تا متوسط، قابل تامین ، قابل   پایین  الزامات سرمایه

 تامین در بانک

خیلی باال، غیر قابل تامین، غیر قابل 

 تامین از بانک

 % به ازای هر سال85کمتر از  % یا بیشتر به ازای هر سال15 نرخ داخلی بازگشت بالقوه سرمایه 

% یا بیشتر  42- 12مورد قبول، پایدار؛ وی گیهای جریان نقد آزاد

 از فروش 

 % فروش82از  کمتر
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 %82کمتر از  %(12% تا +85+_متوسط تا باال  رشد فروش

 باال $کم / فروش  کبرت دارایی

 الزامات باال الزامات افزایشی، پایین سرمایه در گردش بی اختیار

 الزامات باال الزامات کم R & Dهزینه های سرمایه ای /

 %12زیر  % و پایا32بیشتر از  حاشیه سود خالص

 کم %، پایا82باال،بیشتر از  بتد از کسر مالیات سود

زمان الزم برای رسیدن به در نقطه 

 سربه سر سود و زیان

کمتر از دو سال، نقطه سربه سر 

 خزنده یا جهشی نیست

 خزنده یا جهشی روبه باال

   مسائل مربوط به برداشت

 ارزش استرات یک پایین ارزش استراتژیك باال ارزش افزوده بالقوه

 20x; +8-10x+= قیمت / درآمد  ارزشیابی کندگانه و قابل مقایسه
EBIT; + 1 .5 -2x revenue 

 *20-8جریان نقد آزاد +

 قیمت / درآمدها 

:s 5x, EBIT :s 3 4x; 

 3 >درآمد 

 تتریف نشده ؛سرمایه گذاری نقد گزینه های فتلی یا  پیش بینی شده مکانیسم و استرات ی خرو 

ارزیابی های قابل قبول، زمانبندی،  یه ایبافت بازار سرما

سرمایه در دسترس، نقدینگی تطقق 

 پذیر

 غیر قابل قبول 

   مسائل مربوط به مزیت رقابتی

 باالنرین پایین ترین؛ اهرم عملیاتی باال هزینه های ثابت و متغیر

کنترل روی هزینه ها، قیمتها و 

 توزی  

 ضتیف متوسط تا قوی

  رای  غلبهدانش ب موان  ورود:

 هیچ دارد یا می تواند کسب کند مطافات اختصاصی

 ناتوان برای رسیدن به مرز رقابت کم ،  کند زمان پاسخ / زمان سفارش تا ارائه 

 هیچ اختصاصی یا انطصاری مزیت قانونی / پیمانی

 خام ؛ مطدود شده خوب توسته یافته ؛ قابل دسترسی قراردادها و شبکه ها 

 Cیا   Bتیم درجه    Aبا استتداد ؛ یک تیم درجه  افراد کلیدی

   تیم مدیریتی

ضتیف یا کارآفرین تنها، همراه با   ترکیبی از ستارگان ، بدون نمایندگان تیم کارآفرینانه

 نمایندگان

 توسته نیافته درآن حوزه، باال،  با سابقه تجربه تکنیکی و صنتتی

 وکمشک استاندارد های باال بدون نقص بودن

می خواهندبدانند که ،آنها که می  صداقت در مسائل فکری

 دانند و که نمی دانند

نمی خواهندبدانند که ،آنها که می 

 دانند و که نمی دانند
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 یک یا بیشتر وجود ندارد Fatal-Flaw Issueمتیار شخصی 

تتیین اینکه که کیزی می خواهیم و  هدا و تناسب 

 که کیز را نمی خواهیم

 یز؛ فقط پول دربیاوریدشگفت انگ

موفقین دستیافتنی / ریسک های  مسائل باال به پایین و پایین به باال

 مطدود

 خطی ؛ در پیوستار مشابه

 سازگار با وضتیت  فتلی  کاهش قابل قبول در دستمزد و غیره  هزینه های فرصت

 بسادگی بدنبال پول کالن متناسب با سبک زندگی شرایط مطلوب

ریسک مطاسبه شده؛ ریسک پایین /  / ریسک تطمل پاداش 

 نسبت پاداش

 ریسک گریز یا قمار باز

 شکاا تطت فشار رشد تطت فشار تطمل استرس

   تمایز استرات یک

 پایین باال درجه تناسب

بهترین های کالس ، بهترین نماینده  تیم

 های رایگان

 ؛ بدون نماینده هاBتیم درجه 

 بتنوان کیز غیر مهم تصور شده ترمفهوم خد مت بر مدیریت خدمت

 شنا در خالا جهت آب شنا در جهت آب زمانبندی

پیشگامانه ؛  از یک نوع ، بصورت  تکنولوژی

 واحد 

 جایگزین ها یا رقبای زیاد

قادر به انطباق، سریتا متتهد و یا غیر  انتطاا پذیری

 متتهد

 کم ؛ سمج 

 خال ، کند عملیات در همیشه در جستجوی فرصتها فرصت مطور

فروش پایین نسبت به رقبا ،  مشابه یا نزدیک به رهبر بازار قیمتگذاری

 قیمتهای پایین

 ناشناخته ، غیر قابل دسترسی قابل دسترسی ؛ شبکه ها  در مطل  کانال های توزی 

 استرات ی غیر بخششی و سخت استرات ی بخششی و منتطف  مطلی برای اشتباه

 

 رصد کردن فرصت ها
 کز بر فرصتتمر
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ترین بخش رصدکردن فرصتهاست. فرآیند رصدکردن نباید با استرات ی )که از تمرکز بر فرصت مفید

-گیرد( و یا تطلیل های مالی و اسناد )که از استرات ی سرکشمه میطبیتت فرصت سرکشمه می

  8گیرد( و اینکه ارزش شرکت کقدر خواهد بود و سهم هر نفر کقدر باشد، شروع شود.

شود. شاید بهترین شاهد برای این پدیده ع کردن با این موارد باعث وارونه شدن کارها میشرو

باشد که شکست خوردند. عالوه براین بسیاری  8112هزاران سرمایه گذاری متاا از مالیات در دهه 

کنند )علی الخصوص آنهایی که اولین کسب از کارآفرینانی که کسب وکار راه اندازی می

کنند( قبل از اینکه  مشتری جلب کنند و یا به سودآوری برسند، ه پذیر را تجربه میوکارمخاطر

شود.دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد، اما کیزی که دلیل اصلی نقدینگی شان تمام می

 است ،این است که این کارافرینان روی فرصت مناسب تمرکز نداشتند.

اند، برای کار و حوزه های خاصی از بازار تجربه داشتهطی این سالها، آنهایی که در کسب و  

اند. مبالً در دوره اولیه رشد غیرمتقول شرکتهای رصدکردن فرصتها قوانینی را مطرح کرده

dot.com به مشاهدۀ صفطه تغییر یافت. بسیاری « جذب کشم»، تتداد کلیک های تغییر یافته به ،

ت شدند و بتد از آن تتداد مشتریان، تتداد متامالت، گذاران گرفتار متیارهای نادرساز سرمایه

 وتکرار متامالت به متیار استاندارد تبدیل شد. 

 

 معیار رصد کردن: ویژگی های کسب وکارهای دارای پتانسیل باال:

اند واز این مفهوم حدود و گذاران را تجربه کردهگذاران مخاطره پذیر، کارآفرینان و سرمایهسرمایه

متیارهایی را که  3-1پذیر استفاده می کنند. نمایه رصد کردن کسب وکارهای مخاطرهثغور برای 

هایی که دهد: فرصتاند را نشان میگذاران مخاطره پذیر برای ارزیابی فرصت ها به کار بردهسرمایه

 غالباً مربو  به های تک هستند. 

پیشنهاد شده را، با توجه به درصد کسب وکارهای جدیدی را که به آنها  32گذاران تا سرمایه

 کگونگی رسیدن به این متیارها توسط کارآفرین، در بررسی اولیه رد کرده اند. 

به هرحال این متیارها فقط مختص سرمایه گذاران نیست. این متیارها بر پایۀ  حس کاری 

اند. ن شدهپذیر تدویگذاران مخاطرهگذاران خصوصی و سرمایهکارآفرینان، فرشتگان مالی، سرمایه

پذیر مبال های زیر مربو  به شرکت های کوکک و عالی است که بدون سرمایه گذاری مخاطره

 اند. ای راه اندازی شدهبصورت حرفه

                                                           
رآفرینی در مجله تازه های کارآفرینی ناشر نِیل چِرچیل و همکاران . مراجعه کنید: بایگریو، استیونسون، میوزیکا و تیمونز. شناسایی فرصت: دروازۀ کا 9

 411( ص  9119)بابسون پارک: دانشکدۀ بابسون 
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 سال  5شرکت سلوالروان را در ماساکوست شرقی از صفر شروع کرد و پس از  8پاول تبُین

دالر سرمایه که از سایر  4223222را با  1میلیون دالر رسید، او رُوامرپِالس 822درآمدش به بیش از 

 85سال فروش آن به  1کسب وکارهای مخاطره پذیرش کسب کرده بود، راه اندازی کرد. طی 

 میلیون دالر در سال رسید که بسیار هم سوددِه بود. 

 را در یک آپارتمان یک  8112را در اواخر دهه  3، شرکت )اُواید تکنولوژی(4مارک نلسون

گذارها را جذب کند، با توانست سرمایهاندازی کرد. اوکه نمیپنیش هارلم، مَنهَتن راهخوابه در اش

اجاره کردن واحدهای بیشتری در همان آپارتمان، آن قدر شرکتش را توسته داد که سیم ها از 

 داد، کم بود اما او به آنها اجازهپنجره های آن بیرون زده بودند. حقوقی که نلسون به نیروهایش می

بود که اُواید سهام  8113داد که بدون دادن اجاره در همان دفترها زندگی کنند. و در سال می

  5میلیون دالر فروخت. 122او شرکتش را به  8111میلیون سرمایه کسب کرد. در  82عرضه کرد و 

 را به عنوان یک شرکت فروشنده کاتالوگهای  3شرکت پِل ِنت 8114، در سال 4پِلِ نت رولَند

موعه عروسکهای قدیمی دختران آمریکایی به صورت پستی، تأسیس کرد. او شرکت را با درآمد مج

کرد تأسیس کرد و سرمایه کافی برای رقابت در متوسطی که از نوشتن کتابهای کودک کسب می

میلیون دالر رسید.  45فروش شرکت به  8111در سال  1را نداشت. 1بازار با رقبایی مبل ماتلز باربیه

میلیون دالر خرید و با مدیریت رولَند، فروش  322به قیمت  8111ل این شرکت را در سال مات

 82میلیون دالر رسید. 422به  1222و  8111شرکت در سال 

 گرفت که آیا سهم شریکش سالگی باید تصمیم می 44و درسن  8114در 88کارلیه بوکِر

میلیون دالری  82وش کمتر از را که فر 81در کسب وکار صدساله زاکس و پولیش )بوکر پلیش(

دارد را بخرد یا خیرک این کسب وکار کوکک، حاشیه سود باالیی داشت، برای افزایش فروش، رشد 

درصد در یک سال و ارائه مطصوالت عالی نیاز به  سرمایۀ ثابت اندکی داشت.  81یکنواخت بیش از 

نسیل باالی رشد بود. او با یک حاصل این کار یک کسب وکار دارای نقدینگی باال در گردش و پتا

                                                           
1
 Paul Tobin 

2
 Roamer Plus 

3
 Mark Nelson 

4
 Ovid Technologie 

 Hv، ص 9111ژوئن  29. سارا چافِرشرکتهایی نوپا بدون سرمایه مخاطره پذیر به دردسر می افتند. واشنگتن پست،  5
6
 Pleasant Row land 

7
 Pleasant company 

8
 Matel's Barbie 

 . 33، ص  9112بازار یابی مستقیم، ماه ... « جمع کننده کاتالوگ به نتیجه می رسند» . مُلی نیل  1
 . 917، ص 9114ژوئن  91فورچون، « چطور با یک قهرمان رقابت کنیم» . برایان دیومِین  91

11
 Charlie Butcher 

12
 Butcher Polish 
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میلیون دالر  52فروش را به  8114وام بانکی و تأمین مالی فروشنده، شرکت را خرید و در سال 

پذیر رساند. شرکت همچنان بسیار سودده است. بوکر اعتقاد دارد که هرگز از سرمایه مخاطره

 استفاده نکند و سهام عرضه نکند. 

نشان  3-1رصت و قید و شر ، مشتری، بازار و صنتت هستند. نمایه ای در اینجا، فموضوعات پایه

توان فرصتهای دارای جذابیت کمتر و بیشتر را در یک طیف جذابیت رده دهد که کگونه میمی

های کمی را که کارآفرینان با آنها بتوانند دربارۀ مسائل بازار، بندی کرد. این متیارها، روش

های اقتصادی و برداشت، موضوعات تیم مدیریتی، موضوعات ضتفموضوعات مزیت رقابتی، مسائل 

دهد. مبالً نابودکننده و اینکه آیا این مسائل با یک فرصت جذاب، جم  پذیر هستند، ارائه می

تواند به متنای ورود موفق باشد، درحالیکه داشتن داشتن نقطه قوت غالب در هریک از متیارها می

 تواند به متنای نابودی باشد. می نقص در هر یک از این متیارها

شوند ) و آن دسته از کارآفرینان که به دنبال فرصتهایی هستند که به شرکتهای جذاب منتهی می

توانند از این متیارها بهره پذیر دارای پتانسیل باال نیستند( میبه دنبال کسب وکارهای مخاطره

بگیرند که بهترین ترکیب این متیارها را به کار  توانند در جایگاهی قرارببرند. این کارآفرینان می

نشان داده شده فرصت های کسب وکاری که دارای پتانسیل  4-1ببندند. همان طور که در نمایه 

باال هستند، حداقل تتدادی از این متیارها را دارند و یا حداقل در یک یا کند مورد از آنها آن قدر 

 انند به آنها نزدیک شود. غالب هستند که در رقابت، دیگران نتو

 

 مسائل بازار و صنعت 

تواند یک بازار مناسب را شناسایی کند که در آن کسب وکارهای دارای پتانسیل باال می بازار.

کند و یا خدمت یا کاال، یک نیاز مهم مشتری را برآورده می سازد،  یا ارزش افزوده باالیی ایجاد می

کند. این عبارت یتنی اینکه این مطصول یا خدمت، مشکل می برای مشتریان مزایای ارزشی ایجاد

کن کرده ویا مشکل یا تنگنایی را که مشتری و یا مصرا کنندۀ نهایی را بسیار کاهش داده، یا ریشه

کند. کاال یا خدمتی که این شرایط را داشته مشتری حاضر است بابت آن هزینه کند را، حل می

د .اگر برند یا نام متروفی نداشته باشند، فواید احتمالی این باشد، مشتری ها مشتاق آن هستن

مطصوالت و خدمات که از طریق صرفه جویی در هزینه، یا ایجاد ارزش افزوده و یا ارزش آفرینی 

کشد و قابل شناسایی، تکرار پذیر و قابل شود، کمتر از یک سال طول میبرای مشتری ایجاد می

ل عمر مطصول یا خدمت بیشتر از زمان مورد نیاز برای بازگشت اثبات هستند. عالوه براین، طو

تواند تولیداتش را به بیشتراز یک کاال ارتقاء دهد. یک سرمایه، به اضافه سود است. و شرکت هم می

دالر دریافت کند، در صورتیکه برخی از  15تواند بابت مشاوره شخص در حالت عادی یک فرد می
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دالر در ساعت درآمد کسب کنند. اگر  15توانند بیش از می ارائه دهندگان تخصصی خدمات

رسد را نتوان با این میزان سرمایه مقایسه کرد، مطاسبه پتانسیل بازار منافتی که به مشتری می

 سخت و پرریسک است. 

های دارای پتانسیل کمتر، روی نیازهای مشتری متمرکز نیستند. مشتریان آنها در دسترس فرصت

برندهای دیگری وفاداراند. زمان بازده مشتری،  بیش از سه سال یا ارزش افزوده کم  نیستند و به

شود. عدم امکان افزایش کاالها به آفرینی کم، باعث کم شدن جذابیت فرصت میخاصیت، ارزش

 کاهد. بیش از یک مطصول هم از جذابیت فرصت می

 

ها، حجم توزی  فروشنده ها، تنوع دهساختار بازار که نشان دهندۀ تتداد فروشنساختار بازار. 

کاالها، شرایط ورود و خرو ، تتداد خریداران، شرایط هزینه ها، حساسیت تقاضا نسبت به تغییرات 

 باشد، بسیار مهم است. قیمت می

هایی یک بازار پراکنده، یا ناقص و یا یک صنتت در حال ظهور که متموالً دارای خأل ها و عدم تقارن

توان به مالکیت پدید می آورد ودر آن بازارها می  پاسخ داده نشده ای رابازار ای است که بخش ه

مناب ، مزایای قیمتی و کیزهایی شبیه به آنها دست یافت.عالوه بر این جاهایی که خأل علمی 

 ودانشی وجود دارد و یا رقابت سودده است اما به اندازه کافی قوی نیست، این بازارها وجود دارند. 

شود که بزرگ و در حال رشد است یک کسب وکار جدید برای فروش وارد بازاری می ازه بازار:اند

)مبالً بازاری که گرفتن سهم کوککی از بازار حجم فروش بسیار باالیی دارد(. زمانیکه حداقل سهم 

و  میلیون دالر داشته باشد آن بازار جذاب است. در دنیای پزشکی 822بازار فروشی متادل بیش از 

دالر باشد تا جذابیت داشته باشد. این اندازۀ بازار  522زیست شناسی )امروز( این سهم باید بیش از 

توان درصد از حجم بازار و بدون تهدید کردن بقیه رقبا می 5حاکی از این است که با گرفتن حدود 

که یکصد به فروش کشمگیری دست یافت، مبالً رسیدن به فروش یک میلیون دالری در بازاری 

گیرد. یک تولید کننده  وسایل بازی وارد یک بازار میلیون دالر است، تنها یک درصد از بازار را می

درصد رشد کند و پس از سال سوم به یکصد  12رفت هرساله میلیون دالری که انتاار می 42

تأسیس  میلیون دالر برسد، شد و بنیانگذاران شرکت  توانستند یک شرکت کوککتر ولی مهم را

 کنند و سهم بازار مهمی را کسب کرده وباعث دغدغه شرکتهای موجود شوند. 

  

بازاری که بزرگ و در حال رشد باشد یک بازار جذاب است )به عبارت دیگر بازاری که  نرخ رشد:

شود و سهم کوککی از بازار دارای حجم فروش گرفتن سهم بیشتر برای رقبا تهدید مطسوب نمی

درصد ساالنه،جایگاه هایی در  بازار،برای  52الی  42رو به رشد هم هست( .نرخ رشد باالیی است و 
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کند، البته کنین جایگاه هایی از  بازارهای ، در حال رشد و توسته هستند و تازه واردها ایجاد می

که درصد قابلیت این را دارد  52میلیون دالری با رشد ساالنه  822شوند. مبالً یک بازار متوقف نمی

طی کند سال به یک صنتت یک میلیارد دالری تبدیل شود، اگر یک کسب وکار جدید بتواند در 

 8درصد  فروش این بازار در سال اول را به خود اختصاص دهد، در سال اول حدود  1سال اول 

میلیون دالر فروش خواهد داشت. و اگر سهم بازار خود را تا کند سال حفظ کند، فروشش رشد 

 خواهد داشت. کشمگیری 

های وجود فرصت در یک بازار، ظرفیت کامل آن بازار در موقتیت یکی دیگر از نشانه ظرفیت بازار:

کنندگان فتلی قادر به تأمین کامل آن نیستند. رشد است، به عبارت دیگر تقاضایی که تأمین

ن باید ببیند که زمانبندی ،موضوع اساسی در کنین موقتیتهایی است، و به این متناست که کارآفری

یک تازه وارد می تواند تقاضای بازار را قبل از اینکه دیگر بازیگران تصمیم بگیرند، پر نماید و پس از 

 آن واقتا ظرفیت افزایش می یابدک

درصد از سهم بازار  12احتمال رهبر بودن در بازار و گرفتن حداقل  سهم بازار قابل دسترسی:

الیی ایجاد کند. که ممکن است ارزش آن شرکت فقط همان تواند برای یک شرکت ارزش بامی

درصد از بازار،  32میلیون دالر از  85ارزش د فتریش بوده باشد. مبالً شرکتی با فروش کمتر از 

میلیون دالر  14جایگاه بازار خود را گرفته و تبدیل به رهبر آن بازار شد، این شرکت به قیمت 

رصد از بازار را به خود اختصاص دهد، از نار بسیاری از د 5فروخته شد. شرکتی که کمتر از 

 سرمایه گذارانی که به دنبال شرکتهای دارای پتانسیل باال هستند جذابیت ندارند. 

شرکتی که بتواند با هزینۀ کم فتالیت کند، جذاب است، البته شرکتی که دائماً  ساختار هزینه:

صت های جذاب در صنایتی وجود دارند که به دلیل ها را کاهش دهد خیلی جذابیت ندارد. فرهزینه

کنند از کسب وکارهای جدید بهره یابند ) ویا ستی میافزایش تولید، قیمتها کاهش زیادی می

آیند. در های جذاب، با آموزش های عملی که هزینه شان پایین باشد، پدید میبگیرند(. فرصت

روش هم کم است شرکتهای فتلی که افزایش جایی که هزینۀ تولید هر واحد باالست و میزان ف

 هزینه شان کم است ممکن است با فرصتهای جذاب روبرو شوند. 

 جنبۀ اقتصادی

حاشیه سود ناخالص باال و ماندگار متموالً، سود پس از کسر مالیات باال  سود پس از کسر مالیات.

درصد و  12یا  85، 82و ماندگار خواهد داشت. فرصت های جذاب متموالً پتانسیل سود حداقل 

درصد است، کامالً ضتیف  5بیشتر را دارند. فرصتهایی که سود پس از کسر مالیاتشان کمتر از 

 هستند. 
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همان طور که قبالً ذکر شد رسیدن  زمان رسیدن به نقطه سربه سر و گردش نقدینگی مثبت.

سال زمان نیاز  1به نقطه سر به سر و جریان نقدینگی مببت برای شرکت های جذاب، یک الی 

سال شود از جذابیت  4دارد. هرکه زمان رسیدن به نقطه سربه سر و نقدینگی مببت بیشتر از 

 شرکت کاسته می شود. 

 

ROI  احتمالی ROI Potential.  یکی از پیامدهای مهم اقتصاد سرشار، پاداش است. فرصت های

درصدی داشته باشند. در  15ه خیلی جذاب پتانسیل این را دارند که درهر سال بازگشت سرمای

ای بازگشت سرمایه تک رقمی داشتند. گذاری مخاطرهبسیاری از صندوق های سرمایه 8112دهه 

حاشیه سود ناخالص باال و طوالنی مدت و سود پس از کسر مالیات زیاد و طوالنی مدت، منجر به 

مت فروش مطلوب برای افزایش سود و سهم و بازده سرمایه سهامداران شده و در نهایت یک قی

کند یا به بخش شرکت به همراه خواهد داشت. و هنگامیکه شرکت سهام خود را عرضه می

شود، این مطلوبیت بیشتر صدق شود و یا توسط شرکت دیگری خریداری میخصوصی واگذار می

شد، درصد در سال با 12تا  85کند. بازده احتمالی سرمایه با وجود تطمل ریسک اگر کمتر از می

 جذابیت ندارد. 

گذاری هستند و نیاز به سرمایه کم کسب وکارهای مخاطره پذیر که قابل سرمایه نیاز به سرمایه:

تا متوسط دارند، جذاب هستند. واقتیت این است که بیشتر کسب وکارهای دارای پتانسیل باال نیاز 

( کسب وکارهایی که با سرمایه به سرمایۀ هنگفت برای راه اندازی دارند )کند صدهزار دالر به باال

شود، کم هستند اما وجود دارند. یک کسب وکار این کنینی اندازی میاندک و یا بدون سرمایه راه

 8111اندازی شد و تا سال دالری بنیان گذارش، راه 3522در بوستون با سرمایه  8138در سال 

پذیر امروز، کمترین میزان طرهمیلیون دالر رسید. در بازار سرمایۀ مخا 42فروشش به بیش از 

بودجه الزمه برای شروع یک کسب وکارهای مخاطره پذیر ، یک میلیون تا دو میلیون و حتی بیشتر 

برخی ازکسب وکارهای دارای پتانسیل باال مانند آنهایی که در زمینۀ خدمات و یا  8هم هست.

های تطقیق و برتر که هزینه فروش نقد هستند، نسبت به شرکتهای تولید کنندۀ دارای تکنولوژی

توستۀ زیادی دارند، نیاز به سرمایه کمتری دارند. اگر یک کسب وکار نیاز به سرمایه زیاد داشته 

 گذاری نباشد، جذابیت ندارد.باشد و یا قابل سرمایه

آیا نسبت ریسک به پاداش به اندازۀ کافی جذاب هستک جواب این  نرخ بازده داخلی احتمالی:

تا  5برابر سرمایۀ اولیه در  82تا  5 فردی است اما جذاب ترین احتمال بازگشت دادن سؤال کامالً
                                                           

ه تازه های . تیمونز، بایگریو و فَست گردش سرمایه های مخاطره ای تا مخاطره های تکنولوژی های کامالً نوآورانه تحقیقی از مؤسسه ملی علوم در مجل 9

 . 9114بابسون  MA، بابسون پارک. دانشکدۀ 9114کارآفرینی 
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تا  52تواند بین سال اول را به همراه دارند. البته برای موفقیت های استبنائی این احتمال می 82

ه درصد و یا بیشتر باشد که بدون شک اینها فقط استبناها هستند. نرخ  بازده ترکیبی ساالن 822

هایی، سرمایه گذاری 8112شود. در اوایل دهه درصد باشد، کامالً سالم قلمداد می 15اگر حدود 

 درصد داشتند. 1تا  4شدند که بازده بین بدون ریسک قلمداد می

جریان نقدینگی آزاد یکی از راههای شناسایی برخی از ابتاد مالی  شرایط جریان نقدینگی آزاد:

ل: قدرت اقتصادی، نیاز به سرمایه، سرمایه در گردش و ثابت، قدرت باشد مبمهم کسب وکار می

.ما گردش نقدینگی آزاد  8های خارجی وادعاها نسبت به دارایی و قابلیت ادامه رشدپرداخت بدهی

(FCF)1 ( اهرم نشده را سود قبل از کسر مالیاتEBIAT)4 ( به اضافه استهالکA)3  و کاهش ارزش

(D)5  منهای سرمایه کاری( مورد نیازWC)4 ( منهای هزینه های سرمایهCAPex)3 در نار می-

 . CAPex-  [A+D + ]EBIAT  =FCFگیریم. به عبارت دیگر 

سودآوری و تمرکز سرمایه است. کسب وکارهای دارای »سود قبل از کسر مالیات تطت تأثیر فروش 

-رشدها را به وجود می حاشیه سود باال و دارای تمرکز کم سرمایه. بیشترین سود ومداوم ترین

  1آورند.

پتانسیل حاشیه سود ناخالص باال و ماندگار )قیمت فروش واحد منهای همه  حاشیه سود ناخالص:

درصد یک حاشیه  52و  32هزینه های مستقیم و متغیر( مهم است. حاشیه سود ناخالص بیش از 

باهات بیشتر در یادگیری از کند که منجر به انتطاا پذیری بیشتر ومجاز بودن اشتامن ایجاد می

شود. حاشیه سود ناخالص باال و درصد یا کمتر از آن می 12اشتباهات نسبت به حاشیه سود 

تواند زودتر به نقطه سربه سر برسد ماندگار بدین متناست که یک کسب وکار مخاطره پذیر می

، به ازای افزایش یک درصد باشد 12یتنی در دو سال اول فتالیت. مبالً اگر حاشیه سود ناخالص 

دالر افزایش یابد تا  5ها، اجاره و تجهیزات( باید فروش های ثابت )مبل بیمه حقوقدالری هزینه

درصد باشد یک دالر افزایش در  35نقطه سربه سر در تتادل بماند و اگر حاشیه سود ناخالص 

 دالری فروش داریم.  44/8هزینه های ثابت برای متتادل ماندن نقطه سربه سرنیاز به افزایش 

                                                           
 ، HBS 1-211 -523اثر ویلیام ساهمَن . « نگاهی به مدلهای ارزیابی گردش نقدینگی آزاد»عه کنید به . برای تشریح دقیق تر گردش نقدینگی آزاد مراج 9

 .  9119دانشکدۀ کسب وکار هاروارد 
2
 free cash flow 

3
 earn ings before interest but after taxes 

4
 Amortization 

5
 Deplreciation 

6
 Working Capital 

7
 Capital expenditures (CAPex) 

 . 9114، دانشکدۀ کسب وکار هاروارد،  HBS 1-214 -531« تحلیل استانداردهای رشد» . ویلیام ساهمَن  1
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کسب وکارهای جدیدی که گردش نقدینگی و سود و زیان.  -زمان رسیدن به نقطۀ سربه سر

بتوانند به سرعت به جریان نقدینگی مببت برسند بقا پیدا کنند و پرطرفدار هستند. متموالً دوسال 

حاصل شود بهتر اما هرکه سریتتر نقدینگی مببت  ،زمان نیاز است تا شرکت به این موقتیت برسد

تر باز بودن پنجره فرصت به متنای گسسته بودن کسب وکار نیست. است. مشخصاً، زمان طوالنی

دهند که کسب وکارهای دارای پتانسیل باالتر دارای پنجره فرصت با این دو شرکت بزرگ نشان می

  مدت طوالنی تری هستند.
 

 مباحث برداشت:

دیدی که براساس ارزش استرات یک در یک صنتت کسب و کارهای ج ارزش افزوده احتمالی.

مبل تکنولوژی باارزش هستند، جذابیت دارند. درحالیکه کسب و کارهای که ارزش استرات یک 

 اندکی دارند یا فاقد آن هستند، جذابیت ندارند. 

توانند قیمت بیشتری داشته باشند این است که های کسب وکارهایی که میبنابراین یکی از وی گی 

ای، برای خریداران خود در مباحث ارزش افزوده مبل توزی ، مشتری مطوری، پوشش منطقه

تکنولوژی انطصاری، حقوق قرارداد، و شبیه به اینها، اهمیت استرات یک زیادی دارند. کنین 

شرکتهایی ممکن است به قیمت کهار، پنج و یا شش برابر )و یا بیشتر( فروش سال قبل خود، 

برابر  15/8درصد  الی  35درصد از شرکت ها به قیمت  12تا  42درحالیکه بین خریداری شوند. 

 شوند. فروش سال قبل خود خریداری می

با توجه به نکات ذکر شده، بطث ارزش شرکتهای گذاری. مجموعه ها و مقایسات ارزش

ناسایی خصوصی ودولتی برای بازار سرمایه بسیار گسترده است. بخشی از تطلیل شما مربو  به ش

 ،کنیدصنتت و تکنولوژیی که شما دنبال می -برخی از حوزه های ارزیابی است که درشرکت ها

اند متغیر هستند وبه عنوان ارائه شده 4-1مورد استفاده قرار گرفته است. قوانینی که در نمایه 

  شوند.حدود مرز قلمداد می

شوند )به بخش وخته میکسب و کارهایی که در نهایت فر استراتژی ومکانیسم خروج.

شوند، راه اندازی و رشد آنان با هدا خصوصی یا دولتی( و  یا به شرکت دیگری فروخته می

برداشت انجام شده است. شرکتهای جذابی که از طریق فروش کسب وکارشان به سرمایه دست می 

ابیت ندارند، اند. فرصت هایی که جذیابند دارای یک مکانیسم خرو  هستند و یا پیش بینی کرده

اند. برنامه ریزی بسیار مهم است، زیرا همان طور که مکانیسم برداشت را در ذهن خود نداشته

خرو  از یک کسب وکار بسیار سخت تر از ورود به آن است. فکر کردن به گزینه ها و  -ایدشنیده
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ند کارآفرینانه احتماالتی که در نهایت بتوان از شرکت برداشت کرد یک جنبه بسیار مهم از فرآی

 است.

دهد شدیداً تطت تأثیر مطیطی که در آن فروش و یا ادغام شرکتها رخ میمحیط بازار سرمایه. 

بازار سرمایه در زمان خود است. زمان، بخش بسیار مهمی از مکانیسم خرو  است زیرا همان طور 

مایه بسیار حساس و که یک تطقیق نشان داده است ارائه سهام عمومی نسبت به نوسانات بازار سر

رسد که موفق ترین شرکتها آنهایی آسیب پذیر هستند و اینجاست که زمان بسیار حیاتی به نار می

هستند که زمانیکه سرمایه برای وام و دارایی زیاد بوده و قیمت آن هم پایین بوده، شروع به کار 

 اند. کرده

 

 مباحث مزیت رقابتی 

خوب، پتانسیل این را دارد، که با هزینه کم تولید کند و  یک فرصتهای ثابت و متغیر. هزینه

پس از اینکه تولید کنندگان مدارهای  8های بازاریابی و توزی  آن هم پایین باشد. مبالً، باومارهزینه

وارد کسب وکار تولید ماشین حساب شدند، نتوانست  1یکپارکه در مقیاس بزرگ مبل هیولِت پاکِرد

اتوانی در رسیدن به جایگاه تولید با هزینۀ کم و حفظ این جایگاه میانگین به رقابت ادامه دهد. ن

 دهد. پذیر را کاهش میعمرکسب وکار مخاطره

فرصتهای جذاب پتانسیل کنترل متوسط تا قوی روی قیمت ها، هزینه ها،  درجه )میزان( کنترل.

لب بر سایرین )آی بی اِم( وجود های توزی  را دارند. بازارهای آزادی که در آنها یک رقیب غاو شبکه

درصدی  12نداشته باشد، دارای کنین پتانسیلی هستند. در این بازارها رهبر بازار متموالً سهم بازار 

و یا کمتر از آن را دارد. مبالً داشتن کنترل انطصاری روی منب  تأمین یک عنصر کلیدی در یک 

ا بر دیگران غالب کند هرکند بقیه جوانب تواند کسب وکار جدید رمطصول ویا درشبکه توزی  می

 ضتیف باشند. 

تواند باعث کاهش جذابیت ضتف کنترل روی عواملی مبل توسته مطصول و قیمت مواد اولیه می

 یک کسب وکار شود. 

درصد ویا بیشتر از آن سهم بازار داشته باشد به متنای اینست که در این  32حضور رقیبی که در 

کنندگان و مشتریان تأثیر بگذارد و موضوع قیمت رد که بتواند روی تأمینبازار قدرتی وجود دا

گذاری مان  و خطر مهمی برای شرکتهای تازه وارد مطسوب خواهد شد. در اینجا شرکت تازه وارد 

آزادی عمل ندارد. با این حال اگر این رقیب مهم با تمام ظرفیت تولید کند ویا در نوآوری و افزایش 

                                                           
1
 Bawmar 

2
 Hewlett-Packard 
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گیرد یا از ار بزرگ و یا رو به رشد ضتیف باشد، یا از روی عادت مشتریان را نادیده میظرفیت در باز

کنند فرصت ورود وجود دارد. به هرحال کارآفرینان به دنبال این کنین آنها سوءاستفاده می

 رقابتهای کندی در صنای  پویای درحال ظهور و پراز فرصت نیستند. 

های جذاب هم مهم است. داشتن یا توانایی گرفتن حمایت داشتن یک پنجره فرصت موانع ورود.

انطصاری، مزایای قانونی، و یا سایر مزایای قانونی وقراردادی مبل حقوق انطصاری یک بازار یا توزی  

جذابیت دارد. داشتن یا توانایی کسب مزایایی در زمانهای پیشتاز/ واکنشی مهم است زیرا  ،کننده

ای ورود یا توسته دیگران مان  ایجاد کنند. مبالً داشتن مزیت در زمانهای توانند برها میاین مزیت

پیشتاز/ واکنشی در تکنولوژی، تولید، نوآوری افراد، نوآوری بازار، منطقه، مناب  و یا ظرفیتها هم 

دارای جذابیت استز داشتن روابط خوب ودائم که حاصل سالها اعتبارسازی است و به سرعت به 

تواند موجب م، مفید است.گاهی مواق  این مزیت رقابتی اینقدر مهم است که میآید هدست نمی

 بازار شود حتی اگر سایر عوامل ضتیف باشد.  درتسلط 

روبرو شود، جذابیت موجود ، شرکتی که نتواند برای ورود بقیه موان  ایجاد کند و یا با موان  ورود 

ی شود ظرفیت توزی  هر شرکت است. به دلیل ندارد یکی از مسائلی که عموماً دست کم گرفته م

برخوردار هستند هم  آمیزساده انگاشتن این موضوع حتی شرکتهایی که از حمایت سرمایه مخاطره

 شوند. قربانی این مسئله می

 

 مباحث تیم مدیریتی 

فرصتهای جذاب دارای تیم های قوی هستند که ستاره های ضتیف هم در آن تیم کارآفرین.  

ها دارای تجربه قطتی سود و زیان در این تکنولوژی، بازار و حوزۀ حضور دارند. این تیم هاتیم

خدماتی هستند و اعضای آن دارای مهارتهای مکمل یکدیگر هستند. یک فرصت ناخوشایند دارای 

 کنین تیمی در موقتیت مناسب نیست یا اینکه اصالً تیم ندارد.

های کشمگیر در صنتت و یریتی شامل موفقیتداشتن سابقۀ مد تجربۀ صنعتی و تخصصی.

هایی که کسب وکارمخاطره پذیر در آنها فتالیت تکنولوژی، بازار و سود قطتی و موفقیت در زمینه

تواند مهمترین مزیت رقابتی خواهد کرد هم بسیار مورد پسند است.یک تیم مدیریتی عالی می

 استرات یک در یک صنتت باشد. 

های ت و شرافت مانند کسب و مایتی هستند که باعث ایجاد پیوستگیصداق شرافت )درستی(.

تواند برای کارآفرین یک مزیت شوند. داشتن اعتبار بدون خدشه در این زمینه میاقتصادی می

طوالنی مدت باشد و باید همه پرسنل و حامیان وجود داشته باشد. گذشتۀ مشکوک و یا سابقۀ 

 مناسب است. Bهای اعضای تیم نامتلوم در بطث شرافت تنها برای
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گذاران بدانند که که کاری انجام ترین موضوعات اینست که بنیانیکی از اساسی صداقت عقالنی.

ها و خألهای تیم و دانند. همچنین، بدانند که در ارتبا  با ضتفدهند و که کیزهایی را نمیمی

 شرکت  که باید انجام دهند.

ب وکارهای مخاطره پذیر جذاب هیچ نقص مخربی ندارند و اصوالً کس مبحث نقص های مخرب.

ها به دهد. این نقصاگر یک فرصت دکار یک یا کند نقص مخرب شود جذابیت خود را از دست می

همان مسائلی که در باال ذکر کردیم و بازارهای خیلی کوککی که رقابت در آنها بسیار شدید است و 

توانند در آن با قیمت رقابتی تولید کنند، مربو  تازه واردها نمیهزینۀ ورود به آنها بسیار باالست و 

شوند. یک مبال از نقص مخرب ورود مربو  به ایرفلوریدا است که نتوانست پروازهایی را که در می

 کامپیوترها رزرو شده بود انجام دهد.

 معیار فردی:

گذاران هماهنگی وجود داردک های بنیانآیا بین نیازهای کسب وکار و خواسته اهداف و تناسب.

کند. موفقیت یتنی به دست آوردن با این عبارت پرمتنا مفهوم باال را تبیین می 8دُرُسی استیونسون

 اید.خواهید. خوشطالی یتنی خواستن آنچه به دست آوردهآنچه می

یک فرصت جذاب ریسک باالی زیان دهی ندارد. سود و زیان پیگیری یک مباحث سود/ زیان. 

صت خطی نیستند و همه هم روی یک پیوستار نیستند. سودآسان است اما یک جمله متروا فر

گوید که شکست یتیم گوید: موفقیت هزاران پدر دارد. زیان موضوع دیگری است و یک جمله میمی

ای واکنش نشان دهد که بدون ایجاد است. یک کارآفرین باید بتواند به زیانهای مالی به گونه

اندازی کسب وکارمخاطره پذیر های مالی کارآفرین در راهی آنها را مهار کند. اگر هزینهتتهدات مال

تواند کسب کند و درآمدهای جایگزین درصورت بیشتر از خالص دارایی او )منابتی که او منطقاً می

انین موفق نشدن این کسب وکار( باشد، این کار سنگین تر از توانایی او خواهد بود. گرکه امروزه قو

ورشکستگی بسیار سخاوتمندانه هستند، اما فشارهای روانی حاصل از این تجربۀ ناگوار بسیار 

دردناک تر از پیامدهای مالی آن است. یک کسب وکار موجود باید توجه داشته باشد که شکست 

 ممکن است عالوه بر پیامدهای مشخص مالی، برای اعتبار شرکت بسیار زیان بار و موهن باشد. 

در پیگیری هر فرصت مخاطره آمیزی هزینه فرصت هم وجود دارد. کارآفرینی که  ینۀ فرصت.هز

تجربۀ کافی برای رشد دادن یک کسب وکارمخاطره پذیر موفق کند میلیون دالری دارد، دارای 

 استتدادهایی است که برای شرکتهای بزرگ بسیار مهم است. 

                                                           
1
 Dorothy stevenson 
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ا به وجود آورد که تصورش هم سخت است. یک البته، پیگیری یک فرصت می تواند کارآفرینی ر

سالگیش دو الی کهار کسب وکارمخاطره پذیر کند میلیون دالری  52تا  15تواند بین کارآفرین می

اندازی کند. تجربه ، که خوشایند و که ناخوشایند را برای فرصت بتدی آماده کند. از آنجا که را راه

ری تجارب مدیریتی دارد و با توجه به اینکه تشکیل یک کارآفرین در سالهای اول نیاز به جم  آو

کنند زمان کسب وکارمخاطره پذیر جدید )که موفق باشد که ناموفق( بیشتر از آنچه همه فکر می

 ها بسیار مهم است.نیاز دارد، در هنگام بررسی فرصت، در نار گرفتن جایگزین

ها(. یکی از متیارهای تناسب فرصتیک فرصت خود هم جذابیت دارد و هم مطلوبیت )مطلوبیت. 

کامالً فردی ممکن است یک سبک زندگی مطلوب فرد باشد. این عالقه و مطلوبیت ممکن است 

 مان  پیگیری فرصتهایی شود که برای افراد دیگری عالی باشند. 

کارآفرینان موفق ریسک حساب شده دارند و از ریسک های غیر ضروری تحمل ریسك/ پاداش. 

گوید: شما باید بدانید که زمانی آنها را کنند. یک جمله متروا از غرب کشور آمریکا میاجتناب می

مفهوم «. نگه دارید، که زمانی آنها را ببندید، که زمانی با راه رفتن از آنجا بروید و که زمانی بدوید

یار این عبارت این نیست که همه کارآفرینان تطمل ریسک یکسان دارند. برخی کارآفرینان بس

خواهند از یک خطر واقتی نتیجه بگیرند و از ریسک باال و مطافاه کار هستند، درحالیکه برخی می

بازیهای پرخطر لذت می برند. موضوع اصلی تناسب است. نه کارآفرینان قمارباز و نه کارآفرینان 

 ریسک گریز هیچکدام موفقیت طوالنی مدت ندارند.

مفهوم تناسب، شرایط پراسترس کسب وکارهای مخاطره  یکی دیگر از ابتاد مهم تحمل استرس.

گوید: اگر می 8پذیر دارای رشد باال و پرخطر است. به عبارتی همان طور که آقای هَری تِرومَن

 تطمل گرما را ندارید در آشپزخانه نمانید.

 تمایز استراتژیك 

( و نیازهای بیرونی کقدر بین عوامل مطرک )بنیان گذاران و تیم، فرصت و مناب درجه تناسب. 

 که متأثر از زمان هستند هماهنگی وجود داردک

تواند جایگزین یک تیم قوی شود. توانایی اجرایی، توانایی هماهنگی و تدوین هیچ کیز نمی تیم.

های جدید برای بقا و موفقیت حیاتی است. اگر یک تیم بتواند فرهنگ و فلسفه مستمر استرات ی

آموزشی، استانداردهای باالی اخالقی، رسیدن به نتایج و پیشرفت دائم را یادگیری عالی، مهارتهای 

تواند مانتش شود. آیا نمایندگان به کسب وکار مخاطره پذیر اش القا کند، دیگر هیچ کیز نمی

                                                           
1
 Harry Truman 
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آزادی هستند )استخدام مشخص، عدم رقابت، حقوق انطصاری و توافقات مطرمانه تجاری( که 

 ندک. بتوانند فرصت را پیگیری کن

کند سال پیش، شرکت فروم بوستون، تطقیقی حاوی کندین صنتت که دارای  مدیریت خدمات.

-صدها شرکت بودند انجام داد، تا تتیین کند که کرا مشتریان به خرید از این شرکتها ادامه نداده

تیف درصد آنها به دلیل ض 32درصد آنها به دلیل کیفیت کاالها و 85اندک نتایج بسیار عجیب بود، 

خدمات »بودن خدمات دهی به مشتریان، این شرکتها را رها کرده بودند. نهادینه کردن مفهوم 

که به طور دائم ارائه شوند، می تواند یک سالح رقابتی عالی در مقابل رقبای « ایتقویت شده

 کوکک و بزرگ باشد. 

ای سیاسی، موضوع از کسب و کار گرفته تا جنگهای ناامی قدیمی و تا رقابت ه اهمیت زمان.

تواند دوست باشد هم دشمن، خیلی زیاد یا توانسته تفاوت کشمگیری ایجاد کند. زمان هم میزمان 

تواند مهلک باشد. مهم اینست که در جهت آب حرکت کنید نه خالا خیلی دیر اقدام کردن می

 جریان آن. از نار استرات یک نادیده گرفتن این اصل خطرناک است.

-اشتن یک مطصول انطصاری وکامالً خوب هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد )اما مید تکنولوژی.

 (4-1تواند یک فرصت رقابتی مطلوب ایجاد کند )نمایه 

داشتن توانایی اقدام سری  و یا توقف سری ، هماهنگی و یا خرو  در زمان الزم،  انعطاف پذیری.

قبای بزرگتر و برای شرکتهای بزرگ یک سالح استرات یک مهم در رقابت است. خصوصاً برای ر

سال به  12تا  82کشد تا استرات ی تغییر پیدا کند و تغییر فرهنگ هم بین سال طول می 4متموالً 

 زمان نیاز دارد.

هشیاری شما نسبت به بازار و جستجوی مستمر به دنبال فرصتها کقدراستک  فرصت محور بودن.

آیند فرصت  ما همه فرصتهایی را که به سراغمان میگوید: همان طور که یک کارآفرین آگاه می

کنیم و تا زمانی هم که به بسیاری از فرصتها نه بگوییم، متلوم است که استرات ی مان را قلمداد نمی

 ایم.تتیین نکرده

یکی از اشتباهات رایج شرکتهای جدیدی که مطصوالت یا خدمات باارزشی در یک  قیمت گذاری.

درصد پایینتر از رقبا  12دارند قیمت گذاری پایین است. قیمت گذاری حدوداً  بازار در حال توسته

درصد است،  42برای ورود به بازار تقریباً منطقی است. در کسب وکاری که حاشیه سود ناخالص 

دهد و نقطه درصد افزایش می 44تا  12درصدی قیمت، حاشیه سود ناخالص را بین  82افزایش 

میلیون دالر می  5/1میلیون دالر به  4دالر هزینه ثابت از  1223222ی با سربه سر را برای شرکت

 یابد. دالر افزایش می 8123222میلیونی این شرکت سود قبل از کسر مالیاتش  4رساند. با فروش 
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برخی مواق  دسترسی به شبکه توزی  دست کم گرفته و یا یک موضوع بدیهی در شبکه توزیع. 

ه های توزی  جدید مبل پست مستقیم، شبکه فروش خانگی، آگهی های شود. شبکنار گرفته می

توانند شبکه های توزی  سنتی های شما میتبلیغاتی و تطوالت جدید در برنامه های تلویزیونی خانه

 را شکست دهند.

کسب وکار استرات ی مالی کقدر بخشندگی دارندک تیم تا که اندازه مجاز است  فضا برای اشتباه.

تواند شرایط رد هزینه، جریان نقدینگی، زمان بندی و نیاز به سرمایه اشتباه کندک کقدر میدر برآو

 بد باشد اما اجازه بقا بدهد.

برابر بیشتر باشد، شما که هواپیماهایی را برای پرواز  82اگر احتمال سقو  هواپیماهای تک موتور 

حاشیه عملیاتی پایین نشانه های  کنیدک اهرم های زیاد، حاشیه سود ناخالص پایین،انتخاب می

 پرواز مختوم به سقو  یک شرکت هستند. 
 

 :اختراعات اصلی بوسیله ینگاههای کوچك ایاالت متحده در طی قرن بیستم3-9نمایه 

 رزونانس مغناطیسی هسته ای متر جاری مای  سخنگو های آکوستیک بدون وقفه

 ستگاههای الکترونیکی پالزود خاموش کننده های آتش قوطی افشانه های گرد پاش

 دوربین پالروئید گنبد با سطوح هندسی تهویه مطبوع

 مسکن پیش ساخته قطب نمای ژیروسکوپی هواپیما

 گوشی های همراه لمسی دریچه قلب پوست مصنوعی

 غذاهای یخ زده آماده بالگرد خط مونتاژ

 ری های نفتیمته های حفا گیرنده های رادیویی برش دهنده های خودکار پارکه

 تیغ صورت تراشی ایمن رایانه های با ظرفیت باال تجهیزات حمل و نقل خودکار

 بازوی روباتی شش مطور ترمز هیدرولیک باکیلت

 ذره بین نرم ماشین های یادگیری انسولین بیو سنتز

 بررسی صوتی آبزیان آموزش دهنده ارتباطی شکاا دهنده های نفتی کاتالیستی

 شبکه طیف نمایی  وستهریخته گری پی

 حسگر تصویر سه بتدی  کیننده های کتان

 

 جمع آوری اطالعات 

 پیدا کردن ایده ها:

دراکبریت مواق  پیدا کردن فرصت یتنی در زمان مناسب و مکان مناسب یک فرد مناسب باشید. 

 تواند در تولید ایده به شما کمک کند. داشتن مناب  متفاوت اطالعاتی می
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های خرید یک کسب وکار در جریان، راه مناسبی برای پیدا کردن ایده ای موجود.کسب وکاره

تواند در زمان و پول صرفه جویی کند جدید کاری است. رفتن این راه به طرا کسب وکارجدید می

گذار، کارگزاران بورس دربارۀ کسب وکارهای آماده و ریسک را هم کاهش دهد. بانکهای سرمایه

رند. البته کارگزاران بورس کسب و کارهای خیلی خوبی را برای توصیه کردن به فروش اطالعات دا

شما در دسترس ندارند و شرکتهایی که واقتاً شاهکار هستند، توسط افراد و یا شرکتهایی که از همه 

به آنها نزدیکتر هستند مبل ،مدیران، رؤسا، مشتریان، تأمین کنندگان وحامیان مالی خریداری می 

ارشناسان ورشکستگی هم همواره کندین کسب وکارمخاطره پذیر که با مشکل جدی شوند. ک

مواجه هستند را می شناسند. البته ممکن است در زیر بدهی های مالی یک ورشکسته هم 

 فرصتهای عالی مخفی شده باشد. 

 نمایندگی فروش گرفتن یکی دیگر از راه های ورود به یک صنتت فرانشیزها )نمایندگی فروش(.

است. که شروع  فتالیت های نمایندگی باشد که نمایندگی انطصاری گرفتن. این حوزه کامالً پربار 

 3های سراسر آمریکا بیش از است. طبق انجمن بین المللی فرانشیز و وزارت بازرگانی،  نمایندگی

فروشی ها  میلیارد دالر فروش دارند، یک سوم خرده 4ها ساالنه هزار شتبه هستند و این نمایندگی

که شامل اطالعات مرج  است  4.برای بطث کاملتر درباره نمایندگی به فصل  8دهندرا هم انجام می

 مراجته کنید. 

کارگزاران امتیاز انطصاری در بازاریابی و ارائه امتیازهای انطصاری که  (.Patentامتیاز انحصاری )

مانهای تطقیقاتی هستند،نسبت به متتلق به مخترعین خصوصی، شرکتها، دانشگاهها و سایر ساز

کسانی که به دنبال تولیدات جدید و ماندگاری تجاری هستند، تخصص دارند. برخی کارگزاران در 

گرفتن مجوز مطصوالت بین المللی تخصص دارند و گاهاً هم یک کارگزار، یک اختراع را می خرد و 

اندکی از کارگزاران بی اخالق به اعتبار  دوباره آن را می فروشد. البته در سالهای اخیر، حضور تتداد

کارگزاران امتیازهای انطصاری خدشه وارد کرده، البته خریدهایی که به واسطۀ کارگزاران متتبر 

 انجام شده است .

یکی از راههای دست یابی به ایده های جدید مطصوالت که متتلق به دانشگاهها  نمایندگی تولید:

های خدمات اطالعاتی است، عالوه ردی هستند، عضویت در شبکهسازمانها و سرمایه گذاران ف –

 براین، شرکتها، سازمانهای غیرانتفاعی و دانشگاهها مناب  دیگری برای ایده هستند.

های تطقیق و توسته هستند، نوآوری ها و خدماتی را سازمانهایی که درگیر فتالیتسازمان ها. 

کنند. این نوآوری ها یا با مطصوالت فتلی و ازی نمیکنند که خودشان آنها را تجاری سطراحی می

                                                           
  .IFA 2114انشیز. مؤسسه آموزشی انجمن  بین المللی فر« تأثیر اقتصادی کسب وکارهای دارای نمایندگی»همچنین مراجعه کنید به .  9
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یا با برنامه های بازاریابی فتلی همخوانی ندارند و یا اینکه بازارشان آنقدر بزرگ نیست که برای 

گیرند یا به شرکتهای بزرگ جذاب باشند. تتداد زیادی از شرکتها نمایندگی تولید این کاالها را می

طصاری، خدمات مالی نمایندگی تولید و یا از طریق فتالیتهای بازاریابی، واسطۀ کارگزاران امتیاز ان

تواند امتیازهای انطصاری خود، ارتبا  مستقیم با شرکتی که برنامه ارائه نمایندگی تولید دارد، می

 مفید باشد. 

 های تطقیق و توسته رااین سازمانهای غیرانتفاعی، فتالیتسازمان های تحقیقاتی غیرانتفاعی. 

های دهند. همچنین فتالیتبندند، انجام میبراساس قراردادهایی که با دولت و صنای  خصوصی می

تولید و بازاریابی  -تطقیق و توسته مربو  به تولیدات و فرآیندهای جدیدی که  بتوان برای توسته

 دهند. آنها را به سازمانهای خصوصی واگذار کرد را نیز انجام می

دانشگاهها در تطقیقاتی در زمینه علوم  فیزیکی فتال هستند و به دنبال این  برخی ازدانشگاهها. 

های حاصل از این تطقیقات، مستقیماً یا از طریق مؤسسات تطقیقاتی هستند که نمایندگی نوآوری

کنند، به دیگران بدهند. مؤسسه تکنولوژی های امتیازدهی انطصاری آنها را مدیریت میکه برنامه

کنند که اختراعات جدیدی را هایی را کاپ میمؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا ماهنامهماساکوست و 

کنند. عالوه براین، از آنجایی که تتداد که آماده ارائه نمایندگی تولید هستند در آنها مطرح می

رسند، اند هرگز به اعطای نمایندگی نمیزیادی از ایده های بسیار خوبی که در دانشگاه ارائه شده

ها، آشنا شدن با کارهای تطقیقاتی است که در زمینۀ ی دیگر از راههای دستیابی به این ایدهیک

 مورد عالقه شما انجام شده است. 

 

 روابط تجاری و صنعتی 

نمایشگاههای صنفی و نشست های اتطادیه در  نمایشگاههای صنفی و نشست های اتحادیه.

ررسی تولیدات برخی رقبای احتمالی، مالقات با تواند یک روش عالی برای ببرخی از صنای  می

توزی  کنندگان و نمایندگان  فروش، کسب آگاهی از روندهای تولید و بازار و شناسایی تولیدات 

 احتمالی، است. 

تواند نیاز به یک کاال را به ارتبا  داشتن با مشتریان احتمالی یک نوع خاص از کاال می مشتریان.

نشان دهد که تولیدات فتلی در کجا ممکن است  ناقص و ناکافی باشند.  ما نشان داده و همچنین

تواند منجر به ایده های کنند، میگفتگو با پزشکانی که خدمات درمانی بیمارستان را مدیریت می

 تولیدی در کسب وکار تجهیزات بیوپزشکی شود. 
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-اصی از کاال توزی  میارتبا  داشتن  با افرادی که نوع خ توزیع کنندگان و عمده  فروشان.

تواند اطالعات فراونی را درباره نقا  ضتف و قوت کاالهای فتلی و همچنین تغییرات الزم کنند، می

 برای کاالها و همچنین کاالهای جدید مورد نیاز مشتریان به ما بدهد.

آیا تواند نشان دهد که شوند، میبررسی کاالهایی که توسط رقبا در یک صنتت ارائه میرقبا. 

 کردن و یا ارتقاءدادن هستند یا خیر.طراحی های فتلی دارای امتیاز انطصاری هستند و یا قابل کپی

اند که از اندازی شدهبرخی از کسب وکارها بر پایه کاالها یا خدماتی راه کارفرماهای سابق.

در برخی  اند.اند نشأت گرفتهکردهتکنولوژی یا ایده کارآفرینانی که برای دیگران کار می

ای به استفاده تجاری از تکنولوژیشان ندارند و یا اینکه کارفرما آزمایشگاههای تطقیقاتی عالقه موارد،

حقوق مربو  به این تکنولوژی یا ایده فروخته می  ای به ایده های تولیدات جدید ندارد، عالقه

ند و عام المنفته هستند.عالوه شوشود.در موارد دیگر هم این ایده ها طبق قرارداد با دولت ارائه می

کنند تا ای که کارآفرین برایشان ایجاد کرده به او کمک میبرخی شرکتها به خاطر سرمایه بر این ،

 شرکت تاسیس کند.

توان با برقراری ارتبا  با متخصصینی مبل نمایندگان، امتیاز انطصاری می رابطه با متخصصین.

گذاران مخاطره پذیری که به دنبال کسانی هستند که یهحسابداران و بانکداران تجاری و سرما

خواهان نمایندگی تولید و شروع کسب وکار با استفاده از امتیازهای انطصاری مطصوالت یا 

 فرآیندها می باشند،  ایده پیدا کرد.

 آمیزاند موفقیتای دیدهیکی از راههای ایده گرفتن که برای کارآفرینانی که آموزش حرفه مشاوره.

عمل کرده است، استفاده از مشاوره و طرح های منطصر به فرد برای افراد در زمینه تخصصشان 

تواند مشاوره خواهد یک شرکت تجهیزات پزشکی تاسیس کند، میاست. مبال کارآفرینی که می

بگیرد و یا برای مطققان پزشکی تجهیزات آزمایشگاهی طراحی کند. این نمونه های اولیه متموال به 

اندازی یکی از شوند. مبال این روش در راهصوالتی که مورد نیاز مطققان است منتهی میمط

شرکتهای تولیدکننده دستگاههای تست روانشناسی مورد استفاده قرار گرفت،که برای این کار از 

کمک گرفته شد. همچنین یکی از شرکتهایی که  مشاوره در بیمارستان دولتی در ماساکوست

کند از مشاوره با یک موسسه اقیانوس شناسی به وس شناسی را طراحی و تولید میتجهیزات اقیان

 وجود آمد.

توانند مشوق و منب  ایده های جدید باشند، مضاا براینکه منب  روابط ها میشبکه شبکه سازی.

ی مفید با افراد هم هستند.این کار بیش از هر کیز به انگیزه های فردی بستگی دارد و پایه غیررسم

های جدید توانند فرآیند برقراری ارتبا  و پیدا کردن ایدهدارد. اما شبکه های منام کشوری می

های کاری را تسهیل و تسری  کنند. در حوالی بوستون که یک منطقه با تراکم استبنایی از فتالیت
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ن، انجمن  . مانند:مبادالت کارآفرینانه بابسو 8اندهای زیادی شکل گرفتهکارآفرینی است، شبکه

، گروه کسب وکار مخاطره پذیر MIT ، مجم  شرکتی  (SBANE)کسب وکار کوکک نیو انگلند

  شود مبل: و جامته کامپیوتری بابسون.در سراسر امریکا شرکتهای مشابه اینها هم دیده می 811

شرکت توسته اقتصاد بانوان آمریکایی در نیویورک ، شرکت انجمن بانوان کارآفرین، میزگرد 

UCLAکارآفرینانه انجمن دانش آموختگان 
 4،انجمن کارآفرینان دانشگاهی در ویچیتا 1

 ایجاد فرصت

گذاری کنید. برای اینکه ایده خود را به فرصت تبدیل کنید باید روی تطقیقات کامل سرمایه

رند. اطالعات موجود درباره شرایط بازار، رقبا و غیره ، متموال با پتانسیل یک فرصت رابطه عکس دا

دهند که یتنی اینکه اگر اطالعات بازار به سادگی در دسترس باشند. اطالعات به راحتی نشان می

 پتانسیل بازار باال است و رقبای زیادی وارد بازار خواهند شد و فرصت از بین خواهد رفت.

. خبر خوب اینکه بیشتر اطالعات، ناقص، کلی و متناقض هستند و مفهوم آنها گنگ خواهد بود 

جم  آوری اطالعات الزم به بررسی گزینه ها و ربط دادن مسائل به هم در مواردی که از نار بقیه 

 فقط آشفتگی وجود دارد برای کارآفرینان ضروری است.

توانند منب  دیگری برای این نوع اطالعات باشند. مصاحبه با افراد و تطلیل اطالعات نشریات هم می

کند و این دارد از آنجا که تبادالت کسب کاری، تولید اطالعات میهم ضروری است. فولد  اعتقاد 

تواند با شناسایی این تبادالت و رفتارها و جریانات شود. هر فرد میاطالعات وارد عرصه عمومی می

 واحدهای اطالعاتی به مناب  اطالعاتی آنها دست پیدا کند.  

های نه کندان اخالقی )اگر داد. البته تاکتیکتوان به روش اخالقی و قانونی انجام این کار را می

درخواست مزایده های تلفنی از  نگوئیم غیر قانونی (هم وجود دارد، مبل انجام مصاحبه های تلفنی ،

کلک زدن و دزدیدن اطالعات. کارآفرینان باید کامال مواظب باشند که از   مشتریان ، دروغ گفتن ،

 شود هنگامیکه شک دارند حتما با مشاور صطبت کنند. این فتالیت ها اجتناب کنند توصیه می

تواند شروع خوبی باشد برای پیدا کردن مرکز اطالعات. نیاز مناب  اطالعاتی که ذکر خواهد شد می

به کار، خالقیت و تطلیل بیشتری است تا بتوان اطالعات را به یک شکل مفید تبدیل کرد. مبال 

شود. پس این اطالعات را باید مه آن به ندرت بیرون داده میصورتطساب مالی یک رقیب و یا ترازنا

                                                           
1
 the Babson Entrepreneurial Exchange, the Smaller Business Association of New England (SBANE), the MIT 

Enterprise Forum, the 128 Venture Group, and the Boston Computer Society. 

2
 the Entrepreneur's Roundtable of the UCLA Graduate Student Association 

3
 Wichita 
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از البه الی اطالعات بایگانی ها ، مقاالت خبری ، گزارش های مالی ، نسبت های مالی و مصاحبه ها 

 به دست آورد.

 

 منابع منتشر شده )جراید(

ید حجم زیادی از تواناولین گام انجام یک تطقیق کامل در کتابخانه ها و اینترنت است . شما می

اطالعات منتشر شده پایگاه داده و سایر مناب  اطالعاتی صنای ،  بازارها و پرسنل را در آنها مشاهده 

کنید. هنگامیکه به دنبال ایده ها هستید برخی از این اطالعات کشف خواهند شد. در ادامه لیستی 

 از مناب  سنتی که برا ی شروع مناسب هستند مطرح خواهد شد.

 

 هنماها و اطالعات شرکتها را

می توان اطالعات ارزشمندی را در زمینه های خاص در وب سایتهای کسب وکار هفتگی،فوربس، 

1، شرکت سری 8اینک، اقتصاددان
وفورکون یافت کرد و در سایتهای زیر هم به صورت آنالین در  

 دسترس است.
Hoovers . com 
Proguest . com 

Bloomberg .com 
Harrisinfo.com 

 سایتهای ارزشمند در اینترنت:   

 (www.entreworld.org)وب سایت مرکز رهبری کارآفرینی و موسسه کافمن  4اینترورلد

 و موسسه اوینگ ماریون کافمن

 company .com) Fast company www.Fast( 
 t& yong ) Ernswww.ey.com( 
  مجله(www.inc.com) INC 

 Entrepreneur.com   و مجله آن(www.entrepreneur.com) 

  پایگاه دادهwww.Sec.gov)EDGAR(  توجه داشته باشید که مناب  ثبت نامی دیگری

یر بایگانی ها ارائه می تصاویری را از سا Thomson Research (Thomsonfinancial.com)مبل 

 دهند.

 Venture Economic (www.venturEconomics .com ) 

                                                           
1
 Economist 

2
 Fast Company 

3
 Entreworld 

http://www.fast/
http://www.ey.com/
http://www.sec.gov)edgar/
http://www.ventur/
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 مقاالت چاپی با شاخص های کامپیوتری

 Dow Jones  وfastina   رویترز ، مجلهWall street 

 Ebscohost 
 Firstsearch 
 Ethmc News Watsh 
 LEXIS/NEXIS 
 New York times 
 Infortrace gale growp 
 ABI/Inform  پایگاه داده هایProQuest 

 RDS Busanss Refernce Suite 
  مجلهThe wall street 

 

 آمار ها 

 ( آمار امریکاusa.gov-www.Stat سایت ثبت نامی دولت امریکا برای داده های اقتصادی )

 قیقات بازار، تجاری و کسب کار وتط

 (مرکز سرشماری امریکاwww.Census.gov) مرج  بسیاری از داده های آماری مبل 

 ککیده های آماری ایاالت متطده 

 American FactFinder داده های جمتیتی 
 www.Census.gov/econ/www/index .html) Econmic Programs  
 

 داده ها طبق بخش
 County Bnsiness Patterns 
 Zipcode Business Patterns 
 CRB Commodity Year Book Knight Ridder…..  
 Manutacturing USA صنتت خدمات امریکا و تالیفات دیگرGale Gloup  در سایر بخش

 ها

 ( اتاق تطلیل آمار اقتصادیwww.whitehouse.gov/Fsbr/esbr/html) 
 Federal Reserve Bullefin 
 Survey of currentBusinesses 
 (Fedstats.gov) Fed stats 
 ) Globalwww.globalinsight.com( 
 Internatinal Financia(Statistic)- Internatinal Monetory Fund 

http://www.stat-usa.gov/
http://www.census.gov/
http://www.globalinsight.com/
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 World Development Indicators- World Bank 
 Bloomberg Database 
 

 های مشتری هزینه 
 New sterategist Publications 
 Consumer Expenditur Survey 
 Euromonitor 
 

 برآوردهای و پیش بینی ها
 Pro Qouest 
 Info Tech Trends 
 RDS Business reference Suite 
 Guide to Special Issues and Indexes to Periodicals (Gery House Directory of 

Special Issues) 
 Value Line Investment Survey 
 

 مطالعات بازار
 Life Style Marhte Analyst 
 Market Rcsearch.com 
 Scarborough Research 
 Simmons Marhet Research Burea 
 

 منابع دیگر 
 Wall Street Transcript 
  گزارش های Brokerage House  از Investext ، Multexو غیره 

 سایت ها گزارش های ساالنه شرکت و وب 

 

 سایر مراکز اطالعاتی 

تمامی کیزهایی را که کارآفرینان احتیا  دارند نمی توان در کتابخانه ها پید ا کرد زیرا این 

اطالعات گاها بسیار تخصصی و مربو  به زمان حال است .این نوع  اطالعات را متموال می توان از 

در ادامه کند منب  مفید اطالعاتی ذکر  متخصصان هر صنتت ، تامین کنندگان و غیره دریافت کرد.

 شده است.
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اصناا تجاری علی الخصوص مسئولیت اطالعاتی و ویرایشگران انتشارات آنها مناب  اصناف تجاری: 

اطالعات خوبی هستند. نمایشگاهها و کنفرانس های تجاری مناب  مهمی برای کشف تازه ترین 

 فتالیت های رقبا هستند.

 

توانند اطالعات مفیدی درباره آن به اند، میکه از یک شرکت رقیب بیرون آمدهکارکنانی کارکنان :

ما بدهند خصوصا اگر آن فرد با شرایط ناخوشایندی آنجا را ترک کرده باشد. در این شرایط توجه به 

مسائل اخالقی بسیار مهم است.تتداد متخصصان هر صنتت مطدود است و باید ثابت شود که آن 

اید تا با مشکالت قانونی اید و این اطالعات را گرفتهست خودش استخدام کردهفرد را با خوا

 اند منب  اطالعاتی دیگری هستند.استخدام مواجه نشوید. دانشجویانی که برای رقبا کار کرده

 

ای دائماً در حال اجرای تطقیقات در هر صنتت هستند، شرکتهای مشاوره شرکتهای مشاوره ای:

دهند. در زمینه کامپیوتر و نرم افزار رقبا متموال از یک گروه را در دسترس قرار میکه این اطالعات 

 توانند منب  اطالعاتی باشند. کنند که این مشاوران میاز مشاوران استفاده می

 

شرکتهایی که تطقیقات بازار را انجام میدهند مبل مناب  انتشاراتی که  شرکتهای تحقیقات بازار:

 د میتوانند منابتی از اطالعات باشند.در باال گفته ش

 

این گروهها کنندگان و خریداران کلیدی: کنندگان، توزیعمشتریان، تولیدکنندگان، تامین

 اغلب یک منب  دست اول اطالعاتی هستند. 

  

توانند هایی هستند که میای، ایالتی و فدرال بایگانیهای منطقهبایگانیبایگانی های عمومی: 

ای را به شما بدهند. شرکتهایی هم هستند که این اطالعات را برای شما که کنندهاطالعات شو

 کنند.تجزیه و تطلیل می

های تولید وگاهی هم برای توان برای تتیین هزینهاز مهندسی متکوس می مهندسی معکوس:

بولدر، های تولید استفاده کرد.یک مبال از این کار، تجربه شرکت تکنولوژی انرژی پیشرفته روش

کلرادو  است که اطالعات دست اولی از این تاکتیک بدست آورد. او به مطض اینکه یک مطصول 

سفارش دریافت کرد که نیمی از آنها از طرا  52جدید را که امتیاز انطصاری داشت مترفی کرد، 

 رقبایی بود که برای یک یا دو نمونه سفارش داده بودند.



 محیط کسب و کارتحلیل                                                228

048 
 

توانند منب  اطالعات رقبا هم های جدید مطرح شدند میایده ها به عنوان منب شبکه شبکه ها:

 باشند.

بندی شده، راهنمای مشتری، اتطادیه های کارگری، دفاتر مشاور تبلیغات دسته سایر موارد:

 توانند سرنخ هایی را به شما بدهند. های مطلی و غیره میامالک، دادگاهها، گزارش

 

 تاثیر اینترنت: منابع 

 گیریتحقیق و یاد

های درس سنتی تاثیربسزایی بر تجربیات آموزشی میلیون آموزش اینترنتی به عنوان مکمل کالس

توانند با نویسندگان مطالب ای میها نفر دارد. دانشجویان با حضور در یک مطیط آموزشی شبکه

های اند دسترسی داشته باشند. مطیطخاص ارتبا   برقرار کنند به مقاالتی که هنوز کاپ نشده

سازی شده را ببینند و به آسانی )در بیرون از کالس( با اساتید و سایر دانشجویان ارتبا  شبیه

 برقرار کنند. 

عالوه بر این اینترنت یک منب  عالی برای تطقیقات کارآفرینانه و جستجوی فرصت است.رشد سری  

ل اجتماعات مشتریان به وب سایتها، موتورهای جستجوی پیشرفته و سایتهای مط مناب  اطالعاتی، 

ای شما اجازه جستجوهای به روز، درباره ایده های کسب و کاری ، مطیطهای رقابتی و مناب  زنجیره

 دهد.ارزشی را می

با ایمیل کردن پرسشنامه ها و یا عرضه مطالب به وب سایت هایی که به طور تخصصی برای شما 

هزینه و یا پیشگامانه ای را انجام داد و نه، بیتوان تطقیقات کم هزیکنند، میپاسخ جم  آوری می

کند که از متخصصین در هر اینترنت برای کارآفرینان هم مانند دانشجویان این شرایط را فراهم می

 جای دنیا و درباره هر موضوعی مشاوره بگیرند.

 

 خالصه فصل

کسب و کار واقتاً عالی تبدیل ایده یکی از آنها به  822ها بسیار زیاد است. شاید از هر تتداد ایده-8

ایده یک ایده به کسب وکار دارای پتانسیل باال تبدیل می شود . فرآیند  85تا  82شود و از هر می

 پیچیده تبدیل ایده یه یک فرصت مناسب شبیه تبدیل پیله به پروانه است.

ا حاضرند بابت فرصت های دارای پتانسیل باال همگی یک مساله نیاز یا خواسته مهم که انسانه-1

من به "گوید:سرمایه گذار مخاطره پذیر متروا می  کند. آرتور راکآن هزینه کنند را برطرا می

 ."دنبال ایده هایی هستم که روش زندگی یا روش کار انسانهارا تغییر دهد
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های عالی دارای ساختارهای خاصی هستند و شناسایی این ساختارهایک مهارت فرصت-4

 ت که کارآفرینان با انگیزه باید آن را در خود ایجاد کنند .کارآفرینانه اس

تتییرات و تطوالت سری  درتکنولوژی ، قوانین ، جریانهای اطالعاتی و مشابه اینها منجر به ایجاد -3

شود. مسیر بین ایده تا فرصت دارای پتانسیل باال نیاز به یک نقشه برجسته سه بتدی فرصت می

حال تغییر دارد که در طول مسیر بتوان یک وسیله و نقشه راه به همراه    پرپیچ و خم و دائماً در

 داشت.

ها در واق  نیاز به کمترین میزان سرمایه دارند، خصوصا آنهایی که به برخی از بهترین فرصت-5

 اینترنت مربو  هستند.

ر فضای بازار متموال بهترین فرصتها در بیرون به خودی خود وجود ندارند و در زمان خود و د -4

ایجاد شده و تغییر یافته و دوباره اختراع می شوند . میزان تناسب بین کارآفرینان و مناب  ، زمان 

 ،تناسب ریسک و پاداش تتیین کننده پتانسیل نهایی است.

شوند که پذیر دارای پتانسیل باال در بازارهای دارای رشد سری  پیدا می کسب وکارهای مخاطره -3

ناخالص باال و جریان نقدینگی باال دارند زیرا که مطصوالت آنها نسبت به سایر گزینه حاشیه سود 

 کنند.  ها ارزش بیشتری را برای مشتریان ایجاد می

پذیر کامل ،کافی  آزمون و خطا و آموزش تجربی به تنهایی برای ایجاد کسب وکارهای مخاطره -1

 ری است.خالقیت و مفهوم سازی هم ضرو نیستند و تجربه ،

 

 سواالتی برای مطالعه 

 تفاوت بین ایده و فرصت خوب کیستک-8

 های صد تا یک غاز زیادندک کرا گفته می شود که ایده -1

نقش تجربه د رفرآیند خلق فرصت کیستکو منشا بیشتر فرصت های خوب کجاستککرا  -4

 یادگیری از طریق آزمون و خطا خیلی مناسب نیستک

ه که بیشترین ارتبا   را با عالیق فردی شما دارد تهیه کنید و از طریق لیستی از مناب  اید -3

 اینترنت یک تطقیق درباره آن انجام دهید .

توانند مطرک فرصتهای آنی باشند و لیست هر نوع که شرایط و تطوالت اجتماعی در جامته می -5

 داد را تهیه کنید.سال آینده رخ خواهند  82رسد که تا تطول و شرایطی که به ذهن شما می

مقایسه کنید. پتانسیل آنها  4-1بهترین ایده های خود را با متیارهای خالصه شده نمایه -4

کقدرخواهد بودک و برای اینکه آنها به کسب و کارهای دارای پتانسیل باال تبدیل شوند که باید 

 کردک
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سلط کند بازیگر زنجیره ارزش و زنجیره گردش نقدینگی کسب و کارهای فتلی که تطت ت -3

عمده هستند را ترسیم کنید. برای گرفتن)ذخیره کردن( بخش مهم از حاشیه سودها یا جریان 

کامپیوتر خانگی و یا سایر تکنولوژی های اطالعاتی استفاده  توانید از اینترنت،نقدینگی کگونه می

 کنیدک

 گیری:سئواالت برای بحث و نتیجه

 

 82هنگامیکه اولین کامپیوترش را ساخت  یوتری اَپلگذار شرکت کامپاستیو جابز بنیان -8

ساله بود . که کیزی  45زمانیکه مرغ سوخاری کنتاکی را تاسیس کرد  8ساله بود و کُنُلِل استاندرز

 را می توان برای هر فرد فرصت مطسوب کرد.

بیشتر کسب و کارهای موفق فتلی تماماً توسط مشتریان فتلی اشغال شده به همین دلیل -1

رصت های جانبی برای ارائه کاالهای جدید و یا خدمات جدید کم هستند. این حالت در زمینه ف

 کاری شما رخ می دهدکآیا این برای شما فرصت استک

پذیر، رهبر و افراد گروه مهمترین مزیت رقابتی هستند.  در موفق ترین کسب وکارهای مخاطره-4

 فرصت داردک این عبارت که تاثیری روی اندیشه شما نسبت به

در سالهای آتی برای یادگیری کسب و کار و داشتن شانس استفاده از فرصتهای جدید در خار   -3

 از کسب و کار های متتبر فتلی با که کسانی می توانید کار کنیدک 

موان  ورود می تواند برای کسانی که تجربه و دانش مناسب داشته باشند ایجاد فرصت کند .کرا  -5

 تکآیا می توانید مبال بزنید.اینگونه اس
  

وکار جدیدی را شروع کنید، کودام نووع  را انتخواب موی نماییود و      : اگر شما بخواهید کسب8سوال 

 توجیطتان برای انتخاب آن کیستک

توانند فرصتهایی را در مطیط شناسایی کنند، در صورتیکه بقیه آن توانوایی  : کرا افرادی می1سوال 

 را ندارندک

های خلق ایده را عنوان کنید و یکی را که به نارتوان بیشوتر موی توانیود از آن     ی: روشسوال تطلیل

 استفاده نمایید.

ها مطورح شود را یکبوار مورور کورده و      هایی که در اینجا برای ارزیابی اولیه ایدهسوال تطلیلی: روش

 یی را با کمک ماتریس ارزیابی ایده، ارزیابی کنید.ایده

 ده نام ببرید و نقا  قوت و ضتف و فرصتها و تهدیدات آن را بیان کنید.سوال تطلیلی: کند ای

                                                           
1
 Colonel Sandres 



 252 شناسایی فرصت های کسب و کار 

 
 

 

 

 



 
 

 نوآوریخالقیت و : مفصل چهار

 

 هدا فصل:

 آشنایی با مفهوم خالقیت و نوآوری

 تمایز قایل شدن بین مفاهیم خالقیت و نوآوری

 های پرورش خالقیتآشنایی و  توان استفاده از تکنیک

 وری و  بهبود روحیه جهت مقابله با آنآشنایی با موان  خالقیت و نوآ

 آشنایی با انواع نوآوری

 آشنایی با مفهوم و جایگاه تطقیق و توسته در فرآیند کارآفرینی

 آشنایی با مدلهای پایه تطقیق و توسته

 آشنایی با مراحل فرآیند تطقیق و توسته

 توانایی تشریا و بیان نمونه مطصول در فرآیند توسته مطصول جدید 

 

 دمه  مق

ایفوا موی    را و نقش مهموی  است حاضر برای سازمان ها الزامی مطیط کسب و کارامروزه نوآوری در 

تا از دانش برای عرضه تولیودات و   هستنداکبر سازمان ها در جستجوی خلق ایده های جدید . نماید

بورای   خدمات جدید برای مشتریان و ذی نفتان بهره ببرند و از این طریوق زیرسواخت هوای الزم را   

نوآوری ایجاد کنند. افزایش اهمیت نوآوری به دلیل جهانی شدن بازارها و فشار رقابت به شرکت هوا  

این واقتیت ها شرکت ها را بر می انگیزد که به عنوان یک الزام، تمرکز خود را بر نووآوری  . می باشد

و در رشود   از ارکوان مهوم اقتصوادی هور کشوور بوه شومار آموده        مطیط کسب و کار افزایش دهند. 

مدت هوا اسوت    مطیط کسب و کاراقتصادی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. عوامل نوآوری در 

و تواثیر آن در  عوامول  این اما هنوز در زمینه شناسایی و توصیف  ه برای مطققان جالب توجه بودهک

پیچیوده   . توصیف موفق بودن یک نوآوری کوار نتیجه گیری دقیقی ارائه نشده استموفقیت نوآوری 

ای است زیرا تتیین مرز دقیق بین شکست و موفقیت امکان پذیر نیست. با این وجود موی تووان بوا    

 کسب وکار ، به این هدا دست یافت.  مطیط شناسایی عوامل موفقیت نوآوری در 

 

 خالقیت

از آن بوه   عموموا مسأله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان کیزی است کوه  یک متفاوت به  نگاه

افتود و  شود. خالقیت در حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خالق اتفاق موی قیت تتبیر میخال
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حل ابتکاری است. این که خالقیت ذاتی است یا ی جدید با یک راهحاصل آن شکل گرفتن یک ایده

 اکتسابی، موضوعی نیست که این روزها ضرورت بطث بر سر آن در میان باشد.  

ای باشد که توسط گروهی در یوک زموان بوه عنووان     ه نتیجه آن کار تازهخالقیت فرآیندی است ک»

-کشم انداز به خالقیت موی  در نگاهی دیگر«. شودواق  می بخش مورد قبولت کیزی مفید و رضای

ها یا اشویا جدیود و نوو و     ینشبها، ها، ناریهخالقیت توانایی شخص در ایجاد ایده»گوید: نگرد و می

 «ها است. ینهزمم و سایر بازسازی مجدد در علو

های خالقیوت  اهمیّت این عنصر اگر فردی از باالترین حد مهارت برخوردار بوده و از مهارت با وجود

هوا  های خالقیت، با شکسوتن قالوب  بهره باشد، هرگز قادر به انجام کار خالقی نخواهد بود. مهارتبی

های موضوعی به شکل جدید ی از مهارتگیرند یتنهای موضوعی را در راه جدیدی به کار میمهارت

 های فکری زیر همراه است:های خالقیت با ارزشکند. مهارتاستفاده می

-شکستن عادت، کنار گذاشتن شیوه های فکری و عملوی پیشوین و اسوتفاده از روش    -

 های جدید.  

هوای  ها برای جلوگیری از ضای  شدن ایوده به تتویق و تاخیر انداختن قضاوت و ارزیابی ایده -

 که در ابتدا ممکن است جالب و مفید به نار نیاید.  

 مسائل پیچیده و درگیر شدن با آن.  درک پیچیدگی -

 ای تازه که قبالً به آن توجه کافی نشده است. متفاوت دیدن مسائل و مشاهده امور به شیوه -

 های متفاوت.  وستت فکر و برقراری ارتبا  میان ایده -

 

 نوآوری

گیورد و بوه   موی  صورت اقداماتی متوالی یا از طریق مراحل مختلفی انجوام آوری به متموالً فرآیند نو

سازی آغواز شوده، بوا    پذیرد. نوآوری فرآیندی است که از ایدهای از فرآیندها تطقق میدنبال سلسله

 رسد.  آزمودن آن ادامه یافته و سرانجام با اجرای ایده به پایان می

 باشند: ن شده که برخی از آنها بدین شرح میتبیی "نوآوری"تتاریف متتددی از 

 عمل مترفی کیزی تازه -

 تازه.  های فنی یا کاربردهای صنتتی پدیدآوردن کیزهای نو به وی ه، روش ندعمل یا فرای -

توان از دو دیدگاه مد نار قرارداد: نوآوری به عنوان یک ایده یا اختراع بکر و  نوآوری را می -

هوایی کوه    افتود و از ایوده   یراتی است که در درون یک فرهنگ اتفاق میی تغی ای که به مبابه نوآوری

 گیرد.   شود، نشأت می گردد و در نهایت توسط آن فرهنگ، پذیرفته می درون خود فرهنگ، خلق می

 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                252

004 
 

 تفاوت خالقیت و نوآوری

و اگر که واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادا استفاده می شود اما برخی مطققان متتقدنود کوه د  

ف اصطالح نوآوری و خالقیت باید به طور جداگانه مد نار قرار گیرند، کرا کوه دارای متوانی و تتریو   

بور   جداگانه ای هستند. خالقیت به آوردن کیزی جدید به مرحله اشاره دارد، در حالی کوه نووآوری  

 آوردن کیزی جدید به مرحله استفاده دارد.  

توان ایون  بسته به خالقیت است. اگر که در عمل نمیخالقیت الزمه نوآوری است. تطقق نوجویی وا

هاسوت.   توان تصور کرد که خالقیت بستر رشد و پیدایی  نوآوریدو را از هم متمایز ساخت ولی می

خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشوه و  

 فکر است.

 ارتبواطی  ایجواد  یوا  فورد  بوه  منطصر ای شیوه به ها اندیشه ترکیب اییتوان یتنی عام طور به خالقیت

 هوای  دیودگاه  کوه  اسوت  سوازمانی  اسوت  نووآوری  مشووق  که سازمان یک. ها اندیشه بین غیرمتمول

 کسوب  فرآینود  نوآوری. دهند می ارتقا را مسائل حل برای منطصر های حل راه یا مسائل به ناشناخته

 .است مفید عملیاتی روش یک یا و خدمت و مطصول به آن تبدیل و خالق ای اندیشه

 های پرورش خالقیتتکنیك

هوایی رعایوت گوردد. مطققوان     برای این که خالقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنوون و تکنیوک  

 شود:اند که به مهمترین آنها اشاره میمختلف فنونی را ذکر کرده

تین بار دکتر الکس اسبورن مطورح کورد و   : این تکنیک را نخسیا طوفان مغزی 2یورش فکریو 8

ها در غرب قرار گرفته که جزئی از زندگی آنهوا شوده   کنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان

 است، یورش فکری در واژه نامه بین المللی وبستر کنین تتریف شده است:

یوک مسوئله   کوشوند راه حلوی بورای    اجرای یک تکنیک گردهمایی کوه از طریوق آن گروهوی موی    

گوردد بیابنود. یتنوی انتقوادی از     بخصوص با انباشتن تمام ایدهایی که در جا به وسیله اعضا ارائه می

 شود.  ای هر کند نامربو  خوش آمد گفته میای جایز نیست. به هر ایدههیچ ایده

افوراد بوه    گیورد ها بتداً مورد توجه قورار موی  ها بیشتر باشد بهتراست. کیفیت ایدههر که تتداد ایده

های دیگران اشراا شود که نسبت به ایدهشوند و از آنها خواسته میها تشویق میترکیب کردن ایده

 پیدا کنند.

های خالقیت و نووآوری کوه در ابوداعات فنوی کواربرد      : یکی از تکنیکاز طبیعت 4الگوبرداریو 1

داعاتی کوه در زمینوه علوم    گسترده و موفقی داشته تکنیک تقلید و الگوبرداری از طبیتت اسوت. ابو  
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های رایانه و موضوع هوش مصنوعی ریزیاند. برنامههای اخیر شکل گرفتهارتباطات و کنترل در دهه

ای اسوت  ها به گونوه اند و روند فتالیتهای مغز آدمی انجام شدههمه با الگوبرداری و تقلید از فتالیت

   و جدیدی ساخته خواهند شد. که در آینده با ادامه این کار فنون و ابزارهای بدی

تا حدودی در صنتت روا  یافته اسوت.   ی نام تکنیکی است که: گروه اسم8تکنیك گروه اسمیو 4

-گیری متشکل از پنج مرحله است: اعضاء گروه در یک میز جم  موی فرآیند تصمیمدر این تکنیک 

ود و آنها کگوونگی حول   ششوند و موضوع تصمیم گیری به صورت کتبی به هر یک از اعضا داده می

 نویسند.   مسئله را می

دهد، عقاید ثبت شده در گروه بوه بطوث   ، یک عقیده را به گروه ارائه میخود هر یک از اعضا به نوبه

 شود تا مفاهیم برای ارزیابی روشن تر و کامل تر شود؛گذارده می

م گروه آن تصمیمی خواهد کنند؛! تصمیهر یک از عضاء مستقالً و مخفیانه عقاید را درجه بندی می

 بود که در مجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد.  

: یکی از تکنیکهای متداول در ایجواد خالقیوت و فتوال سواختن اندیشوه هوا بوه        تحرك مغزی  -3

صورت گروهی، تکنیک تطرک مغزی است اولین دلیل اثور بخشوی تطورک مغوزی افوزایش قودرت       

در حالوت گروهوی بویش از    ات بدست آمده نشان می دهد کوه افوراد   خالقیت در گروه است، تجربی

خالقیت بروز می دهند رقابت نیز عامل دیگری است که در جلسوات تطورک مغوذی    حالت انفرادی 

موجب افزایش اثر بخشی می گردد همچنین عدم وجود انتقاد و ارزیابی های سری  باعث موی شوود   

ار بپردازد و مطیطی مساعد برای خالقیوت ایجواد گوردد    تا اعضای جلسه با فراغت خاطر به اظهار ن

نکته ی دیگری که در مؤثر بودن تطرک مغزی قابل ذکر است فی البداهه بودن نارات اسوت افوراد   

قرار می گیرند که باید به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند و ایون حالوت    ای در مقابل مسأله

ند لطااتی کوه فورد در مقابول یوک واقتوه ی غیور       گردد، درست مانموجب خالق تر شدن ذهن می

خوود دکوار    منتاره عکس التملی بدی  نشان داده است که بتدها وقتی به آن می اندیشد از پاسوخ 

مناسب با مسأله مورد بطث باشوند اموا از جهوت    افراد باید وی گی های تخصصی شگفتی می گردد. 

وه قرار داد و از تتامل ناورات آنوان بوه ایوده     تجربه می توان اعضای تازه وارد و مجرب را در یک گر

های جدید دست یافت البته در جلسات تطرک مغزی باید هشیار بود تا یک یا کند نفر بور سوایرین   

سلطه پیدا نکنند و افکار و نارات آنان را تطت الشتاع نار خود قرار ندهنود از ایون رو توصویه موی     

نی داشته و یک فورد عوالی مقوام سوازمانی بوه هموراه       شود که اعضای جلسه تقریباً با یکدیگر همسا

زیردستانش در یک جلسه شرکت نکند هموانطور کوه اشواره شود جلسوات تطورک مغوزی بایود در         
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نفر حد مطلوب برای اعضای یک جلسه ی تطرک مغوزی   81گروههای کوکک انجام پذیرد و تتداد 

وزشی که پایور و که وظیفه به عهده می باشد اگر در ارتش این وظیفه را مراکز فرهنگی و مراکز آم

بگیرند دو اثر مهم خواهد داشت اوالً کارکنان تطت آموزش این قسمت را به عنوان بخشی ازآموزش  

کوار وظوایف شوغلی نیوز     خواهند پذیرفت و ثانیاً آنها یاد می گیرنود کوه در آینوده از ایون روش در     

 استفاده نمایند.

ه های آشکار ساختن خالقیوت هوا و ظواهر سواختن توانوایی      : یکی دیگر از شیوارتباط اجباری -5

 برداشوت آفرینندگی موجود در افراد شیوه ارتبا  اجباری است در این شیوه همانطور که از نوام آن  

می شود باید بین دو گروه از پدیده ها ارتباطی اجباری ایجاد کرد برای روشن شدن طرز کار با ایون  

ای بدنبال طراحی یوک فورآورده   ک تولید کننده مطصوالت شیشهتکنیک به مبال زیر توجه کنید ی

های نو و جدید است او برای یافتن این مطصول جدیود از تکنیوک ارتبوا  اجبواری بوه ایون گونوه        

استفاده می کند که فهرستی از مطصوالت ساخته شده از شیشه مانند حبواب کوراغ، لیووان، آینوه،     

هوای مختلوف را موی نویسود.     از بازی و در مقابل آنها لیستیبطری، جام شیشه و مانند آنها را تهیه 

خواهنود کوه بوین اقوالم     سپس از اعضای گروهی که برای یافتن مطصول جدید گردهم آمده اند می

ی جدیودی  ایجاد آیین ارتبا  به ایده هنگاماین دو فهرست رابطه ای ایجاد کنند گروه ممکن است 

در مقابول  حی را برای تولیود شیشوه ای پیشونهاد دهود     طرکه  ل شیشه ای برسد ودر مورد مطصو

که برای سرگرمی بچه ها  نمایدضربه های توپ مقاوم بوده و نشکند و یا آینه ی کند تکه ای تولید 

بتوان از آن استفاده کرد در این مبال اگر فهرست بازی ها در مقابل مطصوالت شیشه ای به نتیجوه  

ی کامالً متفاوت تنایم شوده و از اعضواء خواسوته موی     نهمطلوبی نرسد فهرست دیگری در یک زمی

شود بین اقالم فهرست جدید و مطصوالت رابطه ای برقرار سازند به طور خالصه در تکنیک ارتبوا   

اجباری اعضای جلسه برای یافتن یک رابطه بوین دو زمینوه ای کوه بوا یکودیگر موأنوس و مورتبط        

یابند البته در اه به ایده ها و نارات جدیدی دست مینیستند دست به تالشی فکری زده و در این ر

شوود و آنهوا ضومن ایجواد     آغاز جلسه هدا از ایجاد ارتبا  اجباری برای شرکت کنندگان بیان موی 

ارتبا  همواره در نار دارند که هدا اصلی کیست و بایود بوه دنبوال کوه کیوزی باشوند در مبوال        

شه تولید می شد و ایجواد ارتبوا  اجبواری بایود     گذشته هدا یافتن مطصول جدیدی بود که از شی

 شد.  منتج به یافتن یک فرآورده ی جدید می

: تکنیک تجزیه و تطلیل مورفولوژیک یا ریخت شناسوانه، فنوی   تجزیه و تحلیل مورفولوژیك  -4

از لطاظ ریخت و ساختار کلی و ابتواد مختلوف موجوود درآن موورد      پدیدهیک است که براساس آن 

گیرد بدین مناور ابتدا سطوح و ابتاد مختلف موجود در پدیوده ی  تجزیه و تطلیل قرار میمطالته و 

مورد نارمان را تبیین و تدوین می کنیم برای مبال می خواهیم برای بازاریابی در موورد یوک کواال    
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اگون راههای جدید و بدیتی بیابیم. ابتدا ابتاد مختلف کاال را تبیین و تدوین می نمواییم، ابتواد گونو   

ابتواد خواص و   مبول   کاربردهوای مختلوف آن  ،نگ، حجم، وزن و...شکل ظاهری آن از قبیل اندازه، ر

خصیت، روحیه و درآمد  آنان، جنبوه  فواید آن، کگونگی وضتیت مشتریان بالقوه این کاال از قبیل ش

وع مورد ناور  مختلف بازار این کاال و.. . در این مرحله باید کوشش کرد تا ابتاد بیشتری از موض های

بدست  آمده و مشخص گردد و تمام متغیرهای  با آن ثبت گردند. حوال بایود در موورد هربتود بوه      

اندیشه پرداخت و در ارتبا  میان ابتاد مختلف به شیوه های جدیدی برای تطقق بوه هودا تتیوین    

ریان و بازار موی  شده نایل گردید در مبال باال با برقراری ارتبا  بین ابتاد مختلف کاال، وضتیت مشت

توان در مورد شیوه های بازاریابی به نتایج جدید و بدیتی دست پیدا کورد. بورای آنکوه بتووان ابتواد      

مختلف یک موضوع و اجزای متشکله آن را با یکدیگر مقایسه نمود می توان ابتاد اصلی یک مسوأله  

 و اجزای آنها را با هم مقایسه کرد و ارتبا  بین آنها را حدس زد.  

رواشناسی  به نام گوردون نتایج پ وهش های ده ساله ی خود را  8148: در سال گردش تخیلی-3

در مورد افراد خالق منتشر نمود و ضمن آن اعالم داشت که ذهن آدمی به هنگوام ابوراز خالقیوت و    

ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتووانیم آن حالوت را ایجواد نمواییم، خالقیوت امکوان       

د می یابد  او در گروههای ایجاد خالقیت اعضای گوروه را از طریوق بوه کوارگیری یوک جریوان       وجو

تمبیلی و استتاره ای به گردشی تخیلی ترغیب می نمود و در این حالت ایده ها و نارات بودیتی را  

-کشف می کرد. ذهن افراد  در این گردش خیالی با دستاویز استتاره ها به نکاتی نو که هدا جلسه

نوان پدیوده هوایی را کوه     خالقیت بود می رسید و روابط تازه ای را بین پدیده ها پیدا می کورد آ  ی

از ایون رو روش گووردون را شویوه ی تلفیوق     موی کردنود و   با هم نداشتند تلفیوق    کندان تجانسی

 نامتجانس ها نیز می نامند.  

سه را عهده دار است و بطث نفر می باشند فردی رهبری جل 1تا  4در جلسات خالقیت تتداد اعضاء 

ها را هدایت کرده و ایده های ابزار شده را ثبت می کند برای ثبت ایده ها می تووان از یوک منشوی    

را صاحب مشکل یا مشتری می نامنود.   نیز استفاده نمود فرد دیگری نیز در جلسه حضور دارد که او

حل مشکل نقود کورده و آنهوا را     رایبوی مشکل  و مسأله را مطرح ساخته و ایده های ارایه شده را 

ه و تتودادی از  ارزیابی کردرا کند. وی ابتدا ایده های مطرح شده در مورد مشکل می پذیرد یا رد می

نماید تا بهترین کند و مجددا برای اصالح و تکمیل به گروه ارایه میانتخاب می آنها را که بهتر است

ابی به تفکّر و تخیل ترغیب شده و رهبر جلسوه بوا طورح    ایده ایجاد و انتخاب شود گروه برای ایده ی

استتاره ها و تمبیل هائی کار تخیل را ساده تر می نماید در این روش نقش رهبر و مشوتری بسویار   

 حساس بوده، تجربه و دانش آنها در ثمر بخش بودن جلسه تتیین کننده است 
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یکوی از روش هوای تقویوت و     : تکنیک سئواالت ایده برانگیز نیوز سئواالت ایده برانگیز  -1

کان افزایش یا کاهش، ام بروز استتداد خالقیت است سئواالت می توانند در زمینه امکان جایگزینی، 

زمینه های مشابه طرح شده و فرد را به سوی و شبیه سازی  یا ترکیب، امکان تتویض امکان تغییر و

طریر بوه ایوده هوای جدیودی دسوت      اندیشه های نو سوق دهند مبالً می خواهیم در مورد ماشین ت

جایگزینی قطتات و اجزا و مواد متشوکله ماشوین تطریور بوا      تتدادی سوال که در مورد امکانیابیم، 

آیا می توان کلیدها را از ماده دیگری ساختک آیوا موی    مطرح می کنیم مبل اینکه اقالم مشابه است

ن حروا را از آلیاژ دیگوری تولیود کوردک    تواتوان نرده ی فلزی را تبدیل به پالستیک کردک و آیا می

توانند در مورد افزایش یا کاهش قسمت هایی به ماشین تطریر باشند آیوا  ی دیگر سئواالت میدسته

توان حافاه ای به ماشین تطریر اضافه کردک آیا موی تووان امکوان رسوامی و گرافیوک را بوه آن       می

همین طور با طرح سئواالت و کوشش در یوافتن   توان برخی از کلیدها را حذا کردک وافزودک آیا می

ی مهوم  پاسخ برای آنها می توانیم به ایده های جدید در مورد این وسیله دست پیدا کنیم. امّا نکتوه 

خود نیاز به خالقیت و نوآوری دارد و طوراح   در این شیوه آن است که طراحی سئواالت ایده برانگیز، 

ی دیگوری کوه در   ای از این شیوه حاصل نخواهد شد نکتهنتیجه سئواالت اگر فاقد این توانایی باشد

پرسش هوایی در موورد   زیرا سئواالت ایده برانگیر قابل ذکر است طرح سئواالت کودکانه است مورد 

توجه قرار گیرند می توانند ما را به سوی ایده های نوین رهنمون شوند مبالً این سوئواالت کودکانوه   

ممکون اسوت شوما را بوه      ایده ای دارد و یا کورا سواعت دو عقربوه داردک   قه برای پیراهن که فکه ی

 و نوآوری هایی را ایجاد کرد.   دیگری هم در این موارد انجام هایانتخاب و در نتیجهصرافت بیاندازد 
 

 موانع خالقیت و نوآوری  

اد دارد و در انتقو  شود. فرد خالق و نوآور به سیستم موجود نوآوری الگویی از عادت شکنی تلقی می

کند. در کنین مسیر سخت و روش جدید است، به عبارتی فرد نوآور اجتهاد میبه ، سیستم پی ابراز

دشواری موانتی وجود دارد که باید رف  گردند. تا امکان تطقق نوآور فراهم گردد. این موان  عبارتند 

 از: 

 عدم اعتماد به نفس:

از اراده قووی   دارد و برای یافتن آنها ای حل مسائل وجودهای جدید برفرد باید باور کند که راه حل

 برخوردار باشد. 
 

 ترس و نگرانی و عدم امنیت روانی:
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فرد نوآور باید از امنیت روانی برخوردار باشد تا دکار خودسانسوری نگوردد و زایوش فکوری داشوته     

ی ت. در واقو  زموان  انو  جودی ابوداع اسو    باشد. عدم امنیت فکری و ترس از بازخوردهای منفی از مو

پذیرد که درجه ریسک پذیری در فرهنگ جامته باال باشد و امنیوت فکوری بورای    نوآوری تطقق می

 .  حبان اندیشه و فکر مهیا باشدصا

 

 تمایل به همرنگی و همگونی: 

گیرد که هنجارهای اجتماعی ابداع و خالقیوت را تقبویا نکنود و    نوآوری مادامی در جامته جان می

 متهم نگردد.  فرد نوآور 

 

 عدم تمرکز ذهنی: 

های متفرقه زندگی و عودم  انسجام فکری و ذهنی شر  اساسی نوآری است. پریشانی ذهنی، دغدغه

 امنیت فکری و آزادی اندیشه مان  جدی تطقق نوآوری است. 

 

 آموزش ناهمسو با خالقیت: 

آید از داشتن کارهوا و وظوایف   یبسیاری از افراد به این دلیل که تفکر خالق متموالً دشوار به نار م

کوه کورا عمومواً     اسوت  کنند. اما نواراحتی آنهوا بیشوتر از ایون بابوت     خالق احساس ناخشنودی می

هوای تفکور   ها به جای آن که تفکر خالق را بهبوود بخشوند، بوه بهبوود مهوارت     تطصیالت و آموزش

سوت بنوابراین ماننود دوران    تطلیلی توجه دارند خالقیت عموماً برای ناام های آموزش ناخوشوایند ا 

جوواب  ایون  ی کوه از طریوق آن بوه    فرآینود تطصیل مایلیم که جواب صطیا را به دست آوریم و به 

 کنیم.  یابیم توجهی نمیصطیا دست می

 استفاده از الگو: 

ی ریاضی به داشتن دانش ریاضیات نیاز داریم، این موضوع بوه طوور آشوکار در    برای حل یک مسأله

های دانش، مهارت ها و توانوایی هوای کوه شواید قابول بوه کوارگیری در مسوایل و         تمامی مطدوده 

وضتیت های متین باشد صادق است البته فصاحت در مسأله می تواند فصاحت منفی نیوز باشود بوا    

آید که هنگام رویارویی با مسوأله  تجربیات قابل مالحاه در یک زمینه، این تمایل در ما به وجود می

 راه حل های قبلی حل کنیم.   ی آن را از طریق
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 شتابزدگی در ارزیابی:  

کوه توا هنگوامی کوه      موی شوود  ها بخشی از تفکر خالق است، ولی توصیه اکیود  با آنکه ارزیابی ایده

ها احتراز کرد این مطلب خصوصاً  در ی از ایده های قدرتمند ایجاد نشده، باید از ارزیابی ایدهسلسله

ها باید به ما فوق عرضه شود بسویار حوائز اسوت اهمیوت     ایی که ایدهناام های سلسله مراتبی در ج

است انتقاد کردن و ایراد گرفتن سرپرست خصوصاً انتقادهای منفی موجب می شود که زیر دسوتان  

  از کار خالق احتراز کنند.

 

 تأکید بر مفروضات قبلی: 

کننود کوه موا آنهوا را     ایجاد میهای ما، آموزش و تجارب مفاهیم قاط  و اصولی را در ما پیش زمینه

گذارند و گواهی موان    حقیقی می انگاریم. این موارد به نوبه ی خود بر تفکّرات و ایده های ما اثر می

   شوند.ایده های نو و خالقانه می عرضه

 

 فشارهای اجتماعی:  

یکوی از آثوار   گذارند در زمان و شرایط متفاوت بر ما تأثیر می مطدوده ای کلی از فشارهای اجتماعی

 درنتیجوه  شوویم موی  بسیار منفی این است که از نادان جلوه کردن در ناور همتایوان خوود نگوران     

زیاد در افراد  یاهای موجود ممکن است مان  ابراز ایده های خاص هنجارهای رفتاری و عملکرد گروه

 متین شود.  

 

 چاره جویی های کوتاه مدت: 

اهداا و نتایج کوتواه مودت تطوت فشوار      رسیدنخود برای ما به طور متمول در مطیط کاری  اکبر

در ایون زموان اگور دقوت      هسوتند هستیم و مسایلی که بیان می شوند اغلب نیازمند واکنش فووری  

گز قادر نخواهیم بود نکنیم، بیشتر وقت کاری خود را صرا کارها و خطاهای کوکک می کنیم و هر

و برطرا کوردن   زیت آگاهی از این موان  امکانقل مالزم را برای تفکر خالق ایجاد کنیم حدافضای 

آثوار کنوین مووانتی را     کوه در آن بتووان  آنهاست یکی از وظایف مدیران ایجاد مطیط کواری اسوت   

تفکر خالقه را به ظهور رساند این فنون مانند توفان فکری، و در نتیجه  تشخیص داد و از آنها کاست

و آگواهی از موانو     کوه اسوتفاده از آنهوا    و.. . هسوتند تطلیل همگام سازی، تطلیل ریخت شناسوانه  

 جدیّت در رف  آنها موضوعی بسیار حائز اهمیت است.  و خالقیت
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 است؟ چیزهایی چه شامل نوآوری

 هورکس  آمووزش  بوا  کوه  دارنود  بواور  دیگور  برخوی  است، ذاتی خالقیت که باورند براین افراد بتضی

 از مرکوب  دیود  ای مرحلوه  کهوار  یفرآینود  تووان  می را خالقیت دوم دیدگاه در. شود خالق تواند می

 از را کیزهوا  یتنوی  بوودن  خوالق . کیزهوا  دیودن  نطوه یتنی ادراک. نوآوری و الهام پرورش، ادراک،

 طووری  را مسوئله  یک های حل راه است ممکن کارمند یک عبارتی به. دیدن فرد به منطصر ای زاویه

 هور  بوه  حقیقوت  به ادراک از رفتنبه هر حال . ببینند گونهها را بدین آن توانند نمی دیگران که ببیند

 نیواز  کارکنوان  اوقات بتضی. گذرند می پرورش فرآیند از ها اندیشه عوض در. افتد نمی اتفاق فوراً حال

 ایون  در بلکوه  نیسوت  نکوردن  فتالیت متنای به این. کنند تتمق خود های اندیشه مورد در که دارند

 در انود  کورده  دهی شکل دوباره و مطالته بازیابی، ذخیره، که را انبوهی ایه داده باید کارکنان مرحله

 .است طبیتی امری مرحله این طی برای سالیان گذشت. بریزند جدید کیزی قالب

 بوه  آمیوز  موفقیت طور به شما قبلی های تالش تمامی که است ای لطاه آن الهام خالقیت فرآیند در

 بوه  نیواز  خالقیوت . اسوت  نشوده  تموام  خالقیت کار اما انجامد یم شتف به الهام گرکه. رسند می ثمر

 انجام روش یا خدمت -مفید تولیدی به آن تبدیل و الهام آن گرفتن یتنی نوآوری. دارد نوآور تالشی

 درصود  11 و الهوام  درصود  یوک  یتنی خالقیت» که دهند می نسبت ادیسون به را گفته این. کیزی

 کیزهوایی  آن آزموودن  بواز  و کردن ارزشیابی آزمودن، را آورینو درصد 11 عبارتی به «ریختن عرق

 دیگوران  فرد یک که است مرحله این در متموالً. است شده دریافت الهام توسط که دهد می تشکیل

 .است کرده کار آن روی که کند می کیزی آن درگیر و مطل  بیشتر را

 

 انواع نوآوری

 بنیادی وآورین -2

 یوک  ترانزیسوتور،  بوا  خوالء  های لوله جایگزینی. شود می جدید زارهایبا خلق به منجر نوآوری این

 مخواطره  و بواال  هزینوه ، کنندگان مصرا از طرا جدید مطصول کند پذیرش. است نوع این از مورد

 شورکت  بورای  قبیول  ایون  از نوآوریهوایی . اسوت  آن وی گیهوای  ازجمله نوآوریها قبیل این آمیزبودن

 موی  رقبا به نسبت تکنولوژیکی برتری یک شرکت به و آورد می ودوج به ثبت حق، آن بوجودآورنده

 مووقتیتی  کنوین  آوردن دست به برای. شود می بازار در آنها حاکمیت به منجر درازمدت در و. دهد

 انجوام  تجهیوزات  و کارکنوان  مهارتهوای  روی بر مستمر و سنگین گذاری بایدسرمایه شرکت بازار در

 .دهد
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 محصول عملکرد توسعه بر مبتنی نوآوری -4

 را جدیود  مطصوول  ایون  کاربرد کنند می تالش شرکتها آید، می وجود به مطصولی در نوآوری وقتی

. اسوت  مووثر  مطصول کاربرد توسته در پذیری وانتطاا دوام، قدرت مانند وی گیهایی. دهند افزایش

 بوه  لیتووم . اسوت  کداک بزرگ لیتومی باتریهای، مطصول عملکرد و کاربرد توسته انواع از نمونه یک

 نتوانسوته  شورکتها  که دارد اندازه مشکل اما، است وزن و قدرت مزیت دارای قلیایی باتریهای نسبت

. را برطورا کننود   مطدودیت توانستند کداک شرکت مهندسان و سازند برطرا را مشکل این بودند

 هرکدام و سازد می فراهم را مطصول کاربرد توسته برای اصلی زمینه، بنیادی نوآوریهای طورکلی به

 لطواظ  بوه  مطصوول  کاربردهای توسته. کنند می حرکت شکل S منطنی با جدید کاربردهای این از

 می کار نوآوریها قبیل این روی بر که شرکتهایی توسته و تطقیق هزینه و است بر هزینه کمتر مالی

 بوه  نیواز  نووآوری  نایو . دهنود  می انجام بنیادی تطقیقات که است شرکتهایی از بیشتر بسیار کنند،

 شویمی  بخصوص، مهندسی با مرتبط مهارتهای و مشکل حل و تتریف برای ای ساختاریافته دیدگاه

. برسود  نتیجوه  به سرعت به تطقیق کار باید رقابتی مطیطوجود  دلیل به و دارد مکانیک مهندسی و

 .باشد داشته دوجو توسته و تطقیق و تولید بخشهای کارکنان بین متقابل رابطه باید بنابراین

 

 کاال برچسب آن شهرت و محصول نام زمینه در نوآوری  -4

 نشان تطقیقات. می شود را خاص مطصول یک خرید به تمایل ایجاد ،باعث کاال برکسب در نوآوری

 روی بور  مطالتوه . گوردد  موی  آن تبلیوغ  صورا  مطصول فروشسود  از درصد 13حدود که دهد می

 روی بور  مطصوول  برکسوب  اندازه تاکهنشان می دهد  که است وعموض این از خوبی مبال ها نوشابه

 توانود  نموی  بسته کشم نوشابه کشیدن با کننده مصرا تطقیقاتبر طبق این . دارد تاثیر آن فروش

 شوود،ترجیطات  ارائوه  مارک با مطصول که زمانیاما  دهد تشخیص را کوکاکوال یا پپسی نوشابه نوع

 شورکت  یوک  که است گذاری سرمایه نوعی، برکسب در نوآوری. شد خواهد مشخص کننده مصرا

 کاالیشوان  نوام  درموورد  خود قدرت از کوکاکوال مانند وشرکتهایی دهد می انجام مشتری حفظ برای

 موی  اسوتفاده  رژیوم  مخصوص کوکای یا و گیالس طتم با کوکاکوال مانند دیگر کاالهای مترفی برای

 بور  تبلیوغ  توداوم  عدم علت به تدریج بهو  داشتند غالب نام و برکسب بازار در هاکاال از برخی. کنند

 کوه هور شورکت    اسوت  الزم امور  این در موفقیت برای .شدند پاک کنندگان مصرا ذهن از آن روی

 بررسوی  و مطالتوه  تبلیغوی  کانالهای ارزش و موردنار پیام بر فرهنگی عوامل تاثیر کگونگی درمورد

 زمینوه  در مهارتهوایی  تبلیغوات  و بازاریوابی  زمینوه  در باال تخصصهای با افرادی مناور این به و کند
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موورد   مشتری با تنگاتنگ تماس نیز و سرمایه برگشت پتانسیل حداکبررساندن به برای ریزی برنامه

 نیاز است

 

 طراحی در نوآوری -2  

، طراحوی  در مهوم  مسوائل  از یکوی . گیرنود  می نادیده را طراحی ازطریق نوآوری شرکتها از بسیاری

 کننودگان  مصورا  عالئوق  تغییور  و بوازار  شورایط  به باتوجه کاال که متنی بدین است انتطاا یتقابل

 اوایول  در پوزی  خوراک اختراع، زمینه این در کالسیک مبالهای از یکی باشند، داشته تتدیل قابلیت

 هنووز  توانسوته  رنگ و رفته کار به مواد، سوخت در منجمله متتددی تغییرات با که بود بیستم قرن

 مصورا  اطمینوان  و راحتوی  احسواس ، طراحوی  در دیگر متیار. بماند باقی بازار در سال هشتاد بتداز

 در، کننوده  مصرا راحتی دلیل به توانست سرعت به الکترولوکس جاروبرقی مبال برای. است کننده

 اریاد صوندلیهای  ارائوه ، طراحی زمینه در نوآوری دیگر مبالهای از. قرارگیرد هوور جاروبرقی مقابل

ERGON2هوای  پشوتی  شکل تغییر و وکوتاهی بلندی، زاویه تغییر امکان کننده مصرا به که است 

 .دارد مصرا بازار با نزدیک تماس به نیاز طراحی در نوآوری. دهد می را صندلی

 

 سازی فرمول تجدید زمینه در نوآوری  -5

 تغییور . اسوت  آن جوزاء ا در تغییور  بودون  مطصوول  سواختار  در تغییور  مشوابه  ،سازی فرمول تجدید

 فرمول تجدید زمینه در نوآوری. گیرد قرارمی بندی دسته این جزء، مطصول یک فیزیکی وی گیهای

 سواخت  تجدید با کار این اما است جدید مطصول ارائه برای فتلی اجزاء مجدد ترکیب شامل، سازی

 کوم  یوا  اضوافه  بوال م بورای  آیود،  می دست به موجود مواد از جدیدی ترکیب و دارد فرق تکنولوژی

 کوار  در کوه  شورکتی . بوکننوده  خوش های اسپری انواع یا و نوشابه برای خاصی های اسانس کردن

 مهوارت  و آورد وجوود  بوه  تولیود  کارکنان و بازار بین نزدیکی ارتبا  باید است سازی فرمول تجدید

 .باشد داشته را مطصول یک به آنها تبدیل وتوانایی مشتری نیازهای تتیین

 خدمات ارائه در وآورین -4

. اسوت  آن حفوظ  هزینوه  برابر هفت مشتری یک جلب هزینه که دهد می نشان شده انجام تطقیقات

 خودمات  ارائه در نوآوری. شود می مطسوب دررقابت مهم مسائل از یکی خدمات در نوآوری بنابراین

 شورکت  مبوال  یبرا. است مطصول مناسب و فنی ارائه و مترفی در کارکنان تخصص توسته مستلزم

 بوه  بتوانود  توا  دهود  موی  آمووزش  تکنیکوی  سطا باالترین با را خود فروش نمایندگان مرک دارویی

ی پوایین  نسوبتا  سطا با خدمات ارائه در نوآوری.کند مترفی را شرکت مطصوالت شکل ترین مناسب
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 تواه کو در نووآوری  ایون  البتوه . اسوت  سری  آن سرمایه برگشت و گیرد می صورت گذاری سرمایه از

 .می شود رقابتی مزیتباعث ایجاد  مدت

 

 بندی بسته در نوآوری -3

 و زمانی دوره یک در آن از استفاده میزان یا و کاال خرید میزان تغییر باعث عموما بندی بسته تغییر

 را کواال  انبوارکردن  کیفیوت  نووع  بهتور،  بندی بسته.شود می کاال آن روی بر جدید بازارهای بازشدن

 میوزان  در نووعی  بوه  کوه  کنود  می کمک آن حمل سهولت و مطصول سالمت به و بخشد می بهبود

 تطقیقوات  هزینوه  بوا  مقایسوه  در بنودی  بسوته  در نووآوری  هزینه. دارد تاثیر کننده مصرا پذیرش

 .کند می ایجاد شرکت برای بلندمدتی رقابتی مزیت و است کمتر دیگر نوآوریهای

 

 تحقیق و توسعه و توسعه محصول جدید -8

 بور  توا  گیورد  موی  صوورت  سیسوتماتیک  طور به که ایخالقانه فتالیت از عبارتست توسته و قیقتط

 جدیود  کاربردهوای  بورای  را گنجینوه  این از استفاده امکان همزمان و بیفزاید موجود گنجینه دانش

 یوا  مطصوول  آن در کوه  یفرآینود شوود؛  کنین تتریوف موی  نیز توسته مطصول جدید  .نماید فراهم

 کوه  هوایی  شواخص  تتریف با توان می را فرآیند این موفقیت شود. عرضه  می بازار به جدید خدمتی

 ی توسوته  اصوطالح  کورد.  گیوری  انودازه  اسوت،  موفقیت عدم یا این موفقیت میزان ی دهنده نشان

 اعمال مورد در هم و هستند جدید دنیا در کلی به طور که مطصوالتی مورد هم در جدید، مطصوالت

 حال کاهش در مطصوالت بازار عمر امروزه .رود می بهکار موجود مطصوالت در غییرت و حداقل بهبود

 نتیجوه،  در برابور شوود.   دو سوال  پنج هر در مطصوالت ی توسته نرخ که شود می بینی پیش و است

 عواملی  رونود،  فراتور  آن و از سوازند  برآورده را مشتریان های خواسته و نیازها که جدیدی مطصوالت

 .روند می به شمار رقابتی مزیت بهبود و حفظ در کلیدی

 موی  شورکت  آن اجرای در که است هایی استرات ی از یکی انتخاب جدید مطصول توسته از مقصود

 اصوالح  متمووالً . بیفزاید فروش میزان بر کنونی خدمات و مطصوالت اصالح یا بهبود طریق از کوشد

 گورفتن  سورعت  اموروزه  اموا . شوود  موی  توسوته  و زیواد تطقیوق   بسیار های هزینه مستلزم مطصول

 و هوا  شورکت  کوه  ای اسوت  مسوئله  بوازار  در مطصووالت  سریتتر ارائه و مطصول توسته فرآیندهای

 . دارند آن به خاصی توجه سازمانها

 زیر را در نار بگیریم: زمان سه شامل ای مسابقه به را مطصول توسته فرآیند اگر

 در مطصوول  عرضوه  از قبول  مرحلوه  تا جدید مطصول ایبر اولیه ایده توسته مرحله: تولید ( زمان 8

 بازار
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 مطصول( سنجی بازار)  بازار در مطصول ارائه و عرضه مرحله: بازار به ورود ( زمان1

 سود کسب و سر سربه نقطه از گذر مرحله: سود کسب ( زمان4

 کسوب . باشود  بخش سه هر برنده مسابقه این در که بود خواهد واقتی برنده سازمانی و شرکت آنگاه

 بنامیم موفقیت به رسیدن زمان فرآیند یک را مطصول توسته فرآیند کهاین است  موفقیتی کنین

 

 تحقیق و توسعه فرآیند اهداف

های مناسوبی را  توسته مطصول جدید، کافی است پاسخ فرآیندها از برای درک بهتر اهداا سازمان

کرا دنبوال سورعت بخشویدن بوه ایون      و ک دهیمتوسته می را برای دو سوال که: کرا مطصول جدید

ای در موورد  های توستهفرآیندداشته باشیم. هنگامی که از افراد مختلفی که درگیر  هستیمک فرآیند

کیسوت، انوواع    فرآینود شود که علت و یا هدا شما از این دمت هستند سوال میخیک مطصول یا 

 بال:شود. به عنوان مهای جالب توجه شنیده میمتنوعی از پاسخ

صرفاً مدیر شرکت یا سازمان از من خواسته است و یا این کوار یوک تتهود یوا وظیفوه سوازمانی        -

 ؛است

 ؛بهترین سرگرمی برای من است، شاید هم وجود یک ایده جالب توجه دلیل این کار بوده است -

به ما کمک خواهد کرد موقتیت رقابتی و انطصاری خود را حفظ کنیم، بوه اسوتفاده    فرآینداین  -

 ؛کند و ظرفیت تولید ما را افزایش خواهد داد هتر ما از مناب  کمک میب

ما باید با رقبای خود مقابله کنیم، همچنین باید همواره پاسخ مناسبی برای شرایط متغیور بوازار    -

 ؛رقابتی داشته باشیم

به ما کمک خواهد کرد تا از منسووخ شودن و از رده خوار  شودن مطصووالت خوود        فرآینداین  -

 ؛ی کنیمجلوگیر

شود. به همین دلیل ما نیازمند تنوع در مطصوالت موجب توسته کسب و کارمان می فرآینداین  -

 ؛هستیم

 ؛مطصوالت جدید سود شرکت را افزایش خواهند داد -

 -توجه وی ه بوه حفوظ موقتیوت رقوابتی    مانند  در می یابیم که مسائلیها با تامل بیشتر به این پاسخ

 های مشتریان در بوازار تقاضوا  ها، سالیق و نیازمندیه وی ه به خواستهتوجو  تجاری در مطیط رقابت

-خود ارائوه موی   مناسب زمانهر مطصول یا خدمتی که در قالب روز و . بنابراین، حائز اهمیت است

های جدیدتر شود و این تکنولوژی شود، خواه ناخواه پس از گذشت کرخه عمر خود از رده خار  می

هوای متغیور و متفواوت    ترجیطات و نیازمنودی  رایتر و شایسته تری باسبهای منهستند که پاسخ

 .انواع کاربران و مشتریان خواهند داشت
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 دست متتارض گاه هدا سه به زمان هم باید، شود قرین موفقیت با جدید مطصول توسته آنکه برای

 یابد.

 مشتری احتیاجات با مطصول تناسب رساندن حداکبر به ( 8

 توسته سیکل زمان ساندنر حداقل به ( 1

 توسته های هزینه درآوردن کنترل تطت ( 4

 

  مشتری احتیاجات با محصول تناسب رساندن حداکثر به

 باالتر کیفیت، تر جالب های وی گی باید، یابد دست موفقیت به بازار در جدید مطصول یک آنکه برای

 اشد.داشته ب ارائه رقیب مطصوالت به نسبت جذاب تری گذاری قیمت یا

 

  توسعه سیکل زمان و هزینه رساندن حداقل به

 ترغیوب  یوا  توسوته)  برای بیشتری وقت از، آورد بازار به را خود مطصول زودتر است قادر که شرکتی

 افزایود(  موی  مطصوول  جوذابیت  و ارزش بوه  )که تکمیلی کاالهایو فراهم کردن (  توسته به دیگران

 موی  مترفوی  بوازار  به زودتر که مطصوالتی، باشند کسانی شرایط کلیه که صورتی در. است برخوردار

 رقبوای بتودی   بوه  نسوبت  تکمیلوی  کاالهوای  بوودن  فراهم و افتاده جا پایگاه مزیت از احتماال، شوند

 مدت کاهش و توسته هزینه به توسته سیکل زمان با رابطه در دیگر مهم نکته بود. خواهند برخوردار

 آغواز  میوان  زموانی  فاصوله  از است عبارت، توسته سیکل زمان. شود می مربو  عمر مطصول کرخه

 از بسیاری آنکه  شود. نخست می گیری اندازه سال یا برحسب ماه متموال که مطصول عرضه و پروژه

 امور  در درگیر کارکنان پرداخت حقوق مخار  هم. دارند زمان با مستقیمی ارتبا  توسته های هزینه

 یابند. دوم شرکتی می افزایش توسته کرخه زمان شدن والنیط با شرکت سرمایه هزینه هم و توسته

 هزینه بتواند که است متطمل غیر کند، می عمل کند تکنولوژی از خاصی نسل آوردن بازار به در که

، سرانجام کند و مستهلک کامل طور به تکنولوژی از نسل این شدن کهنه از پیش توسته را ثابت های

 در موجوود  هوای  لغزش شدن آشکار با تواند می، یابد می هی دستکوتا توسته کرخه به که شرکتی

 ناور  تجدید، کند می ارائه که مطصوالتی در سرعت به های تکنولوژیک پیشرفت وقوع با یا مطصول

 دهد. ارتقا را آنها یا کند

 

 تحقیق و توسعه هایمدل

به سه مدل پایوه و سواده    مدلهای ارائه شده در زمینه تطقیق و توسته متنوع می باشند که در اینجا

 شود.اشاره می
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 پی در پی مدل -2

توسوته مطصوول شوناخته شوده      فرآیندای یا قدم به قدم نیز در رویکرد مرحلهعنوان  این الگوکه به

هوای  ارائه شد و یک روش کار مطمئن و اثربخش برای پوروژه  Cooperتوسط  8114است، در سال 

کند، ایون  بیش از پیش در مورد این الگو جلب توجه می توسته مطصول به حساب می آید. آنچه که

شود کاهش خواهود  کارگیری نوآوری و خالقیت ناشی میاست که در این الگو عدم قطتیت که از به

هایی وجود دارد که در ایون نقوا    در بین مراحل مختلف توسته نقا  تصمیم گیری یا دروازه یافت.

 خواهد یافت یا خیرکادامه  فرآیندمشخص خواهد شد که آیا 

های کواری در ایون الگوو    فرآینود بینی و کنترل دقیق و شدید بور انوواع وظوایف و    ریزی، پیشبرنامه

های توسوته  فرآینود هوا عالقوه زیوادی بوه اسوتفاده از ایون روش در       مشاهده می شود. اکبر سازمان

شیوه مدیریت، کنترل و  بدین جهت است کهده از این الگو مطصول خود دارند و اصرار آنها بر استفا

هوای  داننود. همچنوین بوه دلیول وجوود رویوه      هدایت این روش را نسبت به سایر الگوها آسانتر موی 

 .مشخص و عادی در این الگو، یادگیری و خالقیت کندانی در آنها مطسوس نیست

 

 

 نمای شماتیك از مدل پی در پی 2-5نمودار

 
 

 تراکمی مدل  -4

های فرآیندآید. این الگو مناسب برای ای از الگوی پی در پی به شمار میهالگوی تراکمی زیر مجموع

نسوبت بوه الگووی پوی در پوی از اهمیوت بیشوتری        عامل سرعت در آنها توسته مطصولی است که 

برخوردار است. به عبارت دیگر سازمان با به کارگیری این الگو ستی دارد توا زموان عرضوه کواال یوا      

مراحل توسته نسبت به الگوی پی در پی ممکن است با یکودیگر   تر کند.خدمت جدید خود را کوتاه

ها دقیقاً بوه دنبوال همودیگر و یکوی پوس از      فرآیندلزومی ندارد که  همپوشانی داشته باشند و هیچ

ریزی قبول از توسوته اسوت.    ترین مراحل در این الگو مرحله برنامهدیگری طی شوند. یکی از حیاتی

ته مطصول در استفاده از این الگو بستگی زیادی به دقت و موفقیت در ایون  توس فرآیندموفقیت کل 

طور مووازی  ها و کارها بهها و پیشنهادهایی برای انجام فتالیتتوصیه مرحله مقدماتی دارد. همچنین

 .وجود دارددر این الگو 
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 نمای شماتیك از مدل تراکمی 4-5نمودار 

 

 
 

 پذیر  انعطاف مدل -3

پذیری به مفهوم ظرفیت برای پذیرش و اعمال تغییرات در طراحی و پاسخگویی انتطاا در این الگو

طوری که پذیرش تغییرات هزینه زیادی را بر پوروژه توسوته مطصوول     به تغییرات مطیطی است؛ به

پوذیری سوازمان در مقابلوه بوا تغییورات پوایین باشود، هزینوه         زمانی که قابلیت انتطاا. اعمال نکند

ها را سازمانمطیطی  تغییرات، . باالبودن سطوح آشفتگیرفتییرات مطصول باال خواهد اقتصادی تغ

های توسته مطصول ترغیب کرده است. در این الگو ایوده بوه   فرآیندبه استفاده بیشتر از خالقیت در 

های متوالی توسته مطصول برای هدایت و مدیریت توسته کندان پیشنهاد نشوده و  فرآیندکاربردن 

در استفاده از یک رویکرد پویا سفارش شده است. این الگو اسوتفاده بسویاری در صونایتی     در عوض

اسوتفاده از   بهافزار بسیار راغب های توسته دهنده نرمافزار داشته است و شرکتنایر کامپیوتر و نرم

توسوته   رآیندفتوانند تا آخرین مراحل توسته، اطالعات بازار را در   وسیله این الگو می آن هستند و به

ها  مطصول جدید خود تزریق کنند و در نتیجه خروجی آنها بسیار نزدیکتر به شرایط بازار و خواسته

و نیازمندیهای مشتریان خواهد بود. با این وجود این الگو هنوز هوم بوا انتقادهوای فراوانوی روبوه رو      

ی تیم پروژه توسوته مطصوول   عنوان مبال صاحبناران بر این عقیده اند که از آنجا که اعضااست. به

توسوته ممکون اسوت بوا      فرآینود دائماً منتار دریافت اطالعات از جانب بازار هستند، روند پیشرفت 

 به صورت شماتیک نشان داده شده است.( 4-5نمودار )تأخیرهایی همراه باشد. این الگو در 

 

 پذیرنمای شماتیك از مدل انعطاف  3-5نمودار  
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 همراحل تحقیق و توسع

طوری که برخی آن را در دو  تتداد این مراحل در ادبیات توسته مطصول، متفاوت ذکر شده است؛ به

( و برخی دیگر در هفت تا نوه مرحلوه   Cooper, 1998برخی در شش مرحله )به عنوان مبال ، مرحله

آن  که توسوته جدیود   داردبستگی به نوع خدمت یا کاالیی  اند. تفاوت در تتداد مراحلخالصه کرده

تجمیتی و فرایندی است کوه شوامل    باشد  مدلاین کتاب مورد توجه میآنچه که در  مد نار است.

 باشد.مراحل زیر می

 تحقیق و توسعه فرآیند مراحل 2-5نمودار

 

 

 

 

 

غربال کردن و  ایده یابی شناسایی نیاز بازار

های انتخاب ایده

 مناسب

 طراحی اولیه مطصول

مشاوره و آزمون طرح  طراحی مهندسی نمونه سازی آزمون نمونه

 اولیه

تدوین برنامه تجاری 

سازی سازیمطصول 

 جدید 

تدوین مدل کسب و 

 کار

تولید نیمه صنتتی و  مطالته امکان سنجی

 آزمون بازار 

 

تدوین طرح کسب و 

 کار

 تهیه راهبرد بازاریابی

 

اندازی تامین مناب  و راه

اولیه تولید به صورت 

 آزمایشی

 

رف  متایب فرآیند 

 تولید و عرضه 

 

مترفی مطصول به 

 بازار

 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                270

001 
 

  دهیم:در اینجا هر کدام از مراحل باال را به صورت مختصر شرح می
 

 شناسایی نیاز بازار:   (2

 فرآینود شناسایی نیاز بسیار مهم و کلیدی است. زیرا یک قودم مهوم در هور     در مفاهیم کارآفرینی ،

کارآفرینانه برای ایجاد کسب و کار تشخیص فرصت توسط کارآفرین است. برای بوجوود آوردن یوک   

ایده مناسب، ابتدا بایستی نیاز ارضاء نشده و یا پاسخ نداده شده ای در بازار وجود داشته باشود. فورد   

ی تواند نیاز یا مسوئله ای را شناسوایی کنود کوه یوک دغدغوه      بررسی مطیط خود می در قدم اول با

خ بورای  آید، یک پاسو مطصول نهایی که بوجود می ذهنی برای خود و یا دیگران باشد. در واق  ایده

 آن مسئله و نیاز است.

  یابی ایده( 4

 بسیاری های ایده باید وفقم شرکت. شود می آغاز جدید های ایده جستجوی با جدید مطصول ایجاد

 . کند ایجاد جدیدی مطصوالت آنها بین بتواند از تا آورد وجود به را

 های مناسب ایده غربال کردن و انتخاب  (3

 در کوه  درحوالی  ؛ اسوت  جدیود  هوای  ایوده  بیشتر هرکه آوردن وجود به هدا ،ایده ایجاد مرحله در

. هاسوت  ایوده  تصوفیه ، ها ایده کاهش مرحله لیناو. هاست ایده تتداد هدا، کاهش آن از بتد مراحل

 ایده یک که افتد می اتفاق زمانی اول اشتباه: کنداجتناب  اشتباه نوع دو از باید شرکت مرحله دراین

 آن اسوتانداردهای ، تکرار کنود  زیاد را خوب های ایده کردن رد خطای شرکتی اگر. کند رد را خوب

جدید  مطصول برای را ضتیف ایده یک که افتد می اتفاق نیزما دوم اشتباه. شود می کارانه مطافاه

 طورا  از و موادی  زیانهوای  موجوب  طورا  یک از اشتباه این. کند گذاری سرمایه آن روی و انتخاب

 و تشوخیص ، هودا  هوا  ایده تصفیه مرحله در. شود می شرکت ناامیدی کارکنان و یأس سبب دیگر

 طوور  بوه  مرحلوه  هور  در مطصوول  هوای توسوته   هزینوه  زیورا  ؛ است ضتیف های ایده کنارگذاشتن

 .یابد می افزایش کشمگیری

 طراحی اولیه محصول( 2

 ایوده  بوین  تشوخیص . کنویم  تبودیل  مطصول های مفهوم به را آنها باید ها ایده غربال کردن از پس

 ی ایوده  درحقیقت. دارد بسیاری اهمیت مطصول ذهنیت یا و تصویر اولیه مطصول مفهوم، مطصول

 مفهووم . کنود  عرضوه  بازار به تواند می می کند فکر شرکت که است مطصولی درباره رتصو مطصول،

 موی  مشوتریان بیوان   بورای  فهوم  قابل عباراتی با که است مزبور ایده مورد در دقیقی شرح مطصول،

 . دارند مطصول از کنندگان مصرا که است برداشتی و تجسم مطصول، ذهنیت یا تصویر. شود

 ح اولیهمشاوره و آزمون طر (5
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هوای آن تتریوف شوده اسوت، بوه افورادی کوه در زمینوه         در این مرحله، مطصولی که ابتاد و ویزگی

شوود کوه نارشوان را در موورد     شود و از آنها خواسوته موی  مطصول اطالعات مناسب دارند ارائه می

ود های آن بیان و در صورت مکان راهکارهایی برای ارتقاء یا پوشش ضتفهای موجو مطصول و وی گی

دهند. در ارائه کنند. افراد خبره همچنین در مورد قابلیت عملیاتی کردن ایده و مطصول نیز نار می

صورتیکه ایده قابلیت تولید و تجاری کردن را نداشته باشد، در این مرحله ایوده کنوار گذاشوته و یوا     

-کوه موی   ای اسوت  گلوگاه و نقطه گیرد کرا که این مرحله  به عنوانمورد تجدید نار کلی قرار می

 توان در مورد آن تصمیم گرفت.

 ( طراحی مهندسی6

ای پرورش یافت که بتوان آنرا در قالب طرحی مشخص بیان کرد، نوبت به بتد از اینکه ایده به اندازه

هوای شوکلی، امکانوات جنبوی، و هموه      رسد. ساختار، ابتاد مطصول، وی گیطراحی مهندسی آن می

رد تا یک مطصول در ابتاد فیزیکی ظاهر گوردد، در ایون مرحلوه موورد     مواردی که بایستی انجام گی

را بورای تولیود   گیرد. مشخصات مطصول بوجود آمده از مطاسوبات مهندسوی، زمینوه    توجه قرار می

و. ..  CAPPو  CAD/CAMآورد. کامپیوتر با استفاده از نورم افزارهوای   بوجود می مطصول مورد نار

فزایش راندمان و کارآیی و کاهش هزینه تمام شده طراحی مطصوول  می تواند در این مرحله سبب ا

 شود.

 نمونه سازی(  7

هوای  اند، در قالوب طورح، تصوور ذهنوی، مشخصوات و وی گوی      مباحبی که تا این قسمت بطث شده

پوس از  شوود.  مطصول بوده است. در این مرحله یک مطصول با مشخصات مطصول واقتی تولید می

و طرح کلی مطصول تهیه می شود. پس از آن ساخت ف مطصول متماری ماژول های مختلطراحی، 

نمونه اولیه از مطصول آغاز می شود و با ساخته شدن نمونوه اولیوه، آزموون هوای مختلوف بور روی       

های مطصول را داشوته باشود،   ای از مطصول که وی گیبوجود آوردن نمونه  گیردمطصول انجام می 

 .  باشدهای بسیاری میدارای مزیت

 ( آزمون نمونه8

های اجرایی و عملکردهوایی کوه در مراحول قبول     مطصول نمونه تولید شده به لطاظ داشتن قابلیت

گیرد. انواع آزمایشات و  فرایندهای کنترل بورای  بینی شده است، مورد آزمون قرار میبرای آن پیش

موذکور قابلیوت    کوه مطصوول   تا بتوان تصومیم گرفوت  گیرد کارکردهای مطصول انجام می آزمایش

 توسته و تولید دارد یا خیرک

 

 ( تولید نیمه صنعتی و آزمون بازار 9
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در برخی موارد سازمان نتایج مربو  به مرحله آزمایش طرح کلی را پذیرفته، و بدون انجوام مرحلوه   

آزمایش بازار، به مرحله پیاده سازی ایده بتنوان مطصول وارد می شود. اما سایر سازمان هوا ممکون   

ت پیش از ورود به مرحله تبدیل طرح به مطصول تجاری، در پی دریافت اطالعات بیشتر از گروه اس

که مطصول در بخش های کوکوک   فرستادنهای بزرگتر باشند. رایج ترین نوع آزمایش بازار، باعث 

و انتخاب شده ای در بازار هدا )مبال یک شهر(. در برخی موارد، خصوصوا در زمانیکوه مطصوول از    

ق فروشگاه های خرده فروشی در بازار به فروش می رسد، سازمان باید به شدت تالش کند تا بوا  طری

جلب موافقت توزی  کنندگان به خرید و قرار دادن آن در قفسه های فروشوگاه هوا، مطصوول را بوه     

ن بازار آزمایشی وارد نمایند. در بازارهای آزمایشی کنترل شده، ممکن است مبلغی به توزی  کنندگا

پرداخت شود تا مطصول را به صورت آزمایشی در فروشگاه های خود قرار دهند. در نووع دیگوری از   

 "آزمایشوگاه  "تست در بازار که بسیار کنترل شده تر است، سازمان از فروشگاه مشتری بتنوان یک 

اسوخ  پس بر اسواس پ استفاده کرده و به مشتری دستورالتمل نطوه فروش آن را ارائه می نماید. و س

 .مزایای مطصول را اندازه گیری می کند مشتریان،

 

 سنجی( مطالعه امکان20

گوردد،  سونجی موی  ایده و یا مطصولی که تا این مرحله پیش رفته باشد، وارد مرحله مطالتوه امکوان  

قابل  ،این مطصول در مطیط واقتیتولید امکان سنجی برای روشن کردن این است که آیا  یمطالته

ارزش صرا زمان، هزینه و سایر مناب  را دارد  ،مطصول مورد بررسی ،ک به عبارت دیگراجراست یا نه

هوای بتودی را تضومین     سنجی، عدم اتالا مناب  و سرمایه گوذاری امکانی یا باید رها شودک مطالته

 کند.می

 ( تدوین مدل کسب وکار  22

یی  یک مطصول و یا خودمت  یکپارکگی درآمد زادر یک تتریف بسیار ساده، مدل کسب و کار نطوه

ی ارتبا  بوا فروشوندگان، خریوداران و سوایر عوامول بوازار را       کند. مناب  درآمد ی، نطوهرا بیان می

 در جایگواه  تتیوین  بوا  کگونوه  شورکت  یوک  کوه  دهند می نشان کار و کسب مدلکند. مشخص می

 کوه  باشود  موی  رکوا  و کسب باره در مختلفی موضوعات شامل و کند می درآمد کسب ارزش زنجیره

در  .بازاریوابی  و هوا  عملکورد  گذاری، سرمایه اقتصادی، مسائل ها، استرات ی کارآفرینی، از اند عبارت

 رسد را تشریا کرد.این مرحله بایستی مدلی که از طریق مطصول به درآمد  زایی می
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 ( برنامه تجاری سازی24

شوود را تبیوین   به تولید مطصول جدید می هایی که منجرفرآیندها و استرات یامه تجاری سازی، برن

 کند.  می

 هدا از تدوین برنامه تجاری سازی:  

 فوروش،  خورده  فوروش،  بوا عموده   تمواس ) کواال  عرضوه  بورای  توزیو   هوای  شوبکه  ایجاد 

 ...( و فروش نمایندگی واگذاری اختصاصی، هایفروشگاه ایجاد ای، فروشگاههای زنجیره

 بالقوه خریداران به جدید کاالی مترفی ایبر کارآمد تبلیغی برنامه یک اجرای 

 نموی  یکسوانی  روشوهای  از موارد همه در پ وهشی های یافته سازی تجاری برای که تردیدی نیست

 بوه  آنهوا  کوردن  تجواری  کوه  هسوتند  ای گونوه  پ وهشوی بوه   هوای  یافته از برخی. پیروی کرد توان

 تتودد  از تووان  موی  ابتکواری  روشهای یبرخ از استفاده با همچنین. دارد نیاز ای های پیچیدهفرآیند

 .کاست یادشده مراحل

 :باید به موارد زیر توجه کرددر برنامه تجاری سازی  

 .باشد نداشته نیازی اولیه گذاری سرمایه ( به8

 .کرد مطاسبه آورد خواهد دست به که را بازاری حجم بتوان کمی لطاظ از (1

 .باشد درک قابل و مطسوس کامالً شد خواهد ضهعر که نوینی خدمات یا کاال به بازار ( نیاز4

 باشد. دسترس در کافی مقدار به (INPUTS)آن تولید الزم برای « های نهاده»  یا اولیه مواد (3

 .باشد نداشته نیازی دولتی مقررات تدوین به آن از استفاده (5

 .کنند می اقدام آن خرید به دفتات به ( خریداران4

 برخووردار  زمینه این در مناسبی امتیازات یا مالیاتی متافیت از اندیشه دکنندهتولی یا کننده ( ابداع3

 .شود

 آن عرضه به مند عالقه موجود، توزی  سیستمهای بلکه نباشد جدید توزی  شبکه ایجاد به ( نیازی1

 .باشند بازار به

 پرداخوت  بالًقو  را آن بهوای  یوا  کنند پرداخت بیتانه آن به دسترسی برای حاضر باشند ( مشتریان1

 .نمایند

 و نکنود  ایجاد خطری گونه هیچ(  شدن تجاری مراحل همه طی از پس) خدمات یا کاال ( کاربرد82

 بی سبب به – کننده مصرا قبال در مسئولیتی یا تتهد مطصول کننده عرضه یا« ایده» پدیدآورنده

 .باشد نداشته – آن بودن ضرر
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  تدوین طرح کسب و کار( 23

 عملکورد  توانود  می تدوین مدل کسب و کار، مدیریت و مطصول مفهوم درباره گیری تصمیم از پس

 آیوا  که سازد مشخص سود و هزینه، فروش میزان بررسی با باید او. ارزیابی کند را پیشنهادی تجاری

 . پرداخت مطصول توسته به توان می باشد پاسخ مببت اگر. خیر یا شویم می نائل شرکت اهداا به

 اسوت  کافی سود بازگشت برای فروش میزان آیا که کند بینی پیش باید مدیریت: وشفر بینی پیش

 حوداکبر  و حوداقل  و بررسوی  را بوازار  وضتیت و مشابه مطصوالت فروش باید روند همچنین. خیر یا

 فروش بینی پیش های روش از اینجا در. برآورد کند مخاطره حوزه یافتن مناور به را ممکن فروش

 مشوتری،  آیوا ) کوه   اسوت  ایون  مطصوول  فوروش  میوزان  بینی پیش در مهم نکته. شود می استفاده

 .  بار یک فقط یا مستمر غیر طور به یا کند می خریداری مستمر طور به را نار مورد مطصول

 را انتاوار  موورد  هوای  هزینوه  و مواد باید فروش بینی پیش از پس مدیریت: سود و هزینه بینی پیش

 موی  صوورت  حسابداری و مالی امور، تولید، توسته و تطقیق قسمتهای ریقاز ط کار این. کند برآورد

 ریسوک  و پرداخوت  دوره، مزبوور  طورح  مالی مطلوبیت میزان همچنین و بازاریابی های هزینه. گیرد

 گردند. می مطاسبه در این مرحلهاستانداردهای مالی دیگر و سرمایه بازگشت

 ( تهیه راهبرد بازاریابی22

 سه از بازاریابی راهبرد. است بازار به مطصول مترفی برای بازاریابی اولیه راهبرد هتوست بتدی مرحله

 : می شود تشکیل قسمت

 بورای  یوابی  موضو   یتنوی  ؛ اسوت  بوازار  رفتار و ساختار، اندازه درمورد بازاریابی، راهبرد اول قسمت

 دوم قسومت . ولا سال درکند سود اهداا تتیین و بازار سهم، فروش بررسی، شده طراحی مطصول

 سووم  قسومت . اسوت  اول سوال  بورای  بازاریابی بودجه و توزی  استرات ی، تولید میزان، قیمت تتیین

 بازاریوابی  آمیختوه  اسوترات ی  و سوود  اهداا تتیین و مدت بلند فروش بینی پیش، بازاریابی راهبرد

 . است درطول زمان

 یشیاندازی اولیه تولید به صورت آزماتأمین منابع و راه ( 25

 برناموه  و مطصوول  آزمایش اندازی ودر حجم مطدودی راه مطصول مناب  الزم کسب، مرحله این در

 در کوه  دهود  اجازه می بازاریاب به بازار آزمایش. شودمی اجرا بازار واقتی موقتیتهای در آن بازاریابی

 مترفوی  مرحلوه  هبو  ورود از پویش  را که اطالعاتی و آورد دست به تجربه نار مورد مطصول بازاریابی

 بوازار  مطصوول در  دادن قرار بازار، آزمایش از اصلی هدا. کند کسب است نیاز مورد بازار به مطصول

 . است آزمایشی صورت به واقتی

 ( رفع معایب فرآیند تولید و عرضه26
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 کوه  کلیودی  پرسنل کلیه توسط باید ای نمونه تولید در جدید مطصول پیرامون آمده دست به نتایج

 کوه  است ضروری اقدام یک این. گیرد قرار جام  و دقیق بررسی مورد، اند توسته بوده مراحل درگیر

 کوه  مهموی  عامول  هویچ  از اینکوه  از اطمینان ایجاد جهت، عامل مدیر مستقیم سرپرستی تطت باید

لوه قبول تولیود نهوایی     مرح ایون . پوذیرد  صوورت  نشوده  پوشی کشم شود موفقیت مان  است ممکن

باشد. هر نوع مشکلی که وجود دارد، بایسوتی توا   جهت حائز اهمیت زیادی می و بدن مطصول است

انتهای این مرحله مرتف  شود و مطصول نهایی بدون هیچ مشکلی به بازار ارائه گردد. مووارد زیوادی   

-توان به؛ بررسی تناسب قطتات  مطصوول در دوره تا این مرحله کنترل می شود که از آن جمله می

بررسی کارکرد کلی نیروی مطرکه، تقسیم کار و عملکرد نیوروی انسوانی مجموعوه،     تر،های طوالنی

 ... اشاره کرد. انرژی مصرا در سیستم مطصول و یا کارگاه، و

 

 سازی تجاری ( 27

 در نهوایی  تصومیم  اتخواذ  بورای  کافی اطالعات با بازار و رف  متایب فرآیند تولید و عرضه، آزمایش با

 بخواهود  شورکت  اگر. گیرد می قرار اختیار مدیریت خیر. در یا شود بازار اردو مطصول آیا اینکه مورد

 شد. خواهد مواجه گزافی های هزینه با کند تجاری را مطصول

  

 

 نتیجه گیری

حل جدید در هر موضوعی همان کیزی است که عمومواً از  دیگر گونه نگریستن و رسیدن به یک راه

ما خالقیت مفهومی نیست که بتوان آنرا در یک جمله و حتوی  شود. اآن به عنوان خالقیت تتبیر می

در یک کتاب مفصل توضیا داد. خالقیت از جمله مباحبی است که در رابطه با ماهیت و تتریف آن، 

ی تتواریفی کوه در موورد    تا کنون بین مطققان و روان شناسان توافقی صورت نگرفتوه اسوت. هموه   

اسوت.  « جدیود بوودن  » دارند و آن خصوصیت کلیودی خالقیت بیان شده است، یک نقطه مشترک 

شناخته شود که با کارهای قبلی متفاوت باشود. بسویاری از افوراد     تواند به عنوان خالقیتیکیزی م

دانند در حالیکه، این دو مفهوم علی رغم نزدیکوی متفواوت   کلمات خالقیت و نوآوری را مترادا می

رسویده)   ی ایده جدید)خالقیت( که به مرحلوه عمول  باشند. هنگامی که یک کسب و کار بر مبنامی

و وصل کردن این ایده به بازار منجر به تولید ثروت و افوزایش سوطا رفواه     نوآوری(، راه اندازی شود

نوآوری پایه کارآفرینی اسوت.   جامته شود، کارآفرینی رخ داده است. بنابراین، خالقیت پایه نوآوری و

، موانتی است که بر سر راه بروز خالقیت وجود دارد. این موان  مهم در بطث خالقیت یکی از مسائل
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کنند. مجموعه این عوامل در موتن  های خالقانه جلوگیری میحلهای جدید و یافتن راهاز خلق ایده

 فصل آورده شده است. 

هایی مطرح شده است که در این فصل بوه تتودادی از آنهوا    ها و روشبرای تقویت خالقیت، تکنیک

ها برای پرورش قدرت تفکر خالق و برخی برای باال بردن تووان حول   ه شد. بتضی از این تکنیکاشار

 .درباره نوآوری و انواع آن بطث شدخالقانه مسائل هستند. در پایان فصل نیز 

 .شود می  عرضه بازار به جدید خدمتی یا مطصول آن در که است یفرآیند جدید مطصول یتوسته

 عدم یا موفقیت این میزان ی دهنده نشان که هایی شاخص تتریف با توان می ار فرآیند این موفقیت

یی هوا  اسوترات ی  ازی کو ی اجورای  دیو جد مطصول توسته از مقصود .کرد گیری اندازه است، موفقیت

 خودمات  و مطصووالت  اصوالح  ایو  دنیبخشو  بهبوود  قیطر از کوشدی م شرکت آن طی در که است

 و قیو تطق ادیو ز اریبسو  هوای  نوه یهز مستلزم مطصول اصالح تموالًم. دیفزایب فروش زانیم بری کنون

 در مطصووالت  تتریسور  ارائوه  و مطصول توسته ندهاییفرآ افتنی سرعت امروزه اما. شودی م توسته

 مطصوول  توسوته  آنکه دارند برای آن بهی خاص توجه سازمانها و ها شرکت که است ای مسئله بازار

 .ابدی دست متتارض گاه هدا سه به زمان هم دیبا شود، نیقر تیموفق با دیجد

 مشتری اجاتیاحت با مطصول تناسب رساندن حداکبر به ( 8

 توسته کلیس زمان رساندن حداقل به ( 1

 توسته های نهیهز درآوردن کنترل تطت ( 4

باشود  رساند، بسیار گسترده موی های توسته مطصول جدید را به نتیجه دلخواه میمدلهایی که پروژه

پذیر اشاره کرد. در این فصول،  توان؛ مدل پی در پی، مدل تراکمی، و مدل انتطااآن جمله میکه از 

یوابی، غربوال   مراحل فرآیند تطقیق و توسته به ترتیب زیر آورده شده است؛ شناسایی نیاز بازار، ایده

 های مناسب، طراحی اولیه مطصوول، مشواوره و آزموون طورح آولیوه، طراحوی      کردن و انتخاب ایده

سونجی، تودوین   صنتتی و آزمون بازار، مطالته امکانسازی، آزمون نمونه، تولید نیمهمهندسی، نمونه

مدل کسب و کار، ، برنامه تجاری سازی، تدوین طرح کسب و کوار، تهیوه راهبورد بازاریوابی، توأمین      

 زار. اندازی آزمایشی، رف  متایب فرآیند تولید و عرضه، و مترفی مطصول به بامناب   و راه

 

 گیری:سئواالت برای بحث و نتیجه

 صوندلی  مبال؛ عنوان به) مطصول یک فرضی تولید برای  را توسته و تطقیق فرآیند : مراحل8سوال

 .کنید بیان( کالس

 .کنید بطث کارآفرینی با آن ارتبا  مورد در و کرده بیان را نوآوری و خالقیت :  تفاوت1سوال 
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 پورورش  هوای ¬روش از آن بهبوود  و ارتقوا  بورای  و بگیریود  اور ن در را مطصوول  سوال تطلیلی: یک

 .کنید استفاده خالقیت

 را بیشوتری  ی¬هزینوه  و زمان وتوسته تطقیق فرآیند مراحل از کدامیک شما نار سوال تطلیلی: به

 کنیدک بیان را خود دالیل کندک¬می صرا

 

 سواالت تشریطی

 دکدار کارآفرینی فرایند در جایگاهی که توسته و تطقیق .8

 کیستک باشد،¬می مطرح جدید مطصول توسته زمینه در که اصلی مطور .1

 داردک مطصول سازی¬نمونه مرحله با تفاوتی که مطصول اولیه طراحی .4

 .کنید بیان ای¬ساده مبال با نواوری و خالقیت مفاهیم .3

 تکنیک های خالقیت را نام برده و به اختصار توضیا دهید. .5

 ده و تشریا نماییدمدل های تطقیق و توسته را نام بر .4

 

 سواالت تستی

 کدام یک از عبارات زیر جرء تتاریف نوآوری مطسوب می شودک .8

 مترفی کیزی تازهالف: 

سازی آغاز شده، با آزمودن آن ادامه یافته و سرانجام با اجرای ایده به ب: فرآیندی است که از ایده

 رسد.پایان می

 .تازه  صنتتی کاربردهای یا یفن های روش وی ه، به نو کیزهای  : پدیدآوردن

 د: همه موارد

ها در کدام یک از تکنیک های خالقیت کنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان .1

 غرب قرار گرفته که جزئی از زندگی آنها شدک

 الف: یورش فکری 

 اجباری ب: ارتبا 

 تخیلی  : گردش

 مورفولوژیک تطلیل و د: تجزیه

 در گروه است و اعضاء مرحله پنج از متشکل گیری¬تصمیم تکنیکی که در آن فرآیند  .4

 شود¬می داده اعضا از یک هر به کتبی صورت به گیری تصمیم موضوع و شوند¬می جم  میز یک

 .نویسند می را مسئله حل کگونگی آنها و
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  فکری یورش: الف

 مغزی تطرک: ب

 اجباری ارتبا  : 

 مورفولوژیک تطلیل و تجزیه :د

ی مورد نار از لطاظ ریخت و ساختار کلی و ی است که براساس آن پدیدهتکنیک ..... فن .3

 گیردابتاد مختلف موجود درآن مورد مطالته و تجزیه و تطلیل قرار می

 الف: تجزیه و تطلیل مورفولوژیک

 ب: گردش تخیلی 

  : یورش فکری 

 د: ارتبا  اجباری 

 

 شود....... الگویی از عادت شکنی تلقی می .5

 ی الف: نوآور

 ب: خالقیت 

  : ایده پردازی 

 د: اختراع

 کدام یک از موارد زیر از موان  خالقیت مطسوب می شودک .4

 الف: عدم اعتماد به نفس

 ب: عدم تمرکز ذهنی

  : استفاده از الگو

 د: همه موارد

 شود. می جدید بازارهای خلق به منجر نوآوری ..... این .3

 بنیادی الف: نوآوری

 طصولم عملکرد ت بر ب: مبتنی

 طراحی در  : نوآوری

 خدمات ارائه در د: نوآوری

 تطقیق و توسته کدام استک متتارض  اهداا .1

 مشتری احتیاجات با مطصول تناسب رساندن حداکبر الف: به

 توسته سیکل زمان رساندن حداقل ب: به
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 توسته های هزینه درآوردن کنترل  : تطت

 د: همه موارد

 خود مطصول توسته فرآیندهای در روش .....  از تفادهاس به زیادی عالقه ها¬سازمان اکبر .1

 و کنترل مدیریت، شیوه که گیرد¬می سرکشمه آنجا از الگو این از استفاده بر آنها اصرار و دارند

 .دانند¬می آسانتر الگوها سایر به نسبت را روش این هدایت

 الف: پی در پی 

 پذیر ب: انتطاا

  : تراکمی 

 توسته و د: تطقیق

 آید¬می شمار به ...... الگوی از ای¬مجموعه زیر خود ..... الگوی .82

 تراکمی  –الف: پی در پی  .88

 پی در پی  –ب: تراکمی 

 انتطاا پذیر  – : تطقیق و توسته 

 تراکمی  –د: انتطاا پذیر 

 

 

 



 
 

 

 : مفصل پنج

 امکان سنجی و تدوین طرح کسب و کار
 

 پس از به اتمام رساندن این فصل شما

 کسب و کار را استفادۀ عملی تببیت و بازبینی شده را بررسی خواهید کرد.  یک مدل طرح -8

 خواهید فهمید که اجزای طرح کسب و کار کیستک کرا و برای که کسیک  -1

هایی که در فرآیند تدوین طرح کسب و کار متداول هستند و همچنوین راههوای اجتنواب از     تله -4

 آنها را شناسایی خواهید کرد. 

جه خواهید رسید که برای تدوین یک طرح کسب و کار دربارۀ کسب وکار مخواطره پوذیر   به نتی -3

 پیشنهادی خود که کارهایی باید انجام دهید.  

 ها و تتهداتی را بپذیرید.   انداز خود به یک سند مکتوب باید که مسئولیت برای تبدیل کشم-5

شود بخوش مهموی از فرآینود     خواهید فهمید که یک طرح کسب و کار که خوب تدوین شوده با  -4

 کارآفرینی است و نه اینکه هدا باشد.  

 
 تدوین طرح کسب و کار

کننوده، خوالق و گردشوی اسوت کوه      متموالً طرح کسب و کار حاصل یک فرآینود طووالنی، خسوته   

تواند پیلۀ ایدۀ خام را به پروانۀ زیبای فرصت تبدیل کند. طرح کسوب و کوار بوا دقوت، متیارهوا،       می

کنود. بوا    برداری از آنها را مشخص می های احتمالی، فرصت و نطوۀ بهره ها و پاداش سکملزومات، ری

تبدیل کردن همۀ تطقیقات، تفکرات دقیق و حل خالقانۀ مسئله به یک طرح کسب و کار مشوخص  

گوذاران   گوذاران و سورمایه   شود که کهار اصل که در ادامه مطرح خواهند شد. کگونه برای بنیان می

 خواهند داد.   خود را نشان

   .ارزش زیادی را برای مشتری یا مصرا کنندۀ نهایی ایجاد کنید 

       یک مشکل مهم را برطرا کنید و یا یک نیاز یا خواستۀ مهوم را کوه افوراد حاضور باشوند

 برای آن و هزینۀ زیادی بپردازند را برآوده کنید.  

 یلیون دالر(، دارای رشود  م 52بازار حاشیه سود و درآمدزایی باالداشته باشید: بزرگ )باالی

در صد(، جریان نقدینگی باال و سوری  )درآمود    32درصد(، حاشیه سود باال )باالی  12سری  )باالی 
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درصود پوس از کسور مالیوات( و      85توا   82گردشی، سرمایه و نیروی کاری کم( پتانسیل سود باال )

 درصدی(  42تا  15گذار )نرخ بازده داخلی  بازده جذاب و ملموس برای سرمایه

 گذار)ان( زموان خوود، بوا سورعت بوازار و تتوادل ریسوک و پواداش          با تیم مدیریت و بنیان

 هماهنگ باشید.  

ها و پیگیوری مصومم    گذاران احتمالی برای تالش در مطقق کردن پتانسیل طرح، خط شروع سرمایه

ت یک و ها؛ ریسک تکنولوژی، ریسک بوازار، ریسوک مودیریت، ریسوک رقوابتی و اسوترا       انواع ریسک

ریسک مالی است. حتی اگر قصد نداشته باشید از بیرون تأمین سرمایه کنید، هم تدوین طرح، یوک  

گووذاران و  هووا بووین بنیووان فتالیووت حیوواتی اسووت. تضووادهایی کووه در مالقاتهووا، گفتگوهووا و بررسووی 

ذاکره را آید، مناف  بسیاری برای طرفین دارد و شیوۀ ارتبا  برقرارکردن و م گذاران پیش می سرمایه

کند. آشنایی هرکه بیشتر طرفین بخش مهموی از فرآینود ارزیوابی اسوت. هوردو       برایشان تتیین می

توانیم در شرایط سخت و آسوان   کنند که آیا اینها افراد باهوشی هستندک آیا می طرا به این فکر می

کسوب  توانند بورای   می با آنها کار کنیم، آیا آنها خالقنندک آیا آنها به حرا ما گوش خواهند دادک آیا

ارزش ایجاد کنندک آیا این مدیریت، مدیریت مناسبی استک آیا آنها را به عنووان   ،ریوکار مخاطره پذ

 شریک کاری قبول داریمک آیا آنها دارای صداقتندک آیا با هم راحت هستیمک 

کسوب وکوار   گذارانی کوه بیشوترین انگیوزه، مهوارت و روابوط را بورای        ها، سرمایه در پی این بررسی

کننوود، مشووخص خواهنوود شوود.  بووه همووراه دارنوود و بیشووترین ارزش را ایجوواد مووی ریمخوواطره پووذ

های موجود در بررسوی بوازار، تکنولووژی، خودمات،      ها و نارسایی گذاران ضتف ارزشمندترین سرمایه

ها  این ضتفهایی که  بینند و افراد و استرات ی ها و میزان و ساختار تأمین مالی و تیم را می استرات ی

گوذار مناسوب باشود، بوین      کنند. اگر او یک سورمایه  ها را بتوانند برطرا کنند، مترفی می و نارسایی

 شود.   خوب و عالی تمایز قایل می ریکسب وکار مخاطره پذ

 طرح زمانی که آماده چاپ باشد دیگر کهنه و منسوخ شده است. 

اینکه آمواده کواپ شود، دیگور منسووخ      گویند طرح به مطض  دهه است که نویسندگان می 4حدود 

شود. سرعت تطووالت   شده است. در شرایط پر سرعت فتلی حتی قبل از کاپ شدن هم منسوخ می

تکنولوژیک و عصر اطالعات و پویایی بازار جهانی، عمر مورد انتاار هر کسوب و کوار را کوتواه کورده     

فوت کوه اسوترات ی، تمرکوز بوازار،      یکساله، را یاریکسب وکار مخاطره پذ توان یک است. به ندرت می

 تولیدات یا خدمات و تیمی که در نسخۀ اصلی طرح کسب و کار مشخص شده را تغییر نداده باشد.  

 
 وقفه:  نیاز به عزم راسخ دارد.  فعالیت بی
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پذیری و واکنش دادن یک مهارت حیاتی بقاست. تبدیل یک ایده  در کنین مطیط متغیری، انتطاا

توان از طریق یک طرح کسب و کار  تتیین اینکه کنین کاری را کگونه می به یک کسب و کار و

 انجام داد، نیاز به یک ذهن آزاد و عزم راسخ به همراه تمرکز، تتهد و قاطتیت دارد. 

وقفه در نار گرفت. علیرغم اینکه اگر بخواهید سرمایه طرح کسب و کار را باید یک فتالیت بی

ان و اعضای تیم و شبیه به اینها را جذب کنید، باید طرح را تهیه بیرونی، مشاوران کلیدی، مدیر

شود. مبل یک سفر هوایی خارجی، ممکن است تغییرات  وقت تمام نمی کنید، اما طرح هیچ

ای در طول مسیر اتفاق بیفتد، مبل رعد و برق، دید ناکافی به دلیل دود، مه و یا  بینی نشده پیش

و لذا باید برای هماهنگی دائم با شرایط، آماده بود تا بتوان  ممکن است بادهای شدید رخ دهند.

آمیز سفر اطمینان حاصل کرد: این نوع مدیریت  ها را به حداقل رساند و از تکمیل موفقیت ریسک

 های بارز فرآیند تدوین طرح کسب و کار است.  ریسک و پاداشی از وی گی
 

 طرح کسب و کار به معنای خود کسب و کار نیست

ین طرح کسب و کار، یکی از بهترین راههای تتیین  کهارکوب، استرات ی، نیروی انسانی الزم تدو

گذار متمرکز  انداز بنیان ها هستند که روی کشم برای کسب وکارمخاطره پذیراست. این نوشته

که دارای رشد سری   INC 522دهند. بسیاری از شرکتهای  شوند و آن را به بقیه نشان می می

اند. بدون طرح کسب و کار، جذب سرمایه از  از همان آغاز کار، طرح کسب و کار داشته اند بوده

 نهایت دشوار است.  گذاران رسمی و غیر رسمی بی سرمایه

ای  انگارانه کنند، به نتایج ساده در بیشتر مواق  کارآفرینانی که برای اولین بار کارآفرینی می

کننده، آراسته و براق است و با ح کسب و کار وسوسهرسند. تنها کیزی که الزم است، یک طر می

این کار کسب و کار خود به خود موفق خواهد شد. برخی افراد طرح کسب و کار را با خود کسب و 

گیرند. برخی از بهترین برنامه های کسب و کار ها هیچگاه به یک کسب و کار موفق  کار اشتباه می

نایری تبدیل  های کسب و کار به کسب وکارهای بی طرحترین  شوند و برخی از ضتیف تبدیل نمی

 شوند.  می

تواند به نف  شما باشد. از طرا دیگر داشتن  در اینجا پیام دو پهلوست، تدوین طرح کسب و کار می

یک طرح کسب و کار حتماً به متنای موفقیت نیست. اگر فرصت وجود نداشته باشد و مناب  و افراد 

برخی  4-8تواند موفق باشد، در نمایه  شند، داشتن بهترین طرح دنیا هم نمیمناسب در کنار آنها نبا

 اند.  از نکات مفید در آماده کردن طرح کسب و کار ذکر شده
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 :بایدها و نبایدها در آماده کردن طرح کسب و کار6-2نمایه 

 باید ها

 همه اعضای تیم مدیریت را در آماده کردن طرح کسب و کار دخالت دهید.  -

 طرح را تا حد امکان کوتاه، منطقی، فراگیر و قابل خواندن تدوین کنید.  -

 مخاطره پذیر را نشان دهید. کسب و کار با اختصاص دادن زمان زیاد و مقداری پول، در تدوین طرح، تتهد خود به  -

 کرد. ها را تطمل  توان این ریسک های مهم کدامند و کرا و کگونه می ها و فرض مشخص کنید ریسک -

 را به تصویر بکشید و دربارۀ آنها بطث کنید.  ریکسب و کار مخاطره پذ  همه مشکالت فتلی و بالقوۀ

 کند منب  تأمین مالی جایگزین را شناسایی کنید.  -

 گذار را متین کنید.  قراردادهای پیشنهادی )و دارایی مربو  به هر سهم( و پاداش هر سرمایه -

 گذاران احتمالی، خالقیت به خر  دهید.  مایهدر جذب توجه و عالقۀ سر -

به خاطر داشته باشید که طرح حتماً به متنای کسب و کار نیست و یک گام اجرایی به اندازۀ بیست گام در  -

 ریزی ارزش دارد.  برنامه

تن طرح را کنند را قبول کنید حتی اگر مجبور شوید نوش ها و مشتریانی که جریان نقدینگی مببت ایجاد می سفارش -

 به تأخیر بیندازید. 

دهنده( و  گذار، بانک و شرکتهای وام پذیر، فرشتگان سرمایه گذاران مخاطره گذاران احتمالی خود )مبل سرمایه سرمایه -

 های آنها را شناسایی کنید و برطبق آنها برنامه خود را تدوین کنید.  های آنها و ناخوشایندی خواسته

 های پایۀ صورتهای مالی را تشکیل دهند نه برعکس.  بینانه فروش و بازار فرض ای واق ه بینی اجازه دهید پیش -

 

 ها: نباید

که در حال حاضر متاون شرکت دیگری است  "گ"هدا و مرموز در تیم داشته باشید )به عنوان مبال آقای  افراد بی -

 و بتداً به شما ملطق خواهد شد(. 

شی داشته باشید ، مبل اینکه هر برآورد فروش را بر پایۀ خواستۀ اعضای تیم برای تولید ارز عبارات مبهم، دوپهلو و بی -

 انجام دهید. 

گذاری توضیا دهید، که فقط متخصصان  تولیدات تخصصی یا فرآیند تولید را با استفاده از اصطالحات تخصصی و پایه -

 شود.  می بتوانند آن را بفهمند، زیرا در این حالت از کارآیی طرح کاسته

های پرزرق و برق کنید و به جای اینکه گوشت را  ها و فلش پول را صرا طراحی بروشورهای پرزرق و برق، پاورپوینت -

 نشان دهید صدای سرخ کردن گوشت را به بقیه عرضه کنید. 

 اورید. توانید قرارداد فروش ببندید و پول بدست بی وقت خود را با نوشتن طرح هدر دهید. درحالی که می -

تنها با یک قرار مالقات یا تماس تلفنی فکر کنید قرارداد بسته شد، درحالیکه هیچ پولی در حساب بانکی شما نیست  -

 ها برسند(.  شود که کک )قرارداد زمانی بسته می

 

 چند نکته عملیاتی:

یر را ارزشمندترین درسهای مربو  به آماده کردن طرح کسب و کار و تأمین سرمایه مخاطره پذ

  .ها را دارند، یاد گرفت توان از کارآفرینانی که سابقۀ موفقیت در این فتالیت می
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ارزشمندترین درسها درباره آماده کردن یک طرح کسب وکارو افزایش سرمایه مخاطره پذیر از 

کارآفرینانی که در این تالشها موفق بوده اند، حاصل می شود.تام هازبی، موسس و رئیس سی 

ر در خار  از سیاتل ، یک شرکت سرمایه مخاطره پذیر همراه با سرمایه مخاطره پذیر پوینت ونچ

روزن ،  -ونروک ، شرکای کسب وکار مخاطره پذیر اوآک و شرکای کسب وکار مخاطره پذیرسوین 

 81استنفورد، هازبی  MBA است. یک فارغ التطصیل مهندسی دانشگاه کلمبیا و یک فارغ التطصیل

لیفرنیایی ریچم گذراند، ابتدا در فروش کار میکرد، سپس کسب وکارهای جدید را سال با شرکت کا

در کندین کشور توسته داده و مدیریت می کرد.تام یک کارآفرین قابل توجه است، کسی که بیشتر 

میلیون دالر سرمایه مخاطره پذیر را درحالیکه مدیر عامل دو شرکت ارتبا  از راه دور تازه  12از 

بصورت عمومی شرکتهای مبادله شده : شرکت   8112افزایش داد و  متتاقبا در نیمه دهه  کار بود ،

تام از تجربه  gleanedمنطق  (NASDAQ: INNV) .، شرکت متاویو (NASDAQ: INNV) آاینوو

اش در هردو بخش جدول مذاکره سرکشمه می گیرد : کارآفرین / مدیر عامل و سرمایه گذار 

 مخاطره پذیر.
 پذیر:  گذاران مخاطره سرمایه

 نفر از آنها آشنا شوید.   322توانید با بیش از  پذیربسیار زیادند. و با مالقات یکی از آنها می گذاران مخاطره سرمایه -

پذیر به اندازه بله گرفتن از آنها سخت است. اهداا با کیفیت داشته باشید و بقیه  گذاران مخاطره نه شنیدن از سرمایه -

 نید که نه بگویند. را مجبور ک

 پذیر همه مسائل را تشریا  نکنید.  گذاران مخاطره در گفتگو  با سایر سرمایه -

 ریکسب و کار مخاطره پذهرگز با یک عضو یا همکار ارشد، دوبار مالقات نکنید مگر اینکه با شریک خود در شرکت  -

 مالقات کرده باشید.)مناور متن اینگلیسی را نمی رساند(. 

 طرح

 در خالصه اجرایی روی مفهوم کاری خود تأکیدکنید.  -

 اعداد و ارقام مهم نیستند. اما اقتصاد )ارزش آفرینی و مدل کسب و کار( واقتاً مهم است. -

 طرح کسب و کار را طوری تدوین کنید که جالب به نار بیاید.  -

 خرید و غیره به تتداد زیادی تکبیر کنید. های  ستی کنید از مقاالت کاپ شده، قراردادها، مطالتات بازار، سفارش -

 رزومۀ دقیق و لیستی از بازیگران کلیدی کسب وکار مخاطره پذیرتهیه کنید.  -

 توانید جزئیات را تهیه کنید یک نفر را برای انجام این کار استخدام کنید.  اگر نمی -

 قراردادها:

 ی هستند. گذاران به اندازه شما جد اطمینان حاصل کنید که سرمایه -

 خود بازارسازی کنید. ریکسب وکار مخاطره پذبرای  -

 ندهید.  "نه "به هیچ پیشنهاد قیمتی جواب  -

 برای قرارداد بستن از یک وکیل مجرب استفاده کنید.  -

 تا زمانیکه پول در بانک دارید، فروش را متوقف نکنید.  -
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 را کالشی کنید. ریکسب وکار مخاطره پذ -

 گویید. هرگز دروغ ن -

 فرآیند تأمین بودجه

 کردید.  تر از کیزی است که تا به حال فکر می این کار بسیار سخت -

 توانید دوام بیاورید.  کردید، می شما خیلی بیشتر از آنچه فکر می -

  اند و در بقیه عمرشان هم این کار را خواهند کرد. پذیر این کار را قبالً تجربه کرده گذاران مخاطره سرمایه -

گذاران وارد کار  های بیرونی است و احتماالً باید با سرمایه برای هر کارآفرینی که به دنبال سرمایه

  .شود، دانستن این موضوعات بسیار با ارزش است

 

 توانند ارزش ایجاد کنند.  گذاران می توان تشخیص داد که آیا سرمایه چطور می

گذاران  طرح کسب و کار و قان  کردن سرمایهیکی از بیشترین فرصتهایی که در فرآیند تدوین 

 -فروش -بینی فروش رود، به دلیل نزدیک بیرونی و برای به اشتراک گذاشتن سرمایه از دست می

 های کارآفرینان موفق است.  گذاران است. توانایی فروش یکی از بهترین شاخص فروش توسط بنیان

شان تمام می شود و یا رو به اتمام  که نقدینگیدر بسیاری از مواق  کارآفرینان )متموالً آنهایی 

کنند سؤاالت مهم را  گذاران آتی هستند، که فراموش می است( آنقدر درگیر فروش به سرمایه

گذاران علیرغم دانش  بپرسند و یا به دقت به موضوعات گوش دهند. به همین خاطر این بنیان

تطقیقات مطالب کندانی را نخواهند آموخت. با این فراوان در زمینۀ تکنولوژی، بازار، و رقبا، از این 

 گذاران است.  همه، این کسب و کار سرمایه

گذاران  توانند سرمایه کارآفرینانی که عالوه بر موفقیت در ارائه یک مفهوم عالی کسب و کار، می

ایجاد های خود، ارزش زیادی را برای شرکت  مناسبی را که قادرند به واسطۀ تجربه، آگاهی و شبکه

کنند، را جذب نمایند، شنوندگان کامالً ماهری هستند. آنها در کنار ارائه طرح و فروش، از فرصت 

گذاران احتمالی را جذب کنند: شما مفهوم ما، داستان ما و  کنند تا سرمایه استفاده می

کسی  دانیدک نقا  حساس ما و کگونگی فائق آمدن ما برآنها و اینکه که های ما را می استرات ی

توانید  توان استرات ی ما را تتدیل کردک کگونه می دانیدک کگونه می تواند به ما کمک کند را می می

توانند در این موفقیت به ما کمک کنندک به نار شما برای  از بقیه متفاوت باشیدک که کسانی می

امکان دارد  ، که کارهایی باید انجام شود. تا جایی کهریکسب وکار مخاطره پذموفق شدن این 

 صادق باشید. 

رفته گذار رفته در این فرآیند دو موضوع مهم مشخص شد. نخست اینکه شما به عنوان یک بنیان

گذاران در ارتبا  با کسب و کار پیشنهادی کقدر باهوش و دارای  خواهید فهمید که سرمایه

و راههای جایگزین برای فکر  اندازها ها، کشم تر، خالق هستند، آیا آنها ایده اطالعات و از همه مهم
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کردن دربارۀ فرصت و استرات ی را دارند که شما و تیمتان نتوانسته باشید به آنها فکر کنیدک این 

اضافه کند ریکسب وکار مخاطره پذتواند به  گذار می گذار( را دربارۀ ارزشی که سرمایه کار شما )بنیان

همه جانبه "کرد آنها دربارۀ نطوۀ تفهیم کند و همچنین مطمئن می شوید که آیا روی آگاه می

کننده خواهد بود و انگیزۀ  شما به تیم مناسب است یا خیرک آیا روابط برای شما خسته "کارکردن

شما را از بین خواهد بردک دراین فرآیند شما مطالب بسیار زیادی را دربارۀ طرح کسب و کار خود و 

 گذارانتان خواهید آموختک  سرمایه

های مهم و گوش دادن به پاسخ آنها  وع مهم پیامی است که شما در هنگام این پرسشدومین موض

ای )که ممکن است آنها شما  کنید، نه در هنگامیکه  تهاجمی و یا مشاجره به طور ضمنی ارسال می

 ایم. ما به این مفهوم کنید: ما همه تالش خود را در این راه کرده را وارد این موقتیت کنند( رفتار می

کامالً متتهد هستیم و متتقدیم که استرات یمان درست است اما ذهنمان برای راهکارهای دیگر باز 

ها و شواهد جالب باشند.  کنیم، هنگامیکه ایده گیریم، تالش می دهیم، یاد می است. ما گوش می

حتمال اینکه ها ا دهیم و با آنها همسو می شویم ما ذهن متطجر نداریم با این پیام روند را تغییر می

 توانید  با او کار کنید، بیشتر است.  گذار تیمی هستید که می گذار نتیجه بگیرد که شما بنیان سرمایه

 

 

 طرح کسب و کار مختصر: 

کند: و در  صفطه است و به ندرت از این حد تجاوز می 82تا  3یک طرح کسب و کار مختصر بین 

آید و بتداَ در طرح  اجرایی طرح کسب و کار می برگیرندۀ نکات کلیدی مبل مطالبی که در خالصۀ

شود. کنین طرحی به طور اخص دربردارندۀ اطالعات و تطلیل فرصت  به تفصیل به آنها پرداخته می

 مطوری کسب و کار، مزایای رقابتی شرکت و دیدگاههای خالقانۀ کارآفرینی است. 

کرد )کارآفرینانی که برای نوشتن طرح توان این نوع طرح را طی کند ساعت آماده  از آنجایی که می

نویسی هستند. در  به دلیل داشتن کسب و کارهای دیگر وقت کافی ندارند، طرفدار این نوع طرح

 دهند.  گذاران در مراحل اولیه، غربال کردن طرح مختصر را ترجیا می بسیاری از موارد سرمایه

گرفتن پول نیست و ن بودجه یا قرضاستفاده از طرح کسب و کار مختصر منطصر به فرآیند تأمی

توان این نوع طرح را به  تواند به عنوان یک قطب نمای خوب برای حرکت شما هم باشد. می می

های  عنوان نقشۀ گلوگاههای مهم دانست، اما به خاطر داشته باشید که جزئیات الزم و برنامه

 عملیاتی الزمه برای عبور از این گلوگاهها را ندارد. 

 

 کند؟  ی طرح کسب و کار را تدوین میچه کس
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متموالً نگرش کلی، این است که از یک متخصص بیرون سازمان برای تدوین طرح استفاده شود تا 

 تیم مدیریت هم بتواند از وقتش برای جذب سرمایه و شروع کسب و کار استفاده کند. 

ود دارد. نخست در دو دلیل مبنی بر اینکه استخدام یک متخصص بیرونی کار خوبی نیست وج

ها و تاکتیکهای  توان قبل از اینکه دیر شود پیامدهای استرات ی ریزی و نوشتن طرح میفرآیند برنامه

یر را بررسی کسب وکار مخاطره پذمتفاوت و همچنین سرمایه و نیروی کار الزم برای شروع و ایجاد 

 کرد. 

 ها  "چه"تر به  نگاه دقیق

 ها رابطۀ بین اهداف و فعالیت

یک تیم را در نار بگیرید که به یک ایده و برای یک کسب و کار جدید، بسیار عالقمند است و 

. اعضای تیم اعتقاد دارند و تفکرات بسیاری انجام داده است برای ارزیابی این فرصت کارهای اولیه

، ارزشها و که کسب و کار مدنارشان دارای بازار بالقوۀ عالی است و با مهارتها، تجارب، اهداا فردی

های رهبر کارآفرین و اعضای تیم مدیریت کامالً همسو است. حال آنها باید به بررسی  انگیزه

اندازی شرکت، سود بلند مدت بالقوه و مواد الزم برای  ها و مشکالت مربو  به راه ترین ریسک مهم

و  تولید، کارهای برپایی نقدینگی و تأمین مالی آن بپردازند. تیم باید نیازهای عملیاتی زمان ا

گذاری و بازاریابی و غیره را مشخص کند و بتد  های استرات ی قیمت فصلی، جایگاه کارخانه، خواسته

 دست به کار شود. 

ریزی و تدوین کنین  کننده باشد و در قالب مکتوب عرضه شود. برنامه پاسخ این سؤاالت باید قان 

ریزی کارآمد  م خواهد گرفت. در واق  برنامهطرح کسب و کاری نه ساده است و نه به سرعت انجا

یک فرآیند دشوار است که نیاز به زمان، نام، تتهد، از خودگذشتگی و دست به کار شدن دارد و به 

ها، خالقانه و استرات ی برای حل مشکالت دردسرساز، هم  هر حال با این حال، پیدا کردن راه حل

 جذاب و هم مهیج است. 

کسب وکار مخاطره رح کسب و کار لزوماً همان مهارتهای ایجاد یک مهارتهای نوشتن یک ط

های  موفق نیستند. )گرکه برخی از این مهارتها بسیار مفید هستند(. بهترین نکته دربارۀ روشریپذ

ریزی )و یک اصل در خور این فرآیند(، عبارتی است که در یک تابلوی کوکک در  نوین فرآیند برنامه

رئیس اسبق سلوالروان )شرکت پیشتاز در کسب و کار تلفن همراه در امریکا( ،  8دفتر پاوُول تبُین

، که یک عبارت مناسب برای "توانیم انجام دهیم می"گوید  نوشته شده است. این تابلو می

ریزی و حصول اطمینان از اینکه این برنامه برای اهداا کامالً عملی مورد نار خود کارآیی  برنامه

 باشد.  دارد، می
                                                           
1
 paul J. Tobin 
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بخواهد از طرح کسب و کار برای جذب سرمایه ریکسب وکار مخاطره پذعالوه بر این اگر یک 

گذاران به  کند. سرمایه ریزی و نوشتن طرح برای تیم اهمیت وی ه پیدا می استفاده کند، برنامه

خواهند وارد آن شوند، بسیار اهمیت  کیفیت تیم مدیریت و شناخت آنها از کسب و کاری که می

بینند همان کیزی  گذاران دوست دارند مطمئن شوند که آنچه می د. به همین دلیل سرمایهدهن می

و ریکسب وکار مخاطره پذها و شناخت تیم از فرصت  باشد که به دست خواهند آورد، یتنی تطلیل

 های تیم را در کنار هم گذاران توانایی اعتقاد آنها به اجرای آن در کنار هم باشند. متموالً سرمایه

یابی به هدا را به واقتیت تبدیل کنند. آنها دوست دارند روی یک تیم و  دهند تا دست قرار می

دهند و کمتر  گذاری کنند نه روی یک مشاور. این حداقل کاری است که انجام می رهبرش سرمایه

 از آن همه کیز مشخص است. 

 

 تفکیك و ادغام اطالعات

سازماندهی اطالعات به نطوی است که قابل مدیریت یک نکتۀ ضروری در نوشتن طرح کسب و کار 

 و کارآمد باشند. 

های مفید سازماندهی اطالعات در تدوین طرح کسب و کار تفکیک اطالعات به  یکی از روش

های مجزا مبل بازار هدا، صنتت، رقابت، طرح مالی و غیره و سپس ترکیب این اطالعات در  بخش

 قالب طرح کسب و کار است . 

ها دقیق باشد و اطالعات آنها قابل هضم باشد، این فرآیند بهترین کارآیی را  بندی ن بخشاگر ای

های متفاوت را به طور همزمان  توان بخش توان تغییر داد و می بندی را می دارد. ترتیب این بخش

 انجام داد. 

شوند، در مرکز و  یبا توجه به اینکه تطلیل بازار فرصت، رقابت، استرات ی رقابتی که باعث پیروزی م

تواند ایدۀ خوبی باشد.  ها و ترکیب اطالعات آنها می قلب طرح قرار دارند، شروع کردن از این بخش

از آنجا که مسائل مالی و عملیاتی تطت تأثیر نرخ رشد و جزئیات برنامۀ درآمدی و حجم آن، به کار 

 توان بتداً هم تدوین کرد.  دهند، آنها را می خود ادامه می

شوند و در نهایت هم خالصه اجرایی نوشته  از این کارها، اطالعات رقابت کسب و کار ادغام می پس

 شود.  می
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 تدوین گامهای عملیاتی

هایی که باید انجام شوند متمرکز هستند، فرآیند نوشتن کسب و کار را  گامهای زیر که روی فتالیت

نشان داده  "هنمای طرح کسب و کاررا "کشند. این گامهای عملیاتی در تمرین  به تصویر می

 اند.  شده

 بندی از هم  بندی )تفکیک( اطالعات؛ یک طرح کلی برای یک پروژه باید با بخش بخش

ها را در خود داشته باشد )مسئول هر بخش که کسی است، زمان ارائۀ  تفکیک شود و هم اولویت

 نسخۀ اولیه، نسخه نهایی را هم مشخص کند(. 

 تر از وظایف داشته باشد و  ام : در مرحله بتد باید یک لیست دقیقایجاد یک برنامۀ ج

ها را شناسایی کند و مشخص کند که که کسی مسئول آنهاست. مشخص کند که هر کار  اولویت

پذیرد. لیست باید تا حد امکان دقیق و کامل باشد.  شود و که زمان پایان می که زمانی آغاز می

ء ممکن تفکیک کرد )مبالً ممکن است از سفر نیاز به کندین ترین جز وظایف را باید تا کوکک

توان از  بینی برآوردها را هم، بررسی کرد. می تماس تلفنی باشد(. پس باید تضادها و ضتف واق 

های لیست را مورد  بندی و اولویت بین بودن زمان همکاران و شرکای کسب و کاری خواست که واق 

 بررسی قرار دهند. 

 را  "باید انجام شوند"کاری: در مرحله بتدی باید کارهایی را که در لیست، یمتهیه یک تقو

گرایی  واق   ها و ضتف در تقویم وارد کرد. و هنگامیکه تقویم کامل شد باید آن را مرور کرد و تناقض

 را در آن بررسی کرد. 

 ا نوشت و انجام کارها و نوشتن طرح:  باید هم کارهای ضروری را انجام داد و هم طرح ر

ها و برروی تقویم انجام داد. به عنوان  "باید انجام شوند " –های الزم را برروی لیست  باید تتدیل

بخشی از فرآیند، بررسی شدن طرح توسط یک وکیل برای کسب اطمینان از نبود عبارتهای گمراه 

ط یک شخص کننده، اطالعات غیر ضروری و هشدارها هم، مهم است. عالوه براین طرح باید توس

بیرونی مبل یک مجری که ذهنیت کارآفرینانه دارد و نسبت به سود و زیان احساس مسئولیت 

گذار نشده، باید مورد بررسی  گذار مخاطره پذیر که به طور اتفاقی سرمایه کند و یا یک سرمایه می

وضوعاتی هست ریزی قوی باشند باز هم م قرار گیرد. هرکقدر هم رهبر کارآفرین و تیم او در برنامه

-که باید دوباره مرور شوند و ارائه طرح در برخی جوانب، ناقص و یا مبهم خواهد بود. شخص بررسی

های جایگزین برای مشکالت و پاسخ دادن به سؤاالت  تواند در فرآیند ارائه راه حل کننده می

 گذاران به عنوان یک مرج  باشند.  احتمالی سرمایه
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 آماده کردن طرح کسب و کار

 یك طرح کسب و کار کامل

ریزی غیررسمی کرده است، فکر  ها وقت صرا فکرکردن و برنامه ممکن است کارآفرینی که ساعت

کردن ایده و تدوین طرح کسب و کند که کل کار فقط نوشتن کند کیز ساده است. ولی بین غربال

 کار، اختالا فاحشی وجود دارد.

الً تفاوت دارند. نخست اینکه یک طرح کسب و کار این دو موضوع از دو جنبه با یکدیگر کام 

تا  5223222متقاعد کردن یک نفر برای به شراکت گذاشتن  -8تواند دو کاربرد داشته باشد(  می

رو  های شرکت به مدت کند سال. از این ها و فتالیت مشی راهنمایی خط -1میلیون دالر  82

گرفته باشند. بدون ابهام بوده و قابل پشتیبانی راهبردها و عبارات باید درست مورد بررسی قرار 

 باشند. 

تفاوت دیگر اینست که نیاز به جزئیات بیشتری دارد )در این مبطث طرح کسب و کار مختصر که 

شود(. و این بدان متناست که تیم باید زمان بیشتری را  در فصل قبل توضیا داده شد استبنا می

نها و ارائه شفاا آنها کند. مبالً برای غربالگری فرصت )اگر آوری اطالعات دقیق، تفسیر آ صرا جم 

برداری کند که بازار هدا یک شخص نتواند کار بهتری انجام دهد( کافی است که یادداشت

ریزی برای یک  کند. اما برای برنامه درصد رشد می 82میلیون است و ساالنه  42تا  42مطصول بین 

ها را تا میزان کشمگیری دقیق مشخص کرد، و  باید اندازه شروع واقتی این جزئیات کافی نیست.

کنند، به اعداد و ارقام اعتماد  خوانند یا از آن استفاده می اگر دقیق نباشند افرادی که طرح را می

درصدی دارد بسیار  82نخواهند داشت. و گفتن این عبارت که بازار هدا، رشد ساالنه بیش از 

رت اینست که بازار هدا این میزان رشد را بین سال قبل و دو سال مبهم است. آیا مفهوم این عبا

قبل داشته و یا اینکه مفهومش اینست که این بازار به طور متوسط در سه سال گذشته این میزان 

درصد هم دارای دقت کافی نیست باید رشد  82رشد را داشته استک عالوه براین عبارت بیش از 

عالم کرد. ثابت ماندن یا تغییر این نرخ و علت آن هم باید تشریا واقتی را مشخص کرد و آن را ا

 شود. 

ساعت وقت  422تا  122اندازی شرکت به سادگی بین  تدوین یک طرح کسب و کارکارآمد، برای راه

ماه زمان نیاز  81تا  4های غروب یا آخر هفته تقسیم کنیم به  نیاز دارد. و اگر این زمان را به وقت

 دارد.
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 : فهرست مطالب طرح کسب و کار6-4نمایه 

 خالصه اجرایی  -8

 تشریا مفهوم کسب و کار و خود کسب و کار

 فرصت و استرات ی )راهبرد(

 ها  بینی بازار هدا و پیش

 مزیت رقابتی 

 ها هزینه

 ماندگاری

 تیم

 پیشنهادها

 صنتت و شرکت و تولیدات و خدمات آن  -1

 صنتت

 شرکت و مفهوم شرکت 

 کاالها و خدمات

 استرات ی ورود و رشد

 تطقیقات بازار و تطلیل آن  -4

 ها  مشتری

 اندازه بازار و روندها

 های رقابتی رقابت و حاشیه

 فروش و سهم بازار پیش بینی شده

 ارزیابی بازار فتلی

 جوانب اقتصادی کسب و کار -3

 حاشیه عملیاتی و سود ناخالص

 سود بالقوه و ماندگاری آن 

 و نیمه جاری های ثابت، جاری هزینه

 زمان الزم برای رسیدن به نقطۀ سر به سر )به ماه( 

زمان الزم برای رسیدن به جریان نقدینگی مببت )به 

 ماه(

 برنامه بازاریابی -5

 استرات ی جام  بازاریابی

 گذاری قیمت

 های فروش تاکتیک

 های گارانتی و خدمات  خط مشی

 تبلیغات و ترفی 

 توزی 

 ها  مشکالت و ریسک

 ارتقاء  مطصول و مطصوالت جدید

 ها  هزینه

 ها اولویت

 های عملیاتی و تولیدی برنامه -3

 کرخۀ عملیاتی

 موقتیت جغرافیایی

 آالت و ارتقا ماشین

 ها  ها و برنامه استرات ی

 مسائل قانونی و ناارتی 

 تیم مدیریت  -1

 سازمان

 ت پرسنل اصلی مدیری

 پاداش و حقوق مالکیت مدیران 

 گذاران  سایر سرمایه

 دهی های بن استخدام و سایر توافقات و ارائه سهام و برنامه

 هیئت مدیران 

 ها  ها و مطدودیت سایرسهامداران، حقوق

 مشاوران تخصصی پشتیبانی و خدمات

 برنامه کلی -1 

 های اساسی ها، مشکالت و فرض ریسک -82

 برنامه مالی -88

 ها  ورتطساب مالی واقتی و ترازنامهص

 فاکتور صورتطساب درآمد  پیش

 پیش فاکتور ترازنامه 

 پیش فاکتور تطلیل جریان نقدینگی 

 کنترل هزینه 

 نکات برجسته 

 پیشنهادهای عرضه شدۀ شرکت  -81

 تأمین مالی مطلوب

 پیشنهادها 

 جم  کردن سرمایه 

 های مالی استفاده از صندوق

 گذاران سرمایه بازده پرداخت به
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 یبرنامۀ توسته و طراح -4

 وظایف و شرایط توسته 

 ضمایم -84

های صورت  تدوین یک برنامه برای توسته کسب و کار و یا برای خرید اهرمی، به نیمی از تالش

گرفته در این حالت احتیا  دارد. زیرا مطالب بسیار زیادی از کسب و کار مبل بازار آن، رقابت، 

 اطالعات مالی و حسابداری و غیره مشخص هستند. 

یست نمونه از مطالب طرح کسب و کار است. اطالعات نشان داده شده در آن در یک ل 4-1نمایه 

باشد. های کسب و کار وجود دارند و کهارکوب خوبی برای دنبال کردن می کارآمدترین طرح

شود که اطالعات به آسانی، قابل مدیریت باشند.  های مجزا باعث می سازماندهی اطالعات در بخش

مخاطره پذیر خاص به کسب و کار دقت و ترتیب ارائه مطالب در یک  اگر که ممکن است میزان

های کسب و کار کم و بیش این اطالعات را در خود  دلیل شرایط، تغییر کند اما کارآمدترین طرح

توان آنها را برای شرایط خاص و با  دارند )میزان جزئیات و ترتیب ارائه اطالعات مهم است و می

 تغییر داد(.  ریکسب و کار مخاطره پذشرایط  توجه به هدا طرح، عمر و

  
 چك لیست نهایی

این لیست به شما کمک خواهد کرد زمان خود را درست اختصاص دهید و متمرکز بمانید همچنین در زمان آماده 

 شدن برای یک ارائه شفاهی از کسب و کار خود، این نکات مهم هستند.

 بندی کنید. جزئیات اهمیت دارند.  طالعات را طبقهنکتۀ مورد نظر خود را سریع اعالم کنید و ا

 توانید:  خواننده را بقاپید، خصوصاً در خالصه اجرایی که با داشتن یک فرصت جذاب می 

 .یک نیاز یا فرصتی را در یک بازار و در حال رشد شناسایی کنید 

 بگیرد، پیدا کنید.  تواند نیازهای شما را پاسخ دهد و یا از این فرصت بهره کسب و کاری را که می 

  .مشخص کنید که مهارت و تیم مناسب را برای ایجاد یک کسب و کار سودآور و ماندگار را دارید 

  .موضوعات را در سه گروه اولویت بندی کنید 

 بدون اینها طرح بی متناست.  -ضروری 

 کند.  سازی می ها زمینهکند و برای آن مستقیماً موضوعات شما را پشتیبانی می  -بهتر است آنها را بدانیم 

 شود اما ممکن است مستقیماً به جزئیات  های بازار، صنتت و غیره می باعث درک بهتر از پویایی  -جالب

 طرح شما مرتبط نباشند. موضوعات جالب باید در ضمایم قرار بگیرند تا سرراه خواننده  نباشند. 

 دی هستند، کرا این افراد تولید یا خدمات شما را اندازه بازار را دقیق تشریا کنید: مشتریان شما که افرا

 خریداری می کنند و با که قیمت هایی و به که تتداد از شما خرید خواهند کرد.

 دهد.  مدارکی برای اثبات مشتریان عرضه کنید. این اعتبار شما را افزایش می 

 دهد.  به سایرین ترجیا می رقابت خود را تشریا کنید و بگویید که کرا مشتری، کاال یا خدمات شما را 

  استرات ی بازاریابی خود را دقیق تشریا کنید، مشتریان کگونه از وجود کاال یا خدمت شما با خبر خواهند

 شد و شما کگونه مزایای آن را به مردم خواهید گفت. 
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 دارد. اگر ای  هنگام بطث دربارۀ تیم دقیق باشید و دقیقاً مشخص کنید که هر یک از افراد که نوع تجربه

ای را که به دنبالش هستید و برنامه استخدام افراد دارای این  توانید، مدیران کاری را پیدا کنید باید نوع تجربه نمی

 تجارب را توضیا دهید. 

  جزئیات را )برای اشتباهات کاپی و موضوع آنها( ویرایش کنید. یک ارائه مفصل باید موضوعات زیادی را

  .تشریا کند

 
 

 اینترنت: فرصتتأثیر 

 تجارت کسب و کارهای کوچك

نفر نیروی کار تمام وقت انجام  822های دارای کمتر از  روی شرکت 8یک نارسنجی تلفنی که ایبِی

 2کسب و کاری که متیارهای هدفشا، 122داده، دارای دو بخش نمونه است: یک نمونه تصادفی از 

ماهه گذشته  81ه عالوه براین موضوع در کسب و کار ک 122هماهنگ است و یک نمونه تصادفی از 

 اند.  برای خریدهای خود از ایبِی استفاده کرده

در صد آنها گفتند  51دهندگان گفتند که اینترنت سودآوری آنها را ارتقا داده و  درصد از پاسخ 58

-که این ابزار )اینترنت( منجر به رشد و یا توسته کسب و کارشان شده است، یک سوم شرکت

 85دهند و  ها در نارسنجی گفتند که کاالها و خدمات خود را به صورت آنالین ارائه می هکنند

 درصد آنها گفتند که اینترنت یک عامل حیاتی برای بقای آنهاست. 

تتجبی ندارد که شرکت کنندگان دراین نارسنجی، خودشان هم مشتریان تجارت الکترونیک 

اند؛  ا و تکنولوژی دفتری خود را آنالین خریداری کردهدرصد آنها گفتند که کامپیوتره 53هستند؛ 

درصد آنها تجهیزات دفتری خود را آنالین  18ای را و  درصد آنها مناب  و تجهیزات سرمایه 31

 51اند تا به فروش برسانند و  اند؛ یک سوم آنها موجودی انبار خود را آنالین خریده خریداری کرده

 .1اند ید سایر کاالهای مربو  به کسب و کار استفاده کردهدر صد آنها از اینترنت برای خر

 راهنمای طرح کسب و کار

آمده است. طبق یک  4-1ترتیب ارائه راهنمای طرح کسب و کار به همان شکلی است که در نمایه 

 3و مرحوم برایان هاسلِت 4و توسط لِئونارد اسمولِن venture Founders Corporationراهنما که در 

 شده است. تدوین 

                                                           
1
 eBay 

 .2114 –منبع نلسون مربوط به ایبِی  2

 
3
 Leonard E, Smollen 

4
 Haslett Brian 
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توان گفت که که روشی بهترین است و این کار باید به روشی  برای نوشتن طرح کسب و کار نمی

که مناسب شما و شرایط شما باشد، انجام شود. اگر که برای شروع به تهیه و نوشتن طرح کسب و 

لیلی شروع شود که با تطقیقات بازار و واحدهای تط کار راههای بسیاری وجود دارد، اما توصیه می

ترین  کنید. در نوشتن طرح کسب و کار باید به خاطر داشته باشید که اگر که یکی از مهم

گذاران است نه آماده کردن یک ارائه جذاب،  عملکردهای طرح کسب و کار اثرگذاری برروی سرمایه

ارزش  اما باید شما و تیمتان به خودتان و بقیه اثبات کنید فرصت شما و تهیه ابزار اجرای آن

 شود.  ریزی مطرح می پیگیری را دارد. قبل از هر کیز، گرفتن تصمیمات سخت و برنامه

شده اند  دهد که اطالعات کگونه به ترتیب و با دقت نشان داده  راهنمای طرح کسب و کار نشان می

اشت که دهد. عالوه بر اینکه باید دقت د گذاران آنها را ارائه می و در یک قالب مطلوب برای سرمایه

اثر است. باید دقت داشت که شنوندۀ شما کیست و اگر اطالعات برایش واضا نباشد فتالیت شما بی

فقط روی فرصت و کهارکوب طرح تمرکز نکنید. راهنمای طرح کسب و کار موضوعات خاصی را 

 دهد. همچنین به شما نشان میدهد که در طرح مطالبی باید باشد و کرا. نشان می

طور باشد.  اید که البته باید هم همین کنید بسیاری از این موضوعات را قبالً دیده ممکن است فکر

های  این راهنما بر اساس کهارکوب تطلیلی که در کتاب توضیا داده شده و براساس تمرین

اید،  های غربالگری فرصت را انجام نداده تهیه شده است. اگر تمرین 3غربالگری فرصت، در فصل 

کند تا  از شروع آنها را انجام دهید. راهنمای طرح کسب و کار به شما کمک میبهتر است قبل 

های غربالگری فرصت  های حاصل از تمرین هنگام آماده کردن طرح کسب و کار از اطالعات و تطلیل

 استفاده کنید. 

 در موق  پیش رفتن در راهنمای طرح کسب و کار، به خاطر داشته باشید که در جاهایی که امکان

دارد از اطالعات برای پشتیبانی از عبارات استفاده کنید، گاهی مواق  نشان دادن اطالعات در قالب 

های به کار رفته و مدارک افرادی  ها و فرض تصویری و گرافیکی آسانتر است. مناب  اطالعات، روش

ساس آنها گفته شده اند  را ذکر کنید. اگر اطالعاتی را که یک عبارت  بر ا که تطقیقات را انجام داده

 اید.  اند، مطمئن شوید که آن را به آنجا ارجاع داده در جای دیگری از طرح آمده

تواند برای یک  به خاطر داشته باشید که راهنمای طرح کسب و کار فقط یک راهنما است و می

طیف گسترده از کسب و کارهای خدماتی و تولیدی به کار برود. برای هر صنتت و یا بازار، 

موضوعات حیاتی وجود دارد، که خاص همان صنتت یا بازار است. مبالً در صنای  شیمیایی در حال 

حاضر کندین موضوع بسیار مهم وجود دارد مبل قوانین سخت مطدودکنندۀ استفاده از مطصوالت 

بر، کارخانجات خاص پردازش مواد  های سرمایه شیمیایی در همه سطوح دولت، کاهش هزینه

ای یک بازار مطدود و خاص و زمان طوالنی تطویل تجهیزات تولیدی. در صنتت برق، شیمیایی بر
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تواند یک موضوع حیاتی باشد.  دسترسی در آینده و قیمت انواع جدید مدارهای یک پارکۀ بزرگ می

در اعمال راهنما برای کسب وکار مخاطره پذیر خاص خود باید از عقل سلیم هم بهره گرفت و 

 منطقی عمل کرد. 

 

 راهنما

 نام: 

 

 کسب وکارمخاطره پذیر:

 

 اطالعات:

 

 گام اول: 

 های کلیدی: تفکیك اطالعات به بخش

های فردی، تاریخ سررسید هر نسخه اولیه و نسخه نهایی  ها را مانند مسئولیت برای هر بخش اولویت

طقی مشخص کنید. هنگام تفکیک اطالعات باید به خاطر داشته باشید که طرح باید به طور من

ترکیب شود و اطالعات باید با هم مرتبط باشند. از آنجایی که بخش فرصت بازار روح و جان طرح 

ترین کار باشد. تتیین اولویت مهم برای آن و  کسب و کار است، ممکن است نوشتن آن سخت

 کارکردن روی آن قبل از بقیه کار خوبی است. به خاطر داشته باشید که وظایف را همانند آنچه در

 این لیست است مرتب کنید. 

 
زمان تکمیل و یا  زمان ارائه نسخۀ اولیه  زمان آغاز افراد مسئول اولویت بخش یا وظیفه

 سررسید نسخه نهایی 
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 گام دوم:

 کارهایی را که باید انجام شوند لیست کنید.

رهای الزم برای تکمیل طرح، یک ها، افراد مسئول، زمان سررسید انجام کا از طریق تتیین اولویت

کهارکوب کلی برای تهیۀ طرح آماده کنید. خردکردن موضوعات بزرگ )کارهای میدانی )عملی( 

آوری اطالعات مشتریان و رقبا، حضور در نمایشگاههای تجاری( به اجزای کوککتر و قابل  برای جم 

( و اینکه هر یک از این اجزا را به های تلفنی که قبل از هر سفر باید انجام شود مدیریت )مبل تماس

 تواند مفید باشد. تا نهایت حد ممکن دقیق باشید.  عنوان یک وظیفه تتریف کردن می
 زمان تکمیل زمان شروع فرد مسئول اولویت وظیفه

     

 

 

 

 گام سوم:

 ها و لیست وظایف را ترکیب کنید تا یك تقویم ایجاد  شود لیست بخش

شوند و اینکه آیا دربارۀ توانایی  ها دقت کنید که که کیزهایی حذا می این لیستدر ترکیب کردن 

توانند کارها را انجام دهند و که کارهایی را باید انجام  ایدک که زمان می گرا بوده کاری افراد واق 

ای هم که کار  بزنید و در هفته× دهند و غیره. برای درست کردن تقویم در هفتۀ شروع یک عالمت 

را به هم وصل کنید. هنگامیکه همه وظایف و × بزنید و این دو عالمت × باید تمام شود یک عالمت 

ها را، مجدداً به دقت بررسی  گرایی ها و کمبود واقتیت کارها را روی تقویم مشخص کردید تتارض

 کنید. به طور اخص دقت داشته باشید که اعضای تیم بیش از حد تطت فشار برنامه نباشند. 
 هفته 

 25 22 23 24 22 20 9 8 7 6 5 2 3 4 2 وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 گام چهارم:

 چهارچوبی برای تدوین و نوشتن یك طرح کسب و کار
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کند.  تبتیت می 4-1طور که قبالً گفته شد کهارکوب زیر از ترتیب ارائۀ فهرست مطالب نمایه  همان

ها ،  ، ترتیب قرار گرفتن بخشهنگام آماده کردن طرح خودتان ممکن است دوست داشته باشید

ها در قالب طرح نهایی بخواهید  باشد. )بتالوه ممکن است هنگام ترکیب بخش 4-1متفاوت از نمایه 

 موضوعات را متفاوت ارائه دهید(. 

 

 جلد )پوشش(

باشد. متموالً نام،  برگ جلد شامل نام شرکت، آدرس آن، شماره تلفن، تاریخ و اسناد ارائه شده می

شوند و اسناد در پائین صفطه لیست  کین می شماره تلفن و تاریخ در باالی صفطه وسطآدرس، 

 گیرد:  شوند. عالوه براین در پائین این صفطه متن زیر قرار می می

گذاران کامالً مجرب و منتخب که اسناد به آنها  این طرح کسب و کار مطرمانه است و برای سرمایه

برای استفادۀ هیچ شخص دیگری نیست. همچنین نباید از آن  شوند، ارائه شده است و مربو  می

برداری، رونویسی شده و یا در جایی ذخیره شود. دریافت کننده این طرح قبول کرده که این  کپی

طرح را تطویل دهد و اگر این پیشنهاد را نپذیرفت این نسخه را به آدرس باال ارسال کند. کپی، 

 ن اجازه ممنوع است. فکس، رونویسی و یا توزی  آن بدو

 

 فهرست مطالب:

ها و همچنین شماره صفطۀ هر یک از  ها و همه ضمیمه ها، زیرشاخه در فهرست مطالب لیست بخش

 مراجته کنید(.  4-1آنها وجود دارد )به نمایه 

اولین بخش در بدنۀ طرح کسب و کار خالصۀ اجرایی است. متموالً خالصۀ  ( خالصۀ اجرایی:2

دهد که شرایط  دقیق است )یک الی دو صفطه(. خالصه اجرایی به دقت نشان می اجرایی کوتاه و

برداری کنند و کرا  توانند از آنها بهره فرصت کگونه است و کرا فرصت وجود دارد و که کسانی می

به  خالصۀ اجرایی -تواند وارد بازار شود این افراد قادرند این کار را انجام دهند، شرکت کگونه می

کسب دهد: علل وجود این کسب وکارمخاطره پذیر که هستند و این  پاسخ میادامه سؤاالت 

 برای که کسانی استک ریوکارمخاطره پذ

کسب و تمرینهای غربالگری فرصت  4-1خالصه اجرایی باید متیارهای نشان داده شده در نمایه 

دقت بگویید کسب و را منتکس کند. در خالصه اجرایی شما فرصت دارید که به  ریوکارمخاطره پذ

تواند برای مشتری یا مصرا کنندۀ نهایی شما  کارشما کقدر با دوام و به موق  است و کگونه می

 آفرینی کند. ارزش
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کنند. پس از  های طرح کسب و کار تهیه می متموالً خالصه اجرایی را پس از تکمیل بقیۀ بخش

کلیدی و کند حقیقت و اعداد و ارقام ها، اشاره به یک یا دو جمله تهیۀ نسخۀ اولیه سایر بخش

 تواند مفید باشد.  ها می کلیدی از هر کدام از بخش

خواهند پول قرض کنید یا وام بگیرند،  که می یریمخاطره پذهای کسب وکارخالصۀ اجرایی برای 

مند گذاران، بانکداران، مدیران و سایر خوانندگان برای اینکه سریتاً بفه مهم است. بسیاری از سرمایه

کنند.  برایشان جذاب است یا خیر، از خالصۀ اجرایی استفاده می ریکسب وکارمخاطره پذکه آیا این 

خواند  بنابراین اگر خالصه جذاب و جالب نباشد، ممکن است تنها بخشی باشد که خواننده آن را می

 و شما هرگز فرصت پیدا نکنید که کسب و کار خود را توضیا دهید.  

شود که سخنرانان موفق، برای تهیۀ هریک  ه اجرایی وقت زیادی بگذارید )گفته میبرای تهیۀ خالص

 کنند(. دقیقه سخنرانی یک ساعت زمان صرا می

 خالصۀ اجرایی دربارۀ هر یک از موضوعات زیر یک یا دو پاراگراا دارد. 

ری که در الف. تشریا مفهوم کسب و کار و خود کسب و کار. مفهوم کسب و کار را برای کسب و کا

آن هستید و یا خواهید بود توضیا دهید. اطمینان حاصل کنید که توضیا شما دربارۀ مفهوم کسب 

های فتلی انجام کارهای مشتریان را تغییر  دهد که مطصول یا خدمت شما، روش و کار نشان می

می تمرکز اََپل و اینتل گفته است که روی مفاهی گذار اصلی در دهد. مبالً آرتور راک سرمایه می

کند که بتواند روش کار یا زندگی انسانها را تغییر دهد. شما باید مشخص کنید که شرکت که  می

شما که کیز خاص و یا انطصاری   زمانی شکل گرفته، که کار خواهد کرد. کاال، خدمت، تکنولوژی

نطصاری که های ا های انطصاری، اسرار تجاری و قابلیت دارد. اطالعات مختصری دربارۀ تکنولوژی

کننده هستند، ارائه دهید. اگر شرکت قبالً شروع به کار کرده یک توضیا مختصر دربارۀ وسوسه

کلمه و یا کمتر از  15تان  اندازۀ آن و پیشرفت آن به ترتیب رخ دادن، ارائه دهید. ستی کنید توضیا

 آن باشد و به طور مختصر دربارۀ کاال یا خدمت خاص خود توضیا دهید. 

صت و استرات ی: به طور خالصه توضیا دهید که فرصت شما کیستک علت جذابیتش ب. فر

ترین نکته یا سودی که مدنارتان  برداری از آن کیستک مهم کیستک استرات ی ورود برای بهره

تواند یک اشاره کلی به حقایق و شرایط کلیدی، نقا   است را به وضوح بیان کنید. این اطالعات می

اطالعی، کندی عمل و خدمات ضتیف و...( روندهای صنتتی )که آیا در حال  بی ضتف رقبا )مانند

دهد، داشته  گیری یا منطل شدن هستند( و سایرمدارک و منطقی که فرصت را به ما نشان می شکل

هایی  های رشد و توسته پس از ورود کاال یا خدمات به بخش باشید. به خاطر داشته باشید که برنامه

 المللی( باید به همین اندازه مفید باشد.  بازار بین از بازار )مبل
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ها: صنتت و بازار، گروه اصلی مشتریان، نطوۀ ورود کاال یا خدمت به بازار  بینی پ. بازار هدا و پیش

دهی به آنها را تتیین کرده و به اختصار توضیا  و برنامه خود برای رسیدن به این گروهها و خدمات

ها و یا بخش هایی از بازار که به  ساختار بازار، اندازه و نرخ رشد بخش دهید. اطالعات مربو  به

بینی  دنبال آنها هستید، برآورد فروش شما از هر واحد و ارزش پولی فروش شما، سهم بازار پیش

گذاری شما )مبل قیمت در مقایسه با  شده شما، دورۀ بازگشت سرمایه شما، و استرات ی قیمت

 /مزایا(مالحاات عملکرد/ارزشی

توانید از آنها لذت ببرید، و یا اینکه به دلیل  ترین مزیتهای رقابتی که می ت. مزیتهای رقابتی: مهم

خدمت، کاال و یا استرات ی نوآورانه شما به وجود خواهند آمد، مزایای مربو  به زمان او  بازار، 

 ن دهید. های رقبا، و سایر شرایط صنتت را نشا موان  ورود، نقا  ضتف و حساسیت

 . تداوم: دربارۀ تداوم اجتماعی، اقتصادی و مطیطی مدل کسب و کار خود را توضیا دهید. 

های  کند به اختصار توضیا دهید و دربارۀ برنامه های کاریی را که کسب و کار شما فراهم می فرصت

ه کاری خود سپاری و استفاده از نیروهای کار خارجی و نطوۀ اثرگذاری آنها بر جامته و گروبرون

شوند و  زیستی( که به کسب و کار شما مربو  می توضیا دهید. دربارۀ همه مسائل مطیطی )مطیط

 همچنین مناب  اولیه، ضایتات تولید و مطدودیتهای قانونی به اختصار توضیا دهید. 

ی ها  . تیم . دانش، تجربه و مهارتهای مرتبط رهبر کارآفرین و اعضای تیم را به همراه موفقیت

پذیری، تجربۀ مدیریت عمومی و مدیریت افراد  قبلی آنان خصوصاً آنهایی که سود و زیان، مسئولیت

اند به اختصار توضیا دهید. اطالعات مهم مانند اندازۀ بخش، پروژه و کسب و کار  را به همراه داشته

 اند را نیز ذکر کنید.  قبلی که کارآفرین یا اعضای تیم در آنها نقش مهمی داشته

چ. پیشنهادها: به طور اختصار مقدار پولی سرمایه و یا وام الزم برای تأمین مالی، میزان توانایی شما 

گذار،  شود و کگونگی دستیابی سرمایه های اصلی که از این سرمایه می در تهیۀ این بودجه، استفاده

اشید تأمین وام دهنده و شریک اصلی به نرخ بازده مطلوب را مشخص کنید، به خاطر داشته ب

 8پذیر سرمایه مخاطره باشد و شما هم باید کرخه غذایی بازار کنندۀ مناب  نهایی عالقۀ کافی داشته

 ( بشناسید. 3را )فصل 

 

 صنعت، شرکت و کاالها و خدمات آن  -4

های قابل توجه شرکت مفهوم کاال یا خدمت آن و ارتبا  آن با صنتتی که در آن به  یکی از حوزه

باشد و اطالعات بازاریابی باید متناسب این شرایط باشد. اطالعات باید شامل  دازد میپر رقابت می

توضیطی از صنتت، توضیطی از مفهوم، توضیطی از شرکت شما وکاالها و خدمات آن، جایگاه 

                                                           
1
 Circle of venture Copital Ecstasy 
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های احتمالی آنان، استرات ی و ورود و رشد برای کاالها و  اختصاصی این مطصوالت و خدمات، مزیت

 .خدمات باشد

  

 الف. صنتت: 

 اندازهای آتی صنتتی را که کسب و کارش در آن فتالیت خواهد  موقتیت فتلی و کشم

 اید.  کرد توضیا دهید. اطمینان حاصل کنید که ساختار صنتت را هم در نار داشته

  .دربارۀ اندازۀ بازار، روندهای رشد، و رقبا به اختصار توضیا دهید 

  دربارۀ هر مطصول یا پیشرفت جدید، بازار و مشتری جدید، نیازهای جدید، ورود و

پذیر شما  های جدید و هرنوع عامل و روند اقتصادی و ملی که بتواند بر کسب و کار مخاطره خرو 

 تأثیر مببت یا منفی داشته باشد بطث کنید. 

 نجیرۀ تأمین، تولید های الزم، عوامل ز وضتیت مطیطی صنتت را تشریا کنید. انرژی

های بازیافت را در نار بگیرید. هر روند یا تکنولوژی سبز جدید را که روی فرصت  ضایتات و قابلیت

 شما تأثیر دارد در لیست ذکر کنید.

 ب. شرکت و مفهوم آن:  

به طور کلی مفهوم کسب و کار را توضیا دهید و بگویید شرکت شما در که حوزۀ کسب و کاری 

ای شود و که خدمت و یا کاالیی عرضه کند و مشتریان اصلی آن  د دارد وارد که حوزهاست و یا قص

 که کسانی هستند و یا خواهند بود. 

  زمانی که کسب وکار مخاطره پذیرشما به شرکت تبدیل شده و مشخصات و پیشرفتهای

 مطصوالت آن و نقش مدیران شرکت در این توسته را تشریا کنید. 

 کند و به دنبال توسته مالی هستید، تاریخچۀ آن  کت شما فتالیت میاگر سالهاست که شر

هایی در  را بررسی کنید و سود و عملکردهای قبلی آن را بیان نمایید و اگر شرکت شما دارای ضتف

های فتلی و آتی که جلوی تکرار آنها را می  سالهای قبل بوده، دربارۀ آنها بطث کنید و بر فتالیت

 کت شما را ارتقاء می دهند، بطث کنید.گیرند و عملکرد شر

  

 پ. کاالها و خدمات

  .هریک از کاالها و خدماتی را که فروخته خواهند شد با جزئیات توضیا دهید 

  دربارۀ کاربرد هر کاال و خدمت توضیا دهید و کاربردهای اصلی و همچنین جانبی آنها را

کنید، یک مسئله را از بین  حل میتوضیا دهید. دقیقاً تشریا کنید که کگونه یک مشکل را 

 دهید.  برید و سود یا خدمت الزم را ارائه می می
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 .سیستم تطویل کاالو یا خدمت را تشریا کنید 

 آفرینی آنان و یا  های منطصر به فرد کاال یا خدمت خود و کگونگی ارزش روی وی گی

زار موجود است و آنچه به ایجاد ارزش خاص تأکید کنید. همچنین تفاوتهای موجود بین آنچه در با

نمایی کنید. فراموش  بازار عرضه خواهید کرد، که بتواند منجر به نفوذ شما به بازار شود، را بزرگ

نکیند که دربارۀ نطوۀ ایجاد ارزش و دورۀ بازگشت مشتریان هم حتماً توضیا بدهید )بدین متنا که 

اال یا خدمات شما را با توجه به کند ماه زمان الزم است تا مشتری هزینۀ اولین خرید از ک

 ای، زمانی و تولیدی، پرداخت کند(.  پیشرفتهای هزینه

 .دربارۀ هر ضتف احتمالی کاال یا خدمت )مبل مشکالت و یا کهنه شدن( توضیا دهید 

  شرایط فتلی توسته کاال و خدمت و زمان و سرمایه الزم برای توستۀ کامل، آزمایش و

های عملکردی کاال و در  ازار را تشریا کنید. یک خالصه از وی گیمترفی کاال و یا خدمت به ب

 صورت وجود یک عکس از آن ارائه کنید. 

  هر نوع امتیازی که شما دارید که باعث شود شما به یک موقتیت مطلوب و تببیت شده

 در صنتت برسید را تشریا کنید. 

  در رقابت به شما بدهد بطث  "نابرابر "دربارۀ هر وی گی کاال یا خدمت خود که یک مزیت

های انطصاری کاال و یا خدمت خود  کنید. دربارۀ حقوق انطصاری، اسرار تجاری و سایر وی گی

 توضیا دهید. 

  دربارۀ هرنوع فرصت توسته خط تولید مطصول و یا توسته مطصوالت و خدمات مربوطه

 ا امتیاز کسب خواهید کرد(.توضیا دهید )روی فرصتها تأکید کنید و توضیا دهید که کگونه از آنه

 ت. استرات ی ورود و رشد

  متغیرهای کلیدی موفقیت در برنامه بازاریابی خود )مبل یک مطصول نوآورانه، مزیت

 گذاری، شبکه توزی  تبلیغات و برنامه ترفی  خود را نشان دهید.  زمانی و یا روش بازاریابی( و قیمت

 ساله اول به که   5عتی رشد کنید و در به اختصار توضیا دهید قصد دارید با که سر

 حجمی برسید و برنامه رشد شما برای کاال یا خدمت اولیه  کیستک

 های  آفرینی و یا سایر مزیت ها، ارزش نشان دهید استرات ی ورود و رشد را کگونه از فرصت

 اید. رقابتی مبل ضتف رقبا، به دست آورده

 و کار خود توضیا دهید. تأثیر جامته  دربارۀ تداوم کلی مطیطی و اجتماعی طرح کسب

سپاری باشد را نیز مطرح کنید؛ همزمان در صورتیکه استرات ی رشد شامل تولید خارجی و یا برون

 با رشد کسب و کار تأثیرات احتمالی مطیط را بررسی کنید. 

 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                404

212 
 

 تحقیقات بازار و تحلیل آن -3

تواند در یک صنتت در  پذیر شما میاطالعات این بخش باید اثبات کنند که کسب وکار مخاطره 

حال رشد یک بازار مهم را بدست بیاورد و به رقابت بپردازد. به دلیل اهمیت تطلیل بازار و وابستگی 

ها آماده  کنیم که این بخش را قبل از سایر بخش ها به آن، به شما توصیه می حیاتی سایر بخش

 عات بازار وقت کافی بگذارید. کنید برای انجام این کار و بررسی مناب  دیگر اطال

ترین  هاست و در عین حال یکی از مهم ترین بخش این بخش طرح کسب و کار، یکی از سخت

های ارایه شدۀ آن  های طرح کسب و کار به تطقیقات بازار و تطلیل ها هم هست. سایر بخش بخش

ملی مبل اندازۀ بینی شدۀ فروش مستقیماً برعوا در این بخش بستگی دارند. مبالً سطا پیش

گذارد. اغلب  های تولیدی، برنامه بازاریابی، و میزان سرمایه فردی و سرمایۀ قرضی تأثیر می فتالیت

کسب وکار هایی که نشان دهد برآوردهای فروش  کارآفرینان در تهیه و ارائه تطقیقات بازار و تطلیل

 آنان صطیا و قابل وصول هستند مشکل دارند.  ریمخاطره پذ

 تریان: الف.مش

  توضیا دهید که مشتریان کاال یا خدمت شما که کسانی هستند و یا خواهند بود. به

های مشخص و  خاطر داشته باشید که باید مشتریان احتمالی را با گروههای متشابهی که وی گی

بندی بازار(، به عنوان مبال یک قطته  متشابه دارند در یک گروه قرار داد )مبالً بر اساس بخش

توان به تولید کنندۀ خودرو فروخت و هم به فروشندۀ قطتات یدکی، پس بطث  و را هم میخودر

 بخش بازار را پوشش دهد.  1شما باید 

 های کاالها و خدمات شما در هر بخش بازار که  کننده ترین خرید نشان دهید که مهم

را در نار کسانی هستند و در کجا هستندک. هم مناطق داخلی و هم کشورهای خارجی هردو 

 بگیرید. 

  مشخص کنید که آیا دسترسی به مشتریان آسان است، آیا آنها از شما استقبال خواهند

کنند )خرید عمده، یا به واسطۀ نمایندگان فروش(. در سازمانهای  کرد. مشتریان کگونه خرید می

رید مشتریان شود و کقدر زمان نیاز دارند. فرآیند خ آنها تصمیمات خرید در کدام بخش گرفته می

مانند پایه تصمیمات خرید )قیمت، کیفیت، زمان، تطویل، آموزش،  خدمات، روابط فردی و یا 

 فشارهای سیاسی( کگونه است و کرا آنها تصمیمات فتلی خرید را تغییر خواهند دادک.

 هایی را که در دست دارید لیست کنید. اینها  ها، قراردادها و تتهدنامه سفارش

توانید ارایه دهید. همچنین همه مشتریان احتمالی را که به  العاتی هستند که میقدرتمندترین اط

شان لیست کنید. همچنین همه  اند به همراه دلیل ابراز عالقه کاال یا خدمت شما ابراز عالقه کرده

شان برای این  عالقگی کردند، به همراه دلیلمشتریان احتمالی را که به کاال یا خدمت شما ابراز بی
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هایی ارائه  بی عالقگی لیست کنید و توضیا دهید که برای این واکنش منفی مشتریان که راه حل

خواهید کرد. توضیا دهید که به اعتقاد شما، مطصول یا خدمتتان با که سرعتی در بازار مورد قبول 

 گیرد.  قرار می

 ست کنید اگر در حال حاضر کسب و کار شما در جریان است، مشتریان اصلی فتلی را لی

 و دربارۀ روندهای فروش خود به آنان بطث کنید.

 ب. اندازۀ بازار و روندها 

  بندی بازار، و یا منطقه و یا  سال آیندۀ بازار و سهم خود در آن را با توجه به بخش 5اندازۀ

 کشور خود از نار تتداد کاال یا خدمت ارائه شده، میزان نقدینگی و سودآوری احتمالی نشان دهید. 

 سال( بازار کاال یا خدمت خود برای هر گروه اصلی از  4شد بالقوۀ ساالنه )حداقل ر

 مشتریان هر منطقه و یا کشور را تشریا کنید. 

  دربارۀ عوامل اصلی اثرگذار بر رشد بازار )مبل روندهای صنتتی، روندهای اجتماعی

و روندهای قبلی بازار های دولت، عوامل مطیطی و تغییرات جمتیتی( بطث کنید  اقتصادی سیاست

 را بررسی کنید. تفاوت موجود بین نرخ رشد ساالنه در گذشته و آینده را کامالً تشریا کنید. 

 های رقابتی: پ. رقایت و مزیت

 ها و کاالها و  و روشن از نقا  ضتف و قوت رقبا داشته باشید. جایگزین  یک ارزیابی واضا

ما استفاده کرد ارزیابی کنید و شرکتهای خارجی و توان به جای خدمت ش خدمات دیگری را که می

 کنند لیست کنید.  داخلی که آنها را عرضه می

  ،کاالها و خدمات رقیب و کاالها و خدمات جایگزین را بر اساس، سهم بازار هر یک

های خاص با هم  ها و سایر وی گی بندی، خدمات گارانتی کیفیت، قیمت، عملکرد، تطویل، زمان

 .مقایسه کنید

 کند را از نار مناف  اقتصادی که برای  های اصلی را که کاال یا خدمت شما ایجاد می ارزش

 مشتری یا رقبا دارند بررسی کنید.

 توانند  دربارۀ مزایا و متایب کاالها و خدمات فتلی بطث کنید و بگویید که کرا آنها نمی

 نیازهای مشتریان را پاسخگو باشند. 

 شود یک کاالی  های رقبا باعث می از کدامیک از فتالیت مشخص کنید که آگاهی یافتن

جدید با مزیت رقابتی داشته باشید. مبالً بگویید که آیا رقبای شما کند هستند و یا واکنش مناسب 

 خبرند.  دهند و یا نسبت به تغییرات بی را انجام نمی

 وزی  و نقا  ضتف و قوت شرکتهای رقیب را مشخص کنید و سهم بازار، فروش، روش ت

 های تولید هر رقیب را مشخص کرده و دربارۀ آن بطث کنید.  توانایی
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 ها و سودآوری رقابت و روندهای سودآوری را بازنگری کنید.  موقتیت مالی، مناب ، هزینه

 توانید از اطالعات انجمن رابرت موریس استفاده کنید.  به خاطر داشته باشید که برای مقایسه می

 گذاری، عملکرد، هزینه و کیفیت که  ن خدمات دهی، قیمتمشخص کنید که رهبرا

 کسانی هستند و دربارۀ علت ورود یا خرو  هر شرکت به این بازار در سالهای اخیر بطث کنید. 

  ها از آنان بطث کنید و مشخص  رقیب اصلی و علت خرید کردن مشتری 3الی  4دربارۀ

موضوع را به اساس و پایۀ تصمیمات خرید که  کنید که کرا مشتریان آنها را رها خواهند کرد. این

 بررسی شد، ربط دهید.  A3در بخش 

 کنید و به نار شما نقطه حساس  های رقبا اطالعات کسب می شما کگونه دربارۀ فتالیت

توانید سهم آنها را تصاحب کنید. و به نار شما کرا رقابت با آنها  رقبا کیست و شما کگونه می

های نابرابر بدست  ربارۀ مزیت رقابتی که از حقوق انطصاری و یا مزیتسخت و یا آسان است و د

 اید توضیا دهید.  آورده

 ت. فروش و سهم بازار برآورده شده 

های  شود کاال و یا خدمت شما با وجود رقابت به اختصار توضیا دهید که که کیزی باعث می

کند یا اضافه  ت شما ایجاد میاحتمالی و فتلی قابل فروش باشد. ارزش اصلی که کاال یا خدم

 کند را ذکر کنید. می

 خواهند قرارداد خرید ببندند  المللی( که می همه مشتریان مهمی )مبل حتی مشتریان بین

اند را مترفی کنید. میزان این قراردادها و علت آنها را تشریا کنید. توضیا دهید  و یا قرارداد بسته

 انی خواهند بود و کراک که در سالهای آتی مشتریان اصلی که کس

  با توجه به ارزیابی مزایای کاال و یا خدمت خود، اندازه و روندهای بازار، مشتریان، رقبا و

مطصوالت آنها و روندهای فروش در سالهای گذشته، به برآورد سهم بازار و تتداد فروش و مبلغ 

اعمال شده را نیز نشان های  فروش در سه سال آینده بپردازید. به خاطر داشته باشید که فرض

 دهید. 

  ،نشان دهید که رشد تتداد فروش شرکت، و سهم بازار تخصیص آن به رشد صنتت

های استفاده شده در  مشتریان و نقا  قوت و ضتف رقبا ربط دارد. به خاطر داشته باشید که فرض

 برآورد فروش و سهم بازار باید به وضوح بیان شوند. 

 حاضر در حال فتالیت است. سهم بازار و فروش دو سال  اگر کسب و کار شما در حال

 گذشته خود را بیان کنید. 

  . ارزیابی بازار فتلی
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  ،توضیا دهید که کگونه به ارزیابی بازارهای هدا خود، ارزیابی نیازها و خدمات مشتریان

و  های مطصول جدید، برنامه توستۀ خط تولید گذاری و برنامه راهنمایی توستۀ مطصول، قیمت

 گذاری مطصول یا خدمت خواهید پرداخت.  راهنمای قیمت

 

 ( جنبۀ اقتصادی )مالی( کسب و کار2

های اقتصادی و مالی مبل میزان و تداوم حاشیه سود و سودآوری باید از جذابیت اساسی  وی گی

 سازی کسب و کار زنجیرۀ ارزشی و غیره باید با توجه به فرصت حمایت کنند. کرخۀ عملیاتی و پول

 ریزی شده، منطقی باشند. های برنامه فرصت و استرات ی

 الف. حاشیه عملیاتی و ناخالص

  میزان حاشیه سودها )مبل قیمت فروش با هزینه ثابت کمتر( و حاشیه عملیاتی هر کاال و

های کمکی  یا خدمت را که در بخش بازار مورد نار خواهید فروخت، توضیا دهید. از نتایج تطلیل

 نید. هم استفاده ک

 ب. سود بالقوه و ماندگاری آن

  دربارۀ میزان و تداوم مورد انتاار جریان سودی که کسب و کار ایجاد خواهد کرد توضیا

دهید )قبل و بتد از کسر مالیات( و به متیارهای تناسب صنتت سایر اطالعات رقابتی و یا تجارب 

 خود در این زمینه ارجاع دهید. 

 یان سود را نیز مطرح کنید. برای تداوم یا فناپذیری جریان میزان تداوم یا فناپذیری جر

توانید ایجاد کنید. اولویت تکنولوژیست و یا  سود خود دلیل ارائه دهید مبل موان  ورودی که می

 تواند عامل کاهش هزینه باشد. بازاری، تداوم مطیطی که در برخی موارد می

 پ.هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر

 های ثابت، متغیر و نیمه متغیر، هم در قالب پول و هم به عنوان  از هزینه ای خالصه

هایی که این  دهید و حجم خرید و فروش درصدهایی از هزینۀ کل کاال یا خدمتی که ارایه می

 ها به آنها وابسته هستند، تهیه کنید.  هزینه

 .متیارهای صنتتی مربوطه را نشان دهید 

 رسیدن به نقطه سر به سر ت.زمان )ماههای( الزم برای 

  با ارائه استرات ی ورود، برنامه بازاریابی و برنامۀ مالی پیشنهادی، نشان دهید که کقدر

 زمان الزم است تا به نقطه سر به سر برسید. 

  هر نوع تغییر مهم در نقطۀ سر به سر که به دلیل رشد شما و افزایش قابلیت شما رخ

 دهد را ذکر کنید. می
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 ههای( الزم برای رسیدن به جریان نقدینگی مببت .زمان )ما 

 شما  ریکسب وکار مخاطره پذهای باال، نشان دهید که  با در نارگرفتن استرات ی و فرض

 که زمان به یک جریان نقدینگی مببت خواهد رسید. 

 تان تمام خواهد شد. و بگویید که  نشان دهید که که زمان و به که دلیل نقدینگی

 توان یافت.  در کجا می های دقیق را فرض

  هر نوع تغییرکوکک در جریان نقدینگی که به دلیل رشد و ارتقاء قابلیت شما رخ خواهد

 داد را ذکر کنید. 

 

 برنامه بازاریابی -5

بینی های فروش دست خواهید یافت. برنامه  برنامه بازاریابی گویای این است که کگونه به پیش 

زاریابی که از فرصت و مزیت رقابتی بهره خواهد برد را با جزئیات بیان بازاریابی باید استرات ی کلی با

گذاری، توزی ، ترفی ، و  های خدماتی و فروش، قیمت کند. در این بخش دربارۀ سیاست

های فروش توضیا دهید. برنامه بازاریابی باید نشان دهندۀ این  بینی های تبلیغاتی و پیش استرات ی

جام شود، کگونه و کی باید انجام شود و که کسی این کار را باید انجام باشد که که کاری باید ان

 دهد. 

 

 الف. استرات ی کلی بازاریابی

  دربارۀ استرات ی و فلسفۀ بازاریابی خاص شرکت توضیا دهید و زنجیرۀ ارزش و شبکه

از انواع توزی  در بخش بازاری که به دنبال آن هستید را نیز مطرح کنید. به عنوان مبال توضیطی 

اند و یا مشتری هدا، فروشهای کالن آغازین  گروههای مشتری که تا به حال سفارش داشته

ای در این گروهها  هستند و یا کسانی که در برنامۀ فروش آینده قرار دارند، که مشتریان بالقوه

فیت، های یک کاال یا خدمت مبل کی شناسایی خواهند شد، نطوۀ برقراری ارتبا  با آنها، وی گی

شوند،  رسانی، قیمت، تطویل گارانتی، آموزش که مورد توجه هستند و یا باعث فروش می خدمات

مفاهیم نوآورانه یا غیر متمول بازاریابی )مبل لیزینگ در جاهایی که فقط پیش فروش صورت 

 کند را تشریا کنید.  گیرد( که استقبال مشتری را بیشتر می می

 المللی  ای، ملی و یا بین ا در آغاز در سطا منطقهمشخص کنید که کاال یا خدمت شم

های توسته فروش در آینده را  مطرح خواهد شد و علت آن را توضیا دهید. در صورت امکان برنامه

 هم مطرح کنید. 
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 دهند  دربارۀ روندهای فصلی که کرخه تبدیل نقدینگی در صنتت را تطت تأثیر قرار می

 توان کردک  ر از این فصول که میتوضیا دهید و برای ارتقاء فروش غی

 های توستۀ  یابی به قراردادهای دولتی به مناور حمایت از هزینه های دست دربارۀ برنامه

توانید ایجاد کنید  های سربار توضیا دهید. دربارۀ مزایای ماندگاری که دارید یا می مطصول و هزینه

 ته از کاال یا خدمت خود توضیا دهید.های جام و ارتبا  آنها با ایجاد وفاداری مشتری و حمایت

 گذاری ب.قیمت 

 گذاری همچنین قیمت کاال یا خدمات خود توضیا دهید و  دربارۀ استرات ی قیمت

گذاری خود را یا از طریق بررسی مختصر بازخوردهای مشتریان، یا رقبای اصلی خود  سیاست قیمت

 مقایسه کنید. 

 ای تولید و قیمت نهایی فروش( توضیا دهید ه دربارۀ حاشیه سود ناخالص )مابین هزینه

و مشخص کنید که آیا این حاشیه توزی  و فروش، خدمات پس از فروش، آموزش، گارانتی، جبران 

 دهد و در نهایت سودی هم باقی بماند.  هزینه توسته و تجهیزات، رقابت قیمت و غیره را پوشش می

 کاال یا خدمت را به 8ود که ش توضیا دهیدکه قیمت تتیین شده توسط شما باعث می )

 ( سود کسب کنید. 4( با وجود رقابت، سهم بازار خود را حفظ کرده و ارتقاء دهید. 1بقیه بقبوالنید.

 های رقبا و یا  های خود و قیمت گذاری خود ، همچنین تفاوت بین قیمت استرات ی قیمت

یان و ارزش ایجاد شده از طریق، کاالها یا خدمات جایگزین را با توجه به بازده اقتصادی به مشتر

 جویی، کارآیی و غیره توجیه کنید.  دهی، صرفه جدید بودن، کیفیت، گارانتی، زمان، عملکرد، خدمات

 توانید با  تر از رقبا باشد، توضیا دهید که کگونه می اگر قرار است مطصول شما ارزان

یشتری که از طریق کارآیی بیشتر حفظ سودآوری این کار را انجام دهید )مبالً با ارزش افزودۀ ب

بخش تولید و توزی ، هزینۀ کمتر نیروی انسانی، هزینه کمتر مواد اولیه، هزینه سربار کمتر و یا 

 های هزینه حاصل شده است(.  سایر قسمت

 گذاری توضیا دهید و دربارۀ رابطۀ بین قیمت، سهم بازار و سود  دربارۀ سیاست قیمت

 گفتگو کنید. 

 فروش های پ.تاکتیک

 های فروش و توزی  کاال و خدمات خود )مبل نیروی فروشندۀ خود شرکت، نمایندۀ  روش

ها( همچنین برنامه  فروش، سازمانهای فروشندۀ قطتات پیش ساخته، پست مستقیم و توزی  کننده

های بلند مدت نیروهای فروش را تشریا کنید. دربارۀ همۀ وسایل مورد نیاز  های اولیه و برنامه

 سیستم انجماد( توضیا دهید.  )مبل
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 فروشان و  فروشان، توزی  کنندگان و عمده هایی که به خرده دربارۀ زنجیرۀ ارزش و حاشیه

رسد و هرنوع سیاستی که مربو  به تخفیف، حق انطصاری توزیتی که به  اشخاص فروشنده می

دهای کاری رقبا مقایسه شود، توضیا دهید و آنها را با رون توزی  کننده یا نماینده فروش داده می

 های راهنمای غربالگری فرصت مراجته کنید(.  کنید. به تمرین

  توضیا دهید که در صورت همکاری با توزی  کنندگان و یا نمایندگان فروش کگونه آنها

توانند خود را نمایندۀ شما بدانند. منطقۀ تطت پوشش آنها کقدر  کنید، که زمان می را انتخاب می

 ها و همچنین فروش مورد انتاار از هر یک را تشریا کنید.  ها یا نماینده فروشندهاست و تتداد 

 خواهید از نیروهای فروش مستقیم استفاده کنید، دربارۀ نطوه و ساختار آن  اگر می

توضیا دهید و مشخص کنید که با که مقدار نیرو شکل خواهد گرفت. مشخص کنید که اگر 

نماینده فروش یا فروشنده دیگر کنید که زمان و کگونه این کار را خواهید آنها را جایگزین یک  می

 خواهید کرد. 

 ها، بازاریابی از راه دور و  ها و سایر رسانه ها، روزنامه در روش پست مستقیم، باید از مجله

دالر( خود، نرخ  8222های )هر  ها و وسایل و هزینه ارائه کاتالوگهای فروش استفاده کرد. شبکه

 رد انتاار و غیره را مشخص کنید و دربارۀ نطوه تشکیل آنها توضیا دهید. بازده مو

  میزان فروش مورد انتاار از هر فرد در هر سال، حق کمیسیون، پاداش و حقوقی را که

 های صنتت مقایسه کنید.  برای هر فرد در نار گرفته می شود مشخص کنید و آنها را با میانگین

  های خدماتی و ارتقاء بازاریابی شما  فروش که همه هزینهیک برنامه فروش و یک بودجه

 را پوشش دهد، تدوین کنید.

 ای و خدمات:  نامه های ضمانت ت.سیاست 

 کند که نیاز به خدمات، ضمانت و یا آموزش دارد،  اگر شرکت شما مطصولی را عرضه می

ه برای حل این اهمیت این مسائل در تصمیمات خرید مشتری را نشان دهید و دربارۀ روشی ک

 مشکالت خدماتی دارید توضیا دهید. 

 های خود، همچنین ارائه سرویس توسط افراد پشتیبان شرکت یا  نوع و شرایط ضمانت

 کنندگان و یا مرجوع کردن کاال را تشریا کنید.ها یا فروشندگان و توزی  نمایندگی

  خدمات سودآورند هزینۀ این خدمات را تتیین کنید، همچنین مشخص کنید که آیا این

 ها سر به سر هستند.  و یا با هزینه

 های تتلیم مشتریان مطصوالت یا خدمات خود را، با رقبای  ها، سیاست خدمات، ضمانت

 اصلی خود مقایسه کنید.

  .تبلیغ و ترفی   
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  دربارۀ رویکردهایی که شرکت برای جلب توجه مشتریان احتمالی خواهد داشت توضیا

 دهید. 

 ندگان تجهیزات اصلی برای تولیدکن(original)  ،و تولیدکنندگان قطتات صنتتی

های تجاری، پست مستقیم، تهیۀ  های شرکت در نمایشگاههای تجاری، تبلیغ در مجله برنامه

 های تبلیغات را مشخص کنید.  های تولید و ادبیات ترفی  و استفاده از نمایندگی برگه

  رقابت تبلیغاتی یا ترفیتی، کاال را مترفی برای کاالهای مصرفی مشخص کنید که که نوع

 خواهد کرد، کمک به فروشندگان، نمایشگاههای تجاری و غیره را نیز ضمیمه کنید. 

 ها و غیره( را به  های تقریبی ترفی  و تبلیغ )پست مستقیم، بازاریابی تلفنی، کاتالوگ هزینه

 ها توضیا دهید. زینههمراه یک برنامه ارائه دهید و دربارۀ نطوۀ پوشش دادن این ه

 چ.توزی :  

 برید توضیا دهید، دربارۀ امکان  های توزیتی که به کار می ها و شبکه دربارۀ روش

 ها و قابلیت آنها توضیا دهید.  دسترسی به این شبکه

  .حساسیت قیمت حمل را به عنوان درصدی از قیمت فروش در نار بگیرید 

  های احتمالی را یادآوری کنید.  و ضتفموضوعات یا مسائل خاصی که باید حل شوند 

 المللی دارید، به نطوۀ مدیریت این فروشها و توزی ، حمل، بیمه، اعتبار و  اگر فروش بین

 های آن هم اشاره کنید.  وثیقه

 های توسعه و طراحی  محصول برنامه -6

ه فروش رسیدن باید ماهیت و میزان هر نوع فتالیت توسته و طراحی و زمان و پول الزمه قبل از ب

کم  های طراحی و توسته دست کاال را به دقت بررسی کرد و به خاطر داشته باشید که متموالً هزینه

شوند(. ممکن است فتالیت طراحی و توسته شامل فتالیتهای مهندسی ضروری برای  گرفته می

تالیت تبدیل یک نمونه آزمایشگاهی به یک مطصول نهایی، یا طراحی ابزار خاص و یا شامل ف

تر شدن آن و یا شناسایی و سازماندهی  مهندسی صنای  برای افزایش جذابیت کاال و پرفروش

افزارهای جدید کامپیوتری و حتی  های خاصی مبل تجهیزات و نرم کارکنان، تجهیزات و تکنیک

 مهارتهای الزم برای کامپیوتری کردن،  بررسی اعتبارها در یک کسب و کار خدماتی باشد. 

 ایف و موقتیت توستهالف.وظ

  موقتیت فتلی هر یک از کاال و خدمات را تشریا کنید و توضیا دهید که برای افزایش

 توان کرد.  جذابیت فروش هر یک که می

 ها و مهارتهایی را که شرکتتان دارد و یا برای توسته به آن نیاز دارد به اختصار  قابلیت

 شرح دهید. 
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 سته، طراحی و آزمایش مطصول یا خدمت شراکت مشتریان و کاربران نهایی که در تو

 اند را لیست کنید. زمان حاصل شدن نتایج را طبق تاریخ مشخص کنید.  داشته

 ها ب.مشکالت و ریسک

 های برطرا  بینی شده برای توسته و طراحی را شناسایی کنید و روش مشکالت پیش

 کردن آنها را نیز مشخص کنید. 

 الت روی هزینۀ طراحی و توسته، زمان مترفی به بازار و دربارۀ اثرات احتمالی این مشک

 غیره توضیا دهید. 

 پ.مطصوالت جدید و توسته مطصول

  عالوه بر تشریا توستۀ کاالهای اولیه، دربارۀ کارهای طراحی و توسته که برروی کاالهای

شتریانی که در گیرد تا آنها را به مشتریان قبلی بفروشد، هم توضیا دهید. دربارۀ م فتلی انجام می

اند توضیا دهید و واکنش آنها را نیز ذکر کنید و هرنوع مستنداتی که  ها همکاری کرده این فتالیت

 دارید ارایه کنید. 

 ای در حال انجام، همه موضوعاتی که مربو  به  های توسته با در نار داشتن فتالیت

ارایه کنید. دربارۀ هر تکنولوژی قوانین جدید، در حال تتلیق و یا احتمالی مطیطی هستند را نیز 

 سبز یا توانایی تولیدی که بتواند بقا را بیشتر کنید توضیا دهید.

 ها ت.هزینه 

  بودجۀ توسته و طراحی را اعالم کنید و دربارۀ آن که شامل هزینۀ نیروی کار، هزینه مواد

 باشد توضیا دهید.  اولیه، هزینۀ مشاوره و غیره می

 رفتن این بودجه برروی جریان نقدینگی بطث کنید و یک تأثیر دربارۀ اثرات دست کم گ

 درصدی را در نار بگیرید.  42تا  85احتمالی 

  .مباحث انطصاری

 رایت، و مالکیت فکری که دارید یا به  دربارۀ هر نوع حق انطصاری، عالمت تجاری، کپی

 دنبال آن هستید توضیا دهید. 

 به شما حق انطصاری بدهد را تشریا کنید.  ای که نامه هر نوع حق قرارداد یا توافق 

 های تتلیقی ولی ممکن مبل حق  دربارۀ تأثیر هر مسئله حل نشده یا موجود و یا فتالیت

مالکیت در مترض مشاجره، که به حقوق انطصاری شما و یا مزایای شما مربو  می شود توضیا 

 دهید. 

 برنامۀ تولید و عملیات: -7
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اتی باید به موضوعاتی کون مطل کارخانه، تجهیزات الزمه، فضای الزم، های تولیدی و عملی برنامه

سرمایه الزم و نیروی کار الزم )تمام وقت و پاره وقت(، بپردازد. در یک کسب و کار تولیدی، 

های تولیدی و عملیاتی باید شامل سیاستهای کنترل موجودی، خرید، کنترل تولید، و آنکه  برنامه

هایی را باید انجام دهد )به عبارت دیگر  ری شوند و نیروی کار که فتالیتکه قطتاتی باید خریدا

تصمیمات تولید یا خرید( باشد و در یک کسب و کار خدماتی باید به مکان کسب و کار )نزدیکی به 

های سربار، و ایجاد کارآیی رقابتی در نیروی  مشتری، که یک ضرورت است( حداقل کردن هزینه

 د.کار توجه داشته باش

 الف.کرخه عملیاتی 

 های اصلی عملیاتی کسب و کارتان هستند را  زمانهای او  و رکود که نشانگر کرخه

پذیر، رسم  تشریا کنید. )یک نمودار شبیه به نمودار تمرینهای غربالگری فرصت کسب وکار مخاطره

 کنید(.

 ادی کنید تا عوارض زی توضیا دهید که کگونه فشارهای فصلی تولید را مدیریت می

 کاری در زمانهای او  تولید(.  نداشته باشد )مبالً از طریق انبار کردن و یا اضافه

 ب.مکان جغرافیایی

 های مکانی  مکان جغرافیایی مورد نار برای کسب و کارتان را تشریا کنید و همه تطلیل

 اید، ارائه کنید.  را که انجام داده

  در زمینۀ نیروی کار )مبل دسترسی به تمامی مزایا و متایب مطل جغرافیایی کسب و کار

کننده، سپاری( نزدیکی به مشتری و یا تأمین نیروی کار، هماهنگی کارکنان، نرخ دستمزد و برون

ای و  دسترسی به حمل و نقل، قوانین و مالیاتهای ایالتی و یا دولتی )مبل قوانین منطقه

 و غیره را تشریا کنید. زیستی(، دسترسی به امکانات )منب  انرژی و بقای آن(  مطیط

  .تجهیزات و پیشرفتها 

  دربارۀ تجهیزات کسب و کار فتلی خود مانند کارخانجات، فضای اداری، زمین و فضای

ای که در حال حاضر برای ادارۀ کسب و کار استفاده  انبار، ابزارهای مخصوص، ماشین آالت و سرمایه

از نار قوانین زیست مطیطی، مناسب، سالم و شود توضیا دهید و بگویید که آیا این تجهیزات می

 های مهم اقتصادی هم گفتگو کنید.  خطر هستند. دربارۀ جنبه بی

  .توضیا دهید که تجهیزات الزم برای شروع تولید کگونه تهیه خواهند شد 

  توضیا دهید که آیا فضا و تجهیزات الزم را اجاره خواهید کرد و یا خریداری خواهید

د که که میزان نقدینگی و زمان برای این کارها الزم است که میزان از کرد. و مشخص کنی

 های پیشنهادی به کارخانه و تجهیزات آن اختصاص خواهد یافت.  سرمایه
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  .دربارۀ تجهیزاتی که در سه سال آینده مورد نیاز خواهند بود هم توضیا دهید 

 ن جغرافیایی و اندازۀ شرکت سپاری تولید را دارند، مکابرای شرکتهای نوپا که قصد برون

 ها توضیا دهید.  ها و سیستم کنترلی آن را مشخص کنید و دربارۀ مزایا، ریسک

  توضیا دهید که در سه سال آینده کگونه و که زمانی فضا و تجهیزات کسب و کار

های وستت  های فروش کقدر است و برنامه بینی توسته خواهند یافت و ظرفیتهای الزم برای پیش

یا اضافه کردن به فضای موجود که هستندک دربارۀ اثرات مطیطی این وستت دادن هم  دادن

سپاری و یا واگذارکردن تولید به کشورهای دیگر توضیا دهید. اگر برای انتقال کارخانه، برون

ای دارید، دربارۀ تأثیرات آنها روی جامته بومی توضیا دهید. زمان و هزینۀ خریدها را  برنامه

 د. مشخص کنی

 ها ها و برنامه ت.استرات ی

  فرآیندهای تولیدی مربو  به تولید مطصول خود و تصمیمات مربو  به تولید در بیرون از

 سازمان را متین کنید. 

  ،دلیل سیاستهای تولید یا خرید قطتات خود را با در نار داشتن تأمین مالی انبار

با در نار داشتن هزینۀ تولید و بطث  مهارتهای کاری موجود، و سایر مسایل غیرفنی و همچنین 

 ها، بیان کنید.  قابلیت

 کنندگان احتمالی شما که کسانی خواهند بود، هر نوع اطالعات یا هر پیمانکاران یا تأمین

 اید را ذکر کنید.  نارسنجی که با آنها انجام داده

 یک برنامه تولید که نشان دهندۀ هزینه/ حجم/ اطالعات حجم موجودی در سطوح 

های احتمالی مواد اولیه، نیروی کار،  متفاوت فروش و تولید باشد همچنین نشان دهندۀ ضتف

 های سربار کارخانه باشد.  قطتات خریداری شده و هزینه

  روش کنترل کیفیت، کنترل تولید و کنترل موجودی خود را بیان کنید توضیا دهید که

های بررسی کنترل  شتریان از که روششرکت برای حداقل کردن مشکالت خدماتی و نارضایتی م

 کیفیت استفاده خواهد کرد. 

 کنندگان خود های پیمانکاران و تأمین های خود، فتالیت زیستی فتالیت دربارۀ تداوم مطیط

 توضیا دهید. 

  .قوانین و مسائل قانونی

 المللی که مختص مطصول، فرآیند و یا  های قانونی دولتی، ایالتی و بین همه خواسته

ای، پروانه بهداشت و  های منطقه مات شما هستند را مطرح کنید مبل مجوزها، پروانهخد

 زیستی که قبل از شروع کار باید گرفته شوند.  های مطیط تأییدیه
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 بندی فرصت شما  دربارۀ تغییرات قانونی در حال اجرا که ممکن است بر ماهیت و زمان

 اثر بگذارد توضیا دهید. 

 ی و قراردادی که برای شما مناسب هستند هم توضیا دهید. دربارۀ الزامات قانون 

 

 تیم مدیریت-8

این بخش طرح کسب و کار شامل کارهایی که باید انجام شوند، پرسنل اصلی مدیریت و وظایف 

گذاران  ، هیئت مدیره، حق مالکیت هر یک از سرمایه ریکسب وکار مخاطره پذآنها، ساختارسازمانی 

در اینجا عوامل ایجادکنندۀ تتهد مبل تمایل اعضای تیم به پذیرفتن حقوق  و غیره است. شما باید

کاری در انجام کارهای پیشنهادی را نیز  متوسط، وجود تتادل فنی مدیریتی، و مهارتها و تجارب

 تشریا کنید.

 الف.سازمان 

 های کلیدی مدیریتی شرکت، جایگاه هر یک از افراد در سازمان را مشخص کنید.  نقش

 شرکت قبالً تأسیس شده و به اندازه کافی هم بزرگ شده کارت سازمانی هم باید ترسیم شود.(  )اگر

 ای به افراد واگذار کرد که  های اجرایی را نتوان به صورت تمام وقت به گونه اگر نقش

ز توان این کار را انجام داد )مبالً با استفاده ا هزینۀ سربار ایجاد نکند، توضیا دهید که کگونه می

تواند این کارها را بکند و  وقت برای اجرای برخی کارها(، که کسی می مشاوران و متخصصان پاره

 توان به جای آنها از افراد تمام وقت استفاده کرد.  که زمان می

  اگر کسی از افراد در زمان شروع در دسترس نیست مشخص کنید که که زمانی به

 شرکت ملطق خواهد شد. 

 اند و نشان  فتلی و قبلی که اعضای تیم مدیریت با هم همکاری داشته های دربارۀ موقتیت

 دهندۀ مکمل بودن مهارتهای آنها و دارا بودن یک تیم مدیریتی کارآمد باشد، توضیا دهید. 

 ب. پرسنل اصلی مدیریت

  دربارۀ هر یک از اعضای کلیدی، نکات برجستۀ شغلیش را توضیا دهید، خصوصاً مهارتها

های  سوابق مفیدی که نشان دهندۀ توانایی کاری او باشد. در توضیطات خود موفقیتو تکنیکها و 

ها، ارائه مطصوالت جدید و غیره( و سایر نتایج  اجرایی و فروش )حجم بودجه، تتداد زیرمجموعه

 مدیریتی و کارآفرینانه خود را نیز عرضه کنید. 

 دقیقاً تشریا کنید.  های هر یک از اعضای کلیدی مدیریتی را وظایف و مسئولیت 

  رزومۀ کامل هر یک از اعضای کلیدی مدیریتی را باید در اینجا ذکر کنید و یا به عنوان

های مربوطه عینی مبل  ها، تجربیات، موفقیتیک ضمیمه اضافه کنید که در رزومه باید برآموزش
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لیدی و های فنی و یا تو های مدیریت پرسنل، موفقیت های فروش و سود، موفقیت پیشرفت

 بندی تأکیدکنید. های برنامه ریزی و بودجه موفقیت

 پ.مالکیت و حقوق مدیران  

 گذاری هر یک از اعضای کلیدی  ریزی شده و میزان سرمایه حقوق و میزان مالکیت برنامه

 مدیریت را )در صورت وجود( توضیا دهید.

 اند، مقایسه کنید. گرفته حقوق و پاداش اعضای اصلی را با حقوق و پاداشی که قبالً می 

 گذاران ت.سایر سرمایه

 ها و درصد کل  ، تتداد سهام ریکسب وکار مخاطره پذگذاران  در اینجا دربارۀ سایر سرمایه

 سهام که به هر یک تتلق دارد، زمان خرید این سهام و قیمت آنها را هم تشریا کنید. 

 ها. ائه اضافه پاداشها و برنامۀ انتخاب سهام و ار نامه   .استخدام و سایر توافق

  .قراردادهای استخدام و توافقات انجام گرفتۀ دیگر با اعضای کلیدی را توضیا دهید 

 گذاری که بر سر راه مالکیت قرار دارد را تشریا کنید.  مطدودیتهای سهامی و سرمایه 

 های پاداشی و انتخاب سهام که بر اساس عملکرد هستند، توضیا دهید.  دربارۀ برنامه 

 های مالکیتی تدوین شده که روی افراد و  های انتخاب سهام و یا سایر برنامه رۀ روشدربا

 گذارد توضیا دهید.  کارکنان تأثیر می

  .هیئت مدیره

  .در بخش فلسفۀ شرکت دربارۀ اندازۀ هیئت مدیره و ترکیب آنها توضیا دهید 

  از یک یا دو جمله اعضای پیشنهادی هیئت مدیره را مترفی کنید و دربارۀ پیشینۀ آنها

 بگویید که نشان دهد آنها برای شرکت که کیزی را به ارمغان خواهند آورد. 

 چ.سایر سهامداران، حقوق و مطدودیتها

  دربارۀ سایر سهامداران شرکت، حقوق، مطدودیتها و وظایف آنها مانند قراردادهای گارانتی

یادآوری کنید که موضوعی از قلم  -اید کردهمربو  به آنها توضیا دهید. )اگر همه موارد باال را ذکر 

 نیفتاده است(. 

 های پشتیبانی  ح. خدمات و مشاوره

  .خدمات پشتیبانی که ضروری هستند را مشخص کنید 

  کسب وکار مخاطره نام و عضویت مشاوران بانکی، تبلیغاتی، حسابداری و قانونی که برای

 دهند را مشخص کنید.  ر یک ارائه میاید به همراه خدماتی که ه خود انتخاب کرده ریپذ

 

 ( برنامه زمانندی کلی9
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 ریکسب وکار مخاطره پذاندازی  طرحی که نشان دهندۀ زمان بندی و رابطه بین کارهای مهم در راه

و رسیدن به اهداا باشد، هم باید داشته باشید. زمان نقدشدن پولها و کرخه عملیاتی طرح کسب و 

ی برای این طرح باشد. یک طرح خوب عالوه بر اینکه با نشان دادن های خوب تواند داده کار می

تواند به شما کمک کند، در قبوالندن به  می ریکسب وکار مخاطره پذاالجلهای حیاتی برای  ضرب

 ریکسب وکار مخاطره پذای برای رشد  گذاران بالقوه که تیم مدیریت قادر است به گونه سرمایه

ها را حداقل کرد، بسیار با ارزش است. از  وان  را شناسایی کرد و ریسکریزی کند که بتوان م برنامه

های کسب و کار زمان انجام کارها، کمتر از میزان الزم در نار گرفته  آنجا که در اکبریت طرح

 شود، برآورد دقیق زمان در تدوین طرح بسیار مهم است.  می

 برنامۀ خود را به شکل زیر تدوین کنید.

ندگی پول در کسب و کار خود در هریک از کاالها و خدمات را )با ترسیم یک کرخۀ نقدشو -8

ای( نشان دهید و زمانهای او  و رکود سفارشی برای خرید مواد خام و یا موجودی انبار  جدول میله

 ها را نیز مطرح کنید.  و یا وثیقه

های  طصول، برنامههای توسته م بندی یک برنامه ماهانه تدوین کنید که نشان دهندۀ زمان -1

بندی کارهای اصلی که برای انجام  های فروشی، تولید و عملیات باشد همچنین زمان بازاریابی، برنامه

 یک فتالیت ضرورت دارند را نیز با دقت نشان دهید. 

حیاتی  ریکسب وکار مخاطره پذها و گلوگاههایی که برای موفقیت  االجل دراین برنامه ضرب -4

 ارد زیر، را مطرح کنید.هستند، مانند مو

 ریکسب وکار مخاطره پذهای  مشارکت 

  تکمیل طراحی و توسته 

 های آزمایشی تکمیل نمونه 

 جذب نمایندگان فروش 

 گرفتن غرفه در نمایشگاههای تجاری 

 مشخص کردن توزی  کنندگان و فروشندگان 

 سفارش مواد اولیه به میزان تولید 

  شروع به فتالیت و یا تولید 

 های اولیه  رشدریافت سفا 

  تطویل اولین فروش 

 .دریافت اولین مبالغ از حسابهای دریافتی 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                426

201 
 

( در برنامه خود به صورت سلسله مراتبی تتداد پرسنل مدیریت، پرسنل عملیاتی و اجرایی، 3

 کارخانه و تجهیزات و ارتبا  آنها با توسته کسب و کار را نشان دهید. 

هایی  نجر به انطراا از برنامه خواهند شد، همچنین فتالیتهایی که م ( به طور کلی دربارۀ فتالیت5

 ریکسب وکار مخاطره پذتواند این انطراا را برطرا کند و تأثیر این انطراا بر عملکرد در  که می

 ، بطث کنید.  ریکسب وکار مخاطره پذای و احتمال بقای  خصوصاً بر نیازهای سرمایه

 

 های حیاتی ها، مشکالت و فرض ریسك -20

ها و مشکالتی را به همراه دارد و طرح کسب و کار هم بال استبنا  توسته هر کسب وکاری، ریسک

ها و عواقب نتایج  هایی را دارد. شما باید در طرح کسب و کار دربارۀ ریسک ها پیش فرض دربارۀ آن

ن نامطلوب صنتت شما، شرکت و پرسنل آن، درخواست بازار برای مطصول شما و زمانبندی و تأمی

هایی که در ارتبا  با  خود توضیا دهید. حتماً دربارۀ پیش فرض ریکسب وکار مخاطره پذمالی 

کسب وکار مخاطره اید را تشریا کنید. اگر در  بینی فروش، سفارش مشتری، و غیره داشته پیش

تواند نقص مهمی باشد، توضیا دهید که کگونه مان  آن خواهید شد. اگر  کیزی است که می ریپذ

کسب وکار گذاران بالقوه متوجۀ عامل منفی شوند که در طرح کسب و کار ذکر نشده، اعتبار  ایهسرم

برایشان کم خواهد شد و تأمین مالی با خطر رو به رو خواهد شد. دقت کنید که  ریمخاطره پذ

کنند و بتد به سراغ این بخش  گذاران ابتدا توضیطات تیم مدیریت را مطالته می اکبریت سرمایه

 آیند.  می

این بخش را از قلم نیندازید زیرا اگر این کار را بکنید به احتمال قوی خواننده یکی از 

 های زیر را خواهد داشت:  گیری نتیجه

 اید که او تازه کار و یا احمق است و یا هردو  شما فکر کرده (8

 دارید.  بسته نگه اید که او را کشم و گوش شما امید داشته (1

ها را  ها را شناسایی کنید و آن اید که این مشکالت و فرض نداشتهشما آنقدر درک عینی  (4

 مطرح کنید. 

و بطث کردن دربارۀ آنها نشان دهندۀ مهارتهای  ریکسب وکار مخاطره پذهای  شناسایی ریسک

پذیر و  گذاران مخاطره را نزد سرمایه تانریکسب وکار مخاطره پذمدیریتی است و اعتبار شما و 

ها به  کند. پیشگام شدن در شناسایی و بطث کردن دربارۀ ریسک وصی بیشتر میگذاران خص سرمایه

توانید با آنها همکاری  اید و می گذاران بگویید که به فکر آنها بوده کند که به سرمایه شما کمک می

 گذار شما مانند یک ابر سیاه بزرگ نخواهند بود.  ها برای سرمایه کنید. با این کار دیگر ریسک

 ها به طور ضمنی در طرح خود توضیا دهید.  ها و فرض رۀ ریسکدربا-8
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 هایی مانند موارد زیر را مترفی کنید و دربارۀ آنها بطث کنید.  مشکالت مهم و ریسک-1

  اتمام نقدینگی قبل از قطتی شدن سفارشات 

  کاهش قیمت احتمالی توسط رقبا 

 اشد. هر نوع روند صنتت که به طور بالقوه برای شما نامطلوب ب 

 های طراحی و تولید که بیشتر از برآوردها باشند.  هزینه 

 بینی های حاصل نشده در زمینۀ فروش  پیش 

  طرح توستۀ مطقق نشده 

 های طوالنی تهیۀ قطتات یا مواد خام  مشکالت و یا زمان 

 اند. مشکالتی که برای کسب اعتبار بانکی با آنها مواجه شده 

 اند.  شتر از میزان برآورد شده بودههزینه های نوآوری و توسته که بی 

  اتمام نقدینگی پس از دریافت سفارشات 

هایی وجود دارند که برای موفقیت  مشخص کنید که که فرضیات و مشکالت بالقوه و ریسک -4

نقش حیاتی دارند و توضیا دهید که برنامه شما برای حداقل کردن تأثیر  ریکسب وکار مخاطره پذ

 ن موارد کیستک نامطلوب هر یک از ای

 

 برنامه مالی -22

ای است و باید بهترین برآوردهای  گذاری، برنامه مالی یک مبطث پایه در ارزیابی یک فرصت سرمایه

کسب وکار شما از نیازهای مالی را نشان دهد. هدا از تدوین  برنامه مالی مشخص کردن پتانسیل 

توانند با  است. همچنین مدیران مالی میو ارائه یک جدول زمان برای تداوم مالی  ریمخاطره پذ

استفاده از متیارهای مالی آن را به عنوان برنامه عملیاتی به کار بندند. در تدوین برنامه مالی باید 

خود نگاه کنید و راههای دیگری برای شروع و یا تأمین مالی  ریکسب وکار مخاطره پذخالقانه به 

 آن پیدا کنید. 

باید به عنوان بخشی از برنامه مالی آماده کنید. برای برآورد نیازهای مالی، از های مالی را نیز  نمایه

حسابداری نقدینگی مطور استفاده کنید )مبالً از تطلیل به نرخ روز کردن فاکتورها و خریدهای 

مورد انتاار استفاده کنید(. این تطلیل باید سه سال را شامل شود، ترازنامه و صورتطساب مالی 

ساله، ترازنامه و صورتطساب مالی پیش بینی شده  4ها وسود و زیان  بینی سال قبل، پیشامسال و 

این سه سال و نقطه سر به سر را در جدول نشان دهد. باید در یک نمایۀ مناسب و یا در یک 

های  ها و پرداخت های مرتبط با هر موضوع مبل سطا فروش و رشد آن، وثیقه ضمیمه فرض

های شما از  ه الزم، توازن نقدینگی و هزینه کاالها را باید مشخص کنید. تطلیلدار، مواد اولی مدت
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های حیاتی  کرخه عملیاتی و نقد شوندگی پول در این کسب و کار شما را قادر به شناسایی فرضیه

های صورتطساب مالی مربو  به برنامۀ سود در مدیریت مالی هستند و نشان  فرم کند. پیش می

 پذیر هستند.  ی مالی کسب و کار مخاطرهسنج دهندۀ امکان

میزان سود حاصله برای  ریکسب وکار مخاطره پذاندازی یک  از آنجا که متموالً در سالهای اول راه

های عملیاتی کافی نیست و در کوتاه مدت نقدینگی وارد شده در سازمان با  تأمین  مالی سرمایه

جریان نقدینگی به نطوی که این شرایط را بینی  نقدینگی خار  شده از آن برابر نیست، پیش

بینی کند و مدیر را قادر سازد که برای نیازهای مالی برنامه ریزی کند، ضرورت دارد. عالوه  پیش

به پیش فاکتور   های پروژه براین برای آگاهی از جزئیات سرمایه الزم برای پشتیبانی از فتالیت

توانیم تأمین مالی کنیم،  رات نشان دهیم که کگونه میترازنامه نیاز داریم و باید با میزان اعتبا

های  کاری، نسبت تواند نشان دهد که آیا نسبت دارایی به بدهی، سرمایه ای می های پروژه ترازنامه

های مالی ما سازگار  بینی ای هستند که با پیش جاری، گردش موجودی انبار و غیره در مطدوده

نقطه سر به سر که نشان دهندۀ میزان فروش و تولدی که باشند یا خیر. در نهایت هم، جدول 

 ها باشد اعم از هزینه های ثابت و متغیر نیز بسیار مفید است.  پوشش دهندۀ هزینه

 های واقتی درآمد  های واقتی و صورتطساب الف.ترازنامه

 کنید.سال قبل را تهیه  1های سال جاری و  برای کسب و کار فتلی صورتطساب درآمد و ترازنامه

 ب.پیش فاکتورهای صورتطساب درآمد 

فاکتور از صورتطساب  های عملیاتی و تولیدی یک پیش فروش و هزینه  بینی با استفاده از پیش 

 سال آینده تهیه کنید.  4درآمد برای 

 اید توضیا  دربارۀ پیش فرضهایی که در تهیه پیش فاکتور صورتطساب درآمد به کار گرفته

ها و یا عدم پرداختها، و هر فرض دیگری  ضمیمه کنید)مبالً میزان تخفیف کامل دهید و آنها را

ها و  های مدیریتی و یا عمومی و اینکه اینها کند در صد از هزینه های فروش و یا هزینه دربارۀ هزینه

 یا فروش هستند(. 

  های مهم مبل تأثیر کاهش  برای طرح کسب و کار بکشید و در آن ریسک× یک قسمت

های اجباری بر میزان تولید در طی زمان که  بینی شده و یا تأثیر آموزشی ی فروش پیشدرصد 12

شوند را توضیا دهید و حساسیت  به اهداا سودآوریش می ریکسب وکار مخاطره پذمان  رسیدن 

 ها را هم توضیا دهید.  سود به این ریسک

 پ.پیش فاکتور ترازنامه

پیش فاکتور ترازنامه ساالنه  4ماهه و برای سه سال بتد  4فاکتور ترازنامه  پیش 1برای سال اول  

 تهیه کنید. 
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 ت.تطلیل پیش فاکتور جریان نقدینگی

ماهه تدوین  4سال بتد به صورت  1برای سال اول جریان نقدینگی را به صورت ماهانه و برای 

های  از به سرمایهبندی ورود و خرو  نقدینگی را به دقت تشریا کنید. دربارۀ نی کنید. میزان و زمان

توان  کاری توضیا دهید. توضیا دهید که کگونه می دیگر و زمان آنها و همچنین او  نیاز به سرمایه

ای، وام بانکی، یا خطو   به تأمین مالی بیشتر دست یافت، مبالً از طریق تأمین مالی سرمایه

داخت شوند. به خاطر داشته اعتباری کوتاه مدت بانکی، شرایط آنها کگونه است و کگونه باید بازپر

 باشید که اینها بر اساس حسابداری نقدی هستند و نه حسابداری تجمتی. 

 های مربو  به زمان  هایی از قبیل فرض های اعمال شده توضیا دهید. فرض دربارۀ فرض

دهی به فروشندگان، میزان  ها و اسناد دریافتی، تطقیقات تجاری داده شده، شرایط حقوق وثیقه

های عملیاتی، خاصیت فصلی بودن  بینی افزایشی در هزینه ریزی شده، پیششی حقوق برنامهافزای

کسب و کار که بر موجودی انبار اثر خواهد گذاشت، گردش موجودی انبار در سال، خرید تجهیزات 

 ای و غیره. مجدداً آنها را به زمان حال )به عبارت دیگر نقد( مطاسبه کنید، نه تجمتی.  سرمایه

 های شما در زمینه کسب و کار  فرض بارۀ حساسیت جریان نقدینگی نسبت به پیشدر

های دریافتی و  های حیاتی مانند افزایش زمان وثیقه توضیا دهید )مانند تغییرات احتمالی در فرض

 بینی شده. یا فروش کمتر از میزان پیش

  .جدول نقطۀ سر به سر 

 هیه کنید که نشان دهد که زمانی به نقطه سر به سر را مطاسبه کنید و یک جدول ت

 نقطه سر به سر خواهید رسید و تغییرات احتمالی در نقطه سر به سر که زمانی رخ خواهند داد. 

  اید توضیا  خود مطاسبه کرده ریکسب وکار مخاطره پذدربارۀ نقطۀ سر به سری که برای

فروش در نقطۀ سر به سر  دهید و بگویید که آیا رسیدن به آن سخت است یا آسان. همچنین حجم

بینی شده کل، میزان حاشیه سود ناخالص و حساسیت قیمت و نطوۀ  نسبت آن با حجم فروش پیش

 بینی شده. پایین آوردن نقطه سر به سر در صورت کمتر بودن فروش از میزان پیش

  .کنترل هزینه 

ها به دست شما خواهد  توضیا دهید که کگونه و در که زمانهایی اطالعات مربو  به گزارش هزینه

های مختلف هزینه خواهد بود و واکنش شما در برابر سرریز  رسید، که کسی مسئول کنترل بخش

 بودجه که خواهد بود. 

 چ.نکات برجسته

بندی آن، میزان قرض  نتایج مهم را برجسته نشان دهید، نتایجی مانند مقدار و سرمایۀ الزم و زمان 

 ت بدهی و غیره.....یا وام الزمه، سرعت بازپرداخ
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 پیشنهادهای ارائه شدۀ شرکت-24

کردن نقدینگی است که به دنبال آن هستید، ماهیت و هدا از این بخش طرح کسب و کار مشخص

گذاران، توضیا مختصری از کاربردهای سرمایه کسب  های ارائه شده به سرمایه میزان ضمانت نامه

شود  ار به میزان بازده مورد انتاارش. توصیه میگذ ای از نطوه دستیابی سرمایه شده و خالصه

 را بخوانید. 5های تأمین مالی بخش  بطث

گذاران  های اولیه فرآیند مذاکره با سرمایه کنیم، گام شرایط تأمین مالی که در اینجا پیشنهاد می

ا هایی متفاوت از آنچه در ابتد احتمالی است و احتمال اینکه تأمین مالی شما نیاز به ضمانت

 اید داشته باشد، بسیار زیاد است.  پیشنهاد داده

 الف.تأمین مالی مورد نار

بینی های انجام شدۀ جریان نقدینگی زمان واقتی و برآوردهای نقدینگی الزم  با در نارگرفتن پیش

سال آینده برای توستۀ مطلوب کسب و کار، توضیا دهید که کقدر از این سرمایه را این  4در 

های بلند مدت و یا خط اعتباری تأمین خواهد  خواهد کرد و کقدر آن از طریق وام پیشنهاد تأمین

 شد.

 ب.پیشنهاد 

های عندالمطالبه، سهام به همراه قرض( قیمت واحد،  دربارۀ نوع )سهام عادی، حواله دولتی، بدهی

م عادی ها، سها هایی که در این پیشنهاد فروخته خواهد شد توضیا دهید.اگر وثیقه مجموع وثیقه

 نیستند، نوع آنها، سود آنها، سررسید آنها و شرایط تبدیل آنها را تشریا کنید. 

  مشخص کنید که پس از تکمیل این پیشنهاد و یا پس از تغییر سهم و یا حق خرید )پس

 گذاران خواهد بود.  ها( کند درصد از شرکت متتلق به سرمایه ها و عندالمطالبه از وصول وثیقه

 های فروخته شده از طریق کانال خصوصی و  نامه ز طرح باید ضمانتدر این بخش ا

 را در قالب زیر بیان کنید: SECهای  نام متافیت از ثبت

های مطدود هستند و قابل انتقال به  هایی که پیرو این پیشنهاد فروخته می شوند ضمانت نامه سهام

ها مطدود هستند و برای مدت  نت نامهگذار احتمالی باید بداند که این ضما باشند. سرمایه غیر نمی

باشند. خریدار باید یک قرارداد رضایت عدم فروش را ، با هماهنگی  نامتلومی قابل انتقال به غیر نمی

 مشاور سازمان تکمیل کند. 

 پ.نقد شوندگی
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 های عادی )پس از عرضه( را در شکل قالب یک جدول  تتداد فتلی و پیشنهادی سهام

ی عرضه شده توسط هریک از مدیران کلیدی را مشخص کنید و نشان دهید که ها ارائه کنید. سهام

 پس از تکمیل این تأمین مالی هریک کقدر سهام خواهند داشت. 

 های عادی شرکت پس از ارائه همچنان باقی خواهند  مشخص کنید که که تتداد از سهام

کلیدی که در آینده استخدام  های انتخابی برای پرسنل ماند و که تتداد از آنها به عنوان سهام

 خواهند شد، نگهداری خواهند شد. 

 ت.استفاده از بودجه

گذاران دوست دارند بدانند پولشان کگونه خر  خواهد شد. توضیا مختصری دربارۀ نطوۀ  سرمایه

استفاده از سرمایه کسب شده ارائه دهید. با نهایت دقت و به طور خالصه بگویید که برای هر یک از 

های طراحی و توسته مطصول، تجهیز سرمایه، بازاریابی سرمایۀ الزم برای کارهای عمومی  تفتالی

 کقدر از این پول مصرا خواهد شد.

 گذاران  .بازده سرمایه 

گذاران را  های پیشنهادی شما کگونه نرخ بازده مطلوب سرمایه توضیا دهید که ارزیابی و سهام

و  MBO، فروش یکجا، ادغام، IPO خرو  شما کیست.) مطقق خواهد کرد و مکانیزم برداشت و یا

 غیره.(

 

 ها  ضمیمه -23

در این بخش اطالعات مرتبطی را که برای بدنه کسب و کار بسیار حیاتی و در عین حال گسترده 

کنندگان مواد هستند توضیا دهید )مانند تصویر و یا وی گیهای کاال، لیست مناب  و مراج ، تأمین

های مشاوران و یا  های فنی، گزارش آالت، تطلیل های خاص ماشین و  به موقتیتاصلی، عوامل مرب

 متخصصان فنی، کپی از هر نوع تأییدیه قانونی، لیسانس و...( 

 

 5گام 

 بخش ها را یکپارچه کنید. 

اید در یک طرح کسب و کار یکپارکه به نطوی قرار دهید که  های مجزایی را که آماده کرده بخش

 با هدا باشد.  برای متناسب

 

 6گام 

 بازخورد بگیرید.



 محیط کسب و کارتحلیل                                                444

222 
 

تان خوب باشید  شود که پس از نوشتن طرح، آن را مرور کنید. هر کقدر هم شما و تیم پیشنهاد می

شما وجود دارنود آنهوا را دسوت کوم      ریکسب وکار مخاطره پذباز هم به احتمال زیاد موضوعاتی در 

. داشتن یک بازنگری کنندۀ خوب، به شما فرصت یک اید اید و یا برخورد شفافی با آنها نداشته گرفته

دهود کوه هویچ عبوارت      دهد. وکیل شما به شما اطمینوان موی   ارزیابی عملی از بیرون سازمان را می

 های الزم انجام شده است. بینی ای در طرح شما وجود ندارد و در آن پیش گمراه کننده

 

 خالصه فصل

 ک کار در حال جریانی است تا یک هدا( طرح کسب و کار بیشتر یک فرآیند و ی8

ها، هر طرح  ها و تاثیر آنها بر شرکت ( با توجه به سرعت کشمگیر تطوالت امروزی از همه زمینه1

 کسب و کار به مطض رسیدن به مرحله کاپ تا حدودی منسوخ شده است.

قالب فرصت ها را در  ( طرح کسب و کار یک نقشه و راهنمای پرواز برای یک سفر است که ایده4

های  بندی کند و زمان احتمالی پرواز و زمان ها را دقیقاً بیان می ها و پاداش کند، ریسک بیان می

 کند.  را بیان میریکسب وکار مخاطره پذ

( اعداد و ارقام طرح کسب و کار اهمیت کندانی ندارند اما بطث اقتصادی مدل کسب و کار و 3

 ارزش آفرینی بسیار اهمیت دارد. 

بدون نوشتن ریکسب وکار مخاطره پذترین  رح متادل کسب و کار واقتی نیست، برخی از موفق( ط5

 اند.  اند و یا با طرح بسیار ضتیف و ناقصی شروع کرده یک طرح رسمی شروع به کار کرده

گذاران احتمالی یکی از بهترین راههای تجربۀ همکاری برای  کردن و ارائه طرح به سرمایه( تهیه4

تواند  بیشترین  و تتیین اینکه که کسی میریکسب وکار مخاطره پذدگیری دربارۀ استرات ی تیم، یا

 باشد.  ارزش را ایجاد کند، می

دهی و مدل کردن  تواند یک میانبر ارزشمند در فرآیند ایجاد، شکل ( طرح کسب و کار مختصر می3

 یک ایده به یک کسب و کار است. 

 

 سؤاالتی برای مطالعه

 شود و کراک  ب و کار کیست، برای که کسانی تهیه میطرح کس -8

 یک طرح کسب و کار کامل باید که نکاتی را در خود داشته باشدک  -1

 که کسی باید طرح کسب  کار را آماده کندک -4

کنند و کهار اصلی را که آنها برای  گذاران احتمالی کگونه از طرح استفاده می سرمایه -3

 کنند کدامندک گذاری استفاده می ارزش
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 تواند یک ابزار مفید باشد.  طرح کسب و کار مختصر کیستک و کرا و در که زمانی می -5

  "اعداد و ارقام طرح اهمیت کندانی ندارند"متنای این عبارت را تشریا کنید  -4

توانند از فرآیند طرح کسب و کار برای شناسایی بهترین اعضای تیم  کارآفرینان کگونه می -3

 گذاران ارزش آفرین استفاده کنندک  و سرمایه مدیران

 ی که در ذهن دارید بنویسیدکریکسب وکار مخاطره پذکلیات یک طرح کسب و کار را دربارۀ  -1

 

 سواالتی جهت بحث و بررسی

فروش  باشید باید آن را با گوش دادن، پرسیدن و  -فروش -بینی فروش ( اگر شما دکار نزدیک 8

ایدک از این  آیا به زمانیکه فروشی بیش از ظرفیت داشته باشید فکر کرده یادگرفتن همراه کنید.

 توانید بیاموزیدک  حالت که کیزهایی می

 ( تطت که شرایط و موقتیتی به نف  شما نیست که طرح کسب و کار تدوین کنیدک1

ب و کار میلیون دالر دارند، سودآورند ولی در آغاز، طرح کس 82( کسب و کار را که فروش بیش از4

 آموزید و کراک اند را شناسایی کنید. که نکاتی را از این مطلب می نداشته

شما از افراد بیرون از تیم  ریکسب وکار مخاطره پذها به  ترین نقدها و ورودی ( برخی از با ارزش3

آیند. که افراد دیگری باید طرح کسب و کار شما را مرور کنندک که افراد دیگری  شما بدست می

 شناسندک  ت/ بازار/ تکنولوژی/ رقبای شما را میصنت

خواهند که طرح کسب و کار او را مورد بررسی قرار دهید. شما  ( یکی از دوستان شما از شما می5

مطرح شده در طرح خواهند بود. ریکسب وکار مخاطره پذمدیر شرکتی هستید که رقیب احتمالی 

 که خواهید کردک 

 
 

 

 



 
 

 اجرای طرح کسب و کار: ششمصل ف
 

 هدا فصل: .

 آشنایی با اشکال قانونی مختلف کسب و کار

 آشنایی با نطوه گرفتن جواز یا پروانه کسب

 های اصلی آنهاآشنایی با انواع کسب و کار تجاری و ی گی

 آشنایی با مراحل متمول ثبت یک شرکت

 وکاراندازی کسبآشنایی با قوانین و مقررات راه

 ی با تقسیمات کلی مناب  تأمین سرمایهآشنای

 آشنایی با روشهای تأمین سرمایه برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران

 گذاری بانکی   آشنایی با انواع سرمایه

 گذاریآشنایی با مراحل سرمایه

 آشنایی با فرآیندهای وام گرفتن

 آشنایی با مراحل تأمین نیروی انسانی

 أمین مناب  انسانیهای تآشنایی انواع روش

 آشنایی با ساختار  و نمودار سازمانی

 ها و متایب هر کدام از آنها آشنایی با انواع ساختار سازمانی، مزیت

 ی کیدمان آشنایی با مفهوم کیدمان، انواع و نطوه

 
 

 مقدمه

ار هوای کسوب و کو    کردن طرح های الزم برای اجرایی های شغلی و کسب مهارت آل یابی به ایده دست

یکی از اهداا اغلب کارمندان و صاحبان سرمایه است. سرمایه، مهارت، مدیریت، آگاهی بوه شورایط   

بازارهای تجاری و خالقیت از جمله عواملی هستند که بسترهای الزم برای شروعی موفق در عرصوه  

از  هوا و شورایط موجوود برخوی     رغم برخورداری از فرصوت  آورند. اما علی کسب و کار را به وجود می

کارآفرینان و صاحبان  مشکلترین  توانند طرح را به مرحله اجرا برسانند. در واق  مهم متقاضیان نمی

های تئوری و نموادین خوود را در    آید که قصد دارند طرح های کسب و کار هنگامی به وجود می ایده

 .عالم واقتیت به اجرا گذارند
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 کسب و کاراشکال قانونی 

ب و کارتان انتخاب می کنید، بسیار حائز اهمیت است، زیرا بر مووارد زیور   شکل قانونی که برای کس

 گذارد: تأثیر می

 اندازی و ثبت کسب و کار ی راه هزینه 

 اندازی کسب و کار سهولت راه 

 خطر مالی برای مالک 

 امکان داشتن شریک 

 نطوه ی تصمیم گیری در کسب و کار 

 مالیات بندی برای سود کسب و کار 

ای کسب و کار، مزایا و متایب خاص خود را دارند. باید در مورد ابتاد دارای اهمیت ه هریک از شکل

 برای کسب و کارتان فکر کنید. اشکالی که در این کتاب در مورد آنها توضیا داده شده عبارتند از:

 کسب و کار فردی -8

 کسب و کار مشارکتی -1

 تأسیس شرکت -4

هوای   تأسیس مؤسسات غیرتجاری که یکی از شوکل البته اشکال قانونی دیگری نیز وجود دارد مانند 

روند که در ادامه به صورت مختصور بیوان شوده اسوت.      کسب و کار با ثبت یک مؤسسه به شمار می

شما باید تک تک اشکال ممکن را با دقت بررسی کنید. هر کدام را که انتخاب کنید، باید با مراجته 

ی ناارت بر مواد غوذایی و بهداشوتی و دارویوی،     ارهبه اتطادیه صنف مربو  یا مراج  دولتی مانند اد

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز الزم را گرفته و سپس کسب و کارتان را ثبت کنید.

 کسب و کار فردی -2

در این نوع از کسب و کار، شما تنها مالک کسب و کوار هسوتید و اختیوار آن را داریود کوه تموامی       

. کنین کسب و کاری متموالً نیاز به ثبوت  و کار را به تنهایی اتخاذ کنیدهای مربو  با کسب  تصمیم

اندازی کنین کسب و کاری ساده است و هزینوه ی   . بنابراین روش راهدر اداره ی ثبت شرکتها ندارد

کندانی ندارد. اما به گرفتن پروانه یا جواز کسب و کار از واحد صنفی مربوطه نیاز خواهید داشوت و  

ثبوت کنیود توا از    « دفتور روزناموه  »نی داشته باشید، الزم است پرداخت حقوق آنها را در اگر کارکنا

 درآمد  شما کسر شده و مالیاتی بابت آن گرفته نشود.

ترین نوع کسب و کار اسوت. اموا خطراتوی هوم دارد. زیورا       اندازی، ساده کسب و کار فردی از نار راه

هسوتید. اگور کسوب و کوار شوما نتوانود        هوای کسوب و کارتوان    شخص شما مسئول تمامی بودهی 

هایش را پرداخت کند، ممکن است الزم باشد برای پرداخت بدهی از پول شخصوی یوا فوروش     بدهی
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هایتان استفاده کنید. در کنین کسب و کاری مالیات بر سود کسب و کار مطاسبه شده و باید  دارایی

 توسط مالک پرداخت شود.

انودازی کنود. او    کسب و کار مستقلی را به صورت یک مغازه راهبرای مبال، یک لوله کش قصد دارد 

کند.  به تنهایی کار کرده و از خودروی شخصی خود برای مراجته به منزل و انجام کارها استفاده می

. او موی  برای خرید ابزار کارش از پس انداز خود استفاده کرده و وام نیازی نخواهد داشوت همچنین 

قالب کسب و کار فردی اداره کند، زیرا این روش سواده تور و مناسوب تور     تواند کسب و کارش را در

 است.

 

 ی کسب ی گرفتن جواز یا پروانه نحوه

برای اخذ مجووز  درخواست کتبی خود را اندازی کند، باید  هر فردی که بخواهد یک واحد صنفی راه

 ی صنف مربوطه ارائه دهد. الزم به اتطادیه

 فت پروانه کسب عبارتند از:شرایط و مدارک الزم جهت دریا

تابتیت جمهوری اسالمی ایران. در مورد اتباع بیگانه، نیاز به داشتن پروانه ی کار متتبر از   -8

 ی اقامت متتبر از وزارت کشور می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه

ردادهوای  ا ارائوه ی قرا ی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی و یوا مبایتوه ناموه و یو    ارائه  -1

بین متقاضی پرونده ی کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادهوا، شوهرداریها، شورکتهای    منتقده 

 تتاونی مسکن، شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تطت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها.

گواهی پایان خدمت ناام وظیفه یا متافیت دائوم و یوا ارائوه ی گوواهی متتبور مبنوی بور          -4

ی آمواده بوه خودمت بودون مهور       ت تطصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترکوه داشتن متافی

 غیبت و در مدت اعتبار آن )برای آقایان(.

 ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه.  -3

ی آخرین مدرک تطصیلی )حداقل گواهی پایان تطصیالت ابتدایی یا سود خوانودن و  ارائه  -5

 باشد(. سال می 52تر از نوشتن، به استبنای متقاضیانی که سن آنها بیش

 گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی.  -4

ی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگواهی مطول واحود صونفی و یوا قوبض یوا رسوید          ارائه  -3

ی  ی شهرداری مبتنوی بور بالموان  بوودن صودور پروانوه       ی سالیانه پرداخت عوارض کسب و پیشینه

 کسب.
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ی پزشکی و گواهی صالحیت بهداشوتی از وزارت بهداشوت، درموان و     ی کارت متاینه ئهارا  -1

قانون موواد خووراکی، آشوامیدنی،     84ی  آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصالح ماده

 باشند. بهداشتی و آرایشی می

 مالیاتی.ی هریک از اوراق پرداخت  ارائه ه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده وی هر گون ارائه  -1

 ی مربوطه. مدرک الزم دال بر دارا بودن صالحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه -82

 ی ناارت بر اماکن عمومی نیروی انتاامی. موافقت اداره -88

 دوازده قطته عکس جدید. -81

 دار و در مورد اتباع بیگانه، فتوکپی گذرنامه. دو برگ فتوکپی شناسنامه عکس -84

ی کسب بوه نوام    های مدنی، یک پروانه ذکر است برای اشخاص حقوقی )شرکتها( و مشارکت الزم به

شرکت، با ذکر نام مدیرعامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا فردی از شورکا در مشوارکتهای   

مدنی )که توسط سایر شرکا به صورت کتبی مترفی و امضای آنها توسوط دفترخانوه اسوناد رسومی     

 گردد. درصورت احراز سایر شرایط صادر می گواهی شده باشد(

 کسب و کار مشارکتی -4

توانند شکل کسوب   اندازی کنند، می اگر دو یا کند نفر تصمیم بگیرند با یکدیگر کسب و کاری را راه

انودازی یوک کسوب و کوار مشوترک کموی        و کار مشارکتی را انتخاب کننود. قووانین و مقوررات راه   

توانیود مالکیوت    اگر تصمیم دارید شریکی برای کار داشته باشوید، نموی   فردی است، اما تر از پیچیده

 فردی را انتخاب کنید.

کنین کسب و کاری اغلب نیازی به ثبت در مراج  مربوطه ندارد، اما در برخی کشوورها الزم اسوت   

ی کنین کسب و کاری نیاز به مجوز خواهید داشوت   درقالب ثبت یک شرکت شروع شود. برای اداره

ر کارکنانی داشته باشید، الزم است پرداخت حقوق آنها را برای احتساب مالیوات بور درآمود  در    و اگ

 دفتر روزنامه ثبت کنید.

شوود   اندازی کسب و کار شریکی بسیار ساده و ارزان است. این کسب و کار زمانی آغواز موی   روند راه

شوود.   نامیوده موی  « اکت ناموه شور »که شرکا در مورد اداره مشترک آن موافقت کنند که این توافق، 

ی کتبوی تناویم شوود و     شود برای جلوگیری از بروز سوء تفاهمات، همواره شراکت ناموه  توصیه می

 بهتر است با یک وکیل در این مورد مشورت کنید. برای مبال توافق شرکا باید نشان دهد:

 گذاری شریک هستندک هریک از شرکا به که میزان در سرمایه 

 ود و زیان میان شرکا کگونه استکی تقسیم س نطوه 

 ی هریک از شرکا کیستک وظیفه 
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گیرند، مگر آن که در شوراکت   تصمیم می ند و با یکدیگر در مورد آنشرکا، مالکان کسب و کار هست

نامه موضوع دیگری ذکر شده باشد. توجه داشته باشید اگر یکی از شرکا از طرا بقیوه قوراردادی را   

ی تنایم قرارداد به آن شریک از سوی دیگور   رصورتی متتبر است که اجازهامضا کند، این قرارداد د

شرکا داده شده باشد یا پس از امضای آن قرارداد بوه تأییود سوایر شورکا نیوز برسود. کسوب و کوار         

باشد که شما دارای آنها نباشید. این و تجربیاتی نیاز  ها به مهارت ی مفید است کهمشارکتی درصورت

ی اولیه کافی برای شروع کسب و کار نیز مناسب است. بهتور اسوت    به سرمایهروش برای دسترسی 

ها سوهیم   در این صورت تمامی شرکا در مسئولیت بدهیشرکا اسناد بدهکاری در این را امضا کنند. 

کنود، زیورا خطور     هستند. اگر شما یک یا دو شریک داشته باشید، خطر فردی شما کاهش پیدا موی 

شود. اما اگر فقط یکوی از شورکا اسوناد بودهکاری مشوارکت را       تقسیم می شکست میان شما و بقیه

ها درمقابول طلبکواران کسوب و کوار مشوارکتی       امضا کند، آن شریک مسئول پرداخت تمامی بدهی

 خواهد بود.

در کنین کسب و کاری، مالیات به تمامی سود به دست آمده تتلق می گیرد و پس از کسر مالیوات،  

م می شود. برای مبال دو شریک تصمیم می گیرند فروشگاهی را افتتاح کننود.  سود بین شرکا تقسی

اندازی کسب و کار وام بگیرند. البتوه ایون وام مبلوغ     آنها سرمایه ی کمی دارند و الزم است برای راه

را « یک کسب و کوار مشوارکتی  »کالنی نیست و آنها تصور می کنند که می توانند مخاطرات شروع 

 ، مسئول آن خواهند بود.د که هر کدام با امضا اسناد بدهی. هر کند می داننبرعهده بگیرند

 تأسیس شرکت -3

سهامداران یک شرکت، مالک آن شرکت هستند. ایون شوکل از کسوب و کوار متموواًل بوه کسوب و        

کارهای بزرگ اختصاص دارد. در برخی از کشورها مبل انگلستان، یک شرکت می توانود فقوط یوک    

د. اما در ایران یک نفر به تنهایی نمی توانود شورکتی تأسویس کنود. ممکون اسوت       مالک داشته باش

تمامی سهامداران در کسب و کار فتالیت داشته باشند. در برخی شرکتها نیز کند نفر از سوهامداران  

 به اداره شرکت می پردازند و بقیه ی سهامداران دخالتی در اداره آن ندارند.

تر است. همواره باید از یک وکیل در ایون   وع کسب و کار قبلی پیچیدهاندازی یک شرکت، از دو ن راه

رابطه کمک بگیرید و سپس تصمیم بگیرید که آیا این نوع از کسب و کار برای شما مناسب است یا 

 خیر. 

 

 کسب و کارهای تجاری و غیر تجاری

 شود.   به طور کلی کسب و کار در قالب شرکت، دو گروه عمده را شامل می

 کسب و کار تجاری  –الف 
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 کسب و کار غیر تجاری  –ب 

 

 کسب و کار تجاری   –الف 

تدوین کنید. اید  با نوع شرکتی که انتخاب کردهتناسب باید اساسنامه ای م برای تأسیس یک شرکت

 گیرد: در کشور ما کسب و کار تجاری در قالب هفت نوع شرکت قرار می

 شرکت سهامی -8

 شرکت با مسئولیت مطدود -1

 ضامنیشرکت ت -4

 شرکت مختلط سهامی -3

 شرکت مختلط غیرسهامی -5

 شرکت نسبی -4

 شرکت تتاونی تولید و مصرا -3

 

 در اینجا هر یک از انواع شرکتها را به اختصار توضیا می دهیم:  

 شرکت سهامی -2

 سهامی عام:   –الف 

که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بوه موردم    هستند شرکت هایی

هوای بوزرگ،     های بزرگ عمرانی، صنتتی وکشاورزی وجود شورکت   کنند. برای انجام پروژه ن میتأمی

های اندک در قالب سهام به عموم موردم واگوذار     ها سرمایه الزم و ضروری است. در این گونه شرکت

شود موسسین یا مدیران با  اداره شرکت، سرمایه حاصله را در جریان گوردش صوطیا اقتصوادی     می

شود؛ در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا اجام  می دو منفتت حاصل در نتیجهو  دهند. ر میقرا

شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به هموراه   های عمرانی نصیب سهامدار می  فتالیت

که اجوازه فوروش سوهام بوه عمووم       های بزرگ است  عی خاص از شرکتدارد. شرکت سهامی عام نو

های اعالم شده مراجته   توانند در هنگام پذیره نویسی به شتب بانک یا بانک مردم را دارد و مردم می

 و ورقه تتهد سهم را امضاء و وجوه مشخصی را به حساب شرکت واریز نمایند.  

هوا و   باید بالفاصله قبل یا بتد از نام شرکت، عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطالعیهاین شرکت  

هوای سوهامی     و سرمایه در موق  تأسیس شرکت شرکت به طور روشن و خوانا قید کنندهای   گاهیآ

 عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.  

 شرکت سهامی خاص   –ب 
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که تمام سرمایه آنها در موق  تأسیس منطصراً توسط موسسین تأمین گردیوده  هستند شرکت هایی 

انطصوار توسوط موسسوین     انی است که تموام سورمایه آن  رگاست. شرکت سهامی خاص شرکتی باز

تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، مطدود به مبلغ اسومی  

سهام آنها است و تتداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل 

 با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.  از نام شرکت یا بتد از آن بدون فاصله

 

 مقایسه شرکت سهامی عام با سهامی خاص 

 های سهامی عام و سهامی خاص را به صورت زیر بر شمرد:  های شرکت  ها و تفاوت می توان شباهت

 .بازرگانی هستندبرای انجام امور  شباهت ها: –الف 

 ین تأمین شده است تمام سرمایه به صورت انطصاری توسط موسس – 8

 سرمایه به سهام تقسیم شده است.  -1

 مسئولیت صاحبان سهام، مطدود به مبلغ اسمی سهام است. -4

 سهامداران از سه نفر نباید کمتر باشد   -3

 . یا عام را ذکر شود عنوان سهامی خاص فاصله قبل یا بتد از اسم شرکتباید بال – 5

 میلیون ریال است. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت یک  – 4

 ها  تفاوت –ب 

 آورده شده است. 8-3به ترتیب جدول  این دو شرکتهای   تفاوت

 

 تفاوت شرکتهای سهامی عام با شرکتهای سهامی خاص 2-7جدول

 سهامی خاص سهامی عام

شرکت سهامی عام برای تأمین سرمایه اقدام به پذیره 

 نماید.نویسی عمومی می

ین سرمایه، حق مراجته به شرکت سهامی خاص برای تأم

 عموم مردم را ندارد.

امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی خاص وجود  امکان صدور اوراق برای شرکت سهامی عام وجود دارد.

 ندارد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام مشرو  به 

 موافقت سهامداران نیست.

به  نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص منو 

 موافقت مدیران یا مجام  عمومی است.

سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بازار بورس  سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است.

 باشد.نمی

نفر  5مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 

 هستند.

نفر  4مدیران و سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل 

 هستند.
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 کت با مسئولیت محدود  شر -4

شرکت با مسئولیت مطدود، شرکتی است که بین دو یا کند نفر برای امور تجارتی تشوکیل شوده و   

ات سهام تقسیم شوده باشود فقوط بوه انودازه      هر یک از شرکا بدون این که سرمایه، به سهام یا قطت

 ، در این تتریف:رکت مسئول قروض و تتهداد شرکت هستندسرمایه خود در ش

دو نفر و حداکبر بین هر کند نفری که باشود تشوکیل    نشرکت با مسولیت مطدود حداقل بی –ف ال

 گردد. می

ورقوه ای بوه نوام سوهم الشورکه صوادر       سوهام و  شود نه به  سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می –ب 

 شود.   نمی

شریک  ه هرکاست مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای  –  

 .  سرمایه گذاری نموده اند

 باشد.   سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی –د 

 برآورده شده سات:1-3مقایسه شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت مطدود به ترتیب جدول

 

 مقایسه شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود 4-7جدول

 سهامی خاص مسئولیت محدود

سئولیت مطدود مدیران شرکت بریا مدت در شرکت با م

شوند و همچنین مخیر خواهند بود نامطدود انتخاب می

 که مدتی برای مدیر دراساسنامه مقرر دارند.

سال  1مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکبر 

 باشد که قابل تمدید است.می

حق رای در شرکت با مسئولیت مطدود به نسبت سرمایه 

 است.

رکت سهامی خاص به تتداد سهام بستگی حق رای در ش

 دارد.

تقسیم سود در شرکت با مسئولیت مطدود به نسبت 

توانند در اساسنامه ترتیب سرمایه شرکا است و نیز می

 دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تتداد 

 سهام شرکا است.

سئولیت مطدود یک حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با م

 میلیون ریال است.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص یک 

 میلیون ریال است.

در شرکت با مسئولیت مطدود باید کل سرمایه، تطویل 

مدیر عامل شرمت شده مدیر عامل اقرار به دریافت نماید 

 و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

% سرمایه باید به 45خاص حداقل  در شرکت سهامی

ها تودی  و گواهی صورت نقدی در یکی از شتب بانک

 % در تتهد سهامداران باشد.45مربو  ارائه و 

 

 شرکت تضامنی – 3
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های شخصی مطسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهموی    شرکت تضامنی از جمله شرکت

دانود کوه تطوت اسوم      شرکت تضامنی را شرکتی مینماید. قانون تجارت،  در این نوع شرکت ایفا می

شوود و اگور    مخصوص برای امور تجاری، بین حداقل دو نفر شریک با مسولیت تضامنی تشکیل موی 

سئول پرداخوت  دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به تنهایی م

ق بین خود مقرر نموده باشوند ایون   ا قراری بر خالا مورد فوتمام قروض شرکت هستند و اگر شرک

خواهد بود؛ شرکت تضامنی وقتوی تشوکیل شوده مطسووب      ر در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبارقرا

شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز با توافق کلی شورکا ارزیوای و    می

شرکه شرکا اسوت ولوی شورکا    تسلیم شده باشد. در شرکت تضامنی تقسیم منفتت به نسبت سهم ال

توانند ترتیب دیگری برای تقسیم منفتت بین خود مقرر نمایند؛ اداره شرکت تضامنی با مودیری   می

شوود مسوئولیت مودیر در اداره شورکت در قبوال       است که از بین شرکا یا خار  از شرکا انتخاب می

 باشد. شرکا همچون مسئولیت وکیل در مقابل موکل می

 هامی  شرکت مختلط س -2

سهامی و یک یا  ه تطت اسم مخصوصی بین یک عده شریکشرکت مختلط سهامی، شرکتی است ک

صوورت  شود. شرکا سهامی کسانی هسوتند کوه سورمایه آنهوا بوه       کند نفر شریک ضامن تشکیل می

ه و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است کوه در  سهام یا قطتات سهام با قیمت برابر درآمد

مسول کلیه قورض   رند شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده وشرکت دا

عالوه بور دارایوی شورکت پیودا شوود. در صوورت تتودد شوریک ضوامن،           هایی است که امکان دارد

 مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تاب  مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. 

 غیر سهامی  شرکت مختلط  -5

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تطت اسم مخصوص بین یک یا کند 

شود. شورکت   نفر ضامن و یک یا کند نفر شریک با مسئولیت مطدود بدون انتشار سهام تشکیل می

عالوه بور دارایوی شورکت پیودا شوود و شوریک بوا         وضی است که امکان داردضامن مسئول کلیه قر

ست که در شرکت گوذارده و  سرمایه ای ا سی است که مسولیت او فقط به اندازهولیت مطدود کمسئ

 بگذارد. یا باید

 شرکت نسبی   – 6

شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجاری تطت اسم مخصوص بین دو یا کند نفر تشوکیل و  

 د.ه ای است که در شرکت گذاشته انمسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمای

 شرکت تعاونی تولید و مصرف   -7
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شود و شرکاء مشاغل خود را بورای تولیود و    تشکیل می شرکتی است که بین عده ای از متخصصین

 برند.   فروش اشیاء یا اجناس به کار می

آنجوا کوه   اهداا بخش تتاون در ناام اقتصادی ایران در قانون اساسی ذکر شوده اسوت، منتهوی از    

بوا   8432قانون بخش تتاونی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، مصووب   ،اهداا مذکور کلی هستند

هوا بور    الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامته اهداا زیر را برای بخش تتاونی

 شمرده اند.  

شرکت تتاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فتالیت در امور مربو  به تولیود و توزیو    

ا مصرح در قانون بخش تتاونی به مناور بهبود وض  اقتصادی و اجتماعی و اعضاء از در جهت اهدا

شود. در این تتریوف   طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می

 شود. کند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می

 نات کار برای همه به مناور رسیدن به اشتغال کامل  ایجاد و تأمین شرایط و امکا – 8

 توسته و تطکیم مشارکت و تتاون عمومی بین همه مردم   – 1

 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت  – 4

 پیشگیری از انطصار، احتکار تورم -3

 های خاص جهت تطقق عدالت اجتماعی    پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه -5

 وسایل کار در دست کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار را ندارند.   نقرارداد – 4

 شود: شرکت تتاونی مصرا شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشیکل می

فروش اجناس الزمه برای مصارا زندگی، اعم از این که اجناس مزبور را شرکا تولیود کورده یوا     – 8

 خریده باشند.

 رکاء به نسبت خرید هر یک از آنها تقسیم سود و زیان بین ش -8

 

 های تعاونی    انواع شرکت

بوا مشوارکت کشواورزان، باغوداران، داموداران، دامپوروران،       شرکت های تعاونی کشتاورزی:   7-2

پرورش دهندگان کرم ابریشم، زنبور عسل، ماهی، و روستاییان شاغل در صنای  مطلی و روسوتایی و  

 شود: قسمتی از مقاصد زیر تشکیل مییا کارگران کشاورزی برای تمام یا 

 قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگان بانک تتاون کشاورزی ایران –الف 

خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیوا  مصورا شخصوی و خوانوادگی یوا حرفوه ای اعضواء،         –ب 

 .همچنین تهیه وسایل و علوفه دام ها و خوراک طیور و وسایل دیگری از این قبیل
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انجام عملیات جم  آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی و بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش  –  

 مطصول اعضاء.

انجام خدمات به مناور بهبوود اموور حرفوه ای و یوا زنودگی اعضواء ماننود تهیوه ماشوین آالت           –د 

تهیوه مسوکن،    کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل بورای اسوتفاده اعضواء   

تأمین و توزی  آب شرب و آب برای مصارا زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن مناب  آب، پیش 

بینی وسایل بهداشتی، بهداری و آموزشی به مناور استفاده جمتی و مشترک، توزیو  نیوروی بورق،    

 نی.ایجاد شبکه تلفن، تلقیا مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوا

 بهره برداری جمتی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری -هو 

 قانون تجارت( 34تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء )ماده  -و

: این شرکتها با مشوارکت زارعینوی کوه بوه موجوب قووانین و       شرکت های تعاونی روستایی 7-4

اصد مطرح شوده در بواال تشوکیل موی     مقررات اصالحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مق

 قانون تجارت( 33شوند )ماده 

: شرکتی است که با عضویت صویادان مواهی و سوایر آبزیوان بورای      شرکت تعاونی صیادان -7-3

 شود: تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می

یل و الف( تداعرک خدمات جمتی برای اعضاء شرکت از قبیل ساخت و تتمیر قایق هوا و تهیوه وسوا   

 ادوات صید.

 ب( صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید 

  ( تأسیس فروشگاه

 قانون تجارت( 31د( تهیه وسایل و تأمین نیازمندی های جرفه ای و خانوادگی صیادان )ماده 

: این شرکتها برای تهیه انواع کاالهوای مصورفی بوه    شرکت های تعاونی مصرف کنندگان -7-2

یازمندی های اعضاء و خانواده های آنان همچنوین بورای انجوام تموام یوا قسومتی از       مناور تأمین ن

 خدمات زیر و امبال ان تشکیل می شوند.

 الف( تهیه آب شرب 

 ب( تأمین وسایل توزی  گاز  

  ( تأمین وسایل توزی  برق

 د(  خدمات بهداشتی و درمانی  

 هو( تدارک وسایل حمل ونقل 

 ران و( ایجاد باشگاه ها و رستو

 قانون تجارت( 31ز( تأسیس انواع آموزشگاه ها )ماده 
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زیور  در : این شرکتها برای تمام یا قسومتی از اموور منودر     شرکت های تعاونی مسکونی -7-5

 شود: تشکیل می

بوه   پارتموان هوا نقودا یوا قسوطی     الف( تهیه زمین، خانه، آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه و آ

 تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آناناعضاء و همچنین ایجاد 

 ب( خرید واحدهای مسکونی و فروش آنها به اعضاء نقدا یا اقسا 

 ( انجام خدمات نقشه کشی، مهندسی و متماری برای اعضاء، ناارت در ساختمان های متتلوق بوه   

 آن

 د( واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء

ات ساختمان های ملکی اعضاء و یا اقدامات مربو  بوه لولوه کشوی و کابول و سویم      هو( انجام تتمیر

 کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی 

قوانون   18و( نگهداری و اداره ساختمان ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربو  به آنها )ماده 

 تجارت(

ار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق شرکت تتاونی اعتبشرکت های تعاونی اعتبار:  – 7-6

مقررات و آیین نامه هایی که به وسیله وزرات تتاون و امور روستاها )وزارت کار و امور اجتمواعی در  

و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. برای مقاصد زیر تشوکیل   ورد تتاونی کارگری( تهیهم

 شود: می

 تلف منطصرا برای اعضاء شرکت الف( باز کردن حساب سپرده های مخ

 ب( پرداخت وام با  دریافت بهره به اعضای شرکت 

 قانون تجارت( 13 ( انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات )ماده 

شورکتی اسوت کوه بوا عضوویت دانوش آمووزان یوا         آموزشتگاه هتا:  شرکت های تعاونی  – 7-7

زش عملی مقوررات شورکت هوای تتواونی و تتمویم اصوول       دانشجویان مراکز آموزشی به مناور آمو

 شود: تدوین برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می

 الف( تشویق اعضاء به پس انداز

 ب( ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تطصیلی و مصرفی اعضاء

  ( تدارک وسایل نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء

 اعضاء د( ایجاد رستوران و کافه برای استفاده

 هو( تأسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریطات سالم برای استفاده اعضاء

 و( تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء

 قانون تجارت( 13ک( خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرا شرکت و فروش آن )ماده 
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دمات با عضوویت  شرکتی است که به مناور تولید کاال یا انجام خشرکت های تعاونی کار:  -7-8

 قانون تجارت( 12شود )ماده  افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می گذارند تشکیل می

: این شرکت ها برای تهیوه موواد   شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی – 7-9

میلوی  اولیه و وسایل موردنیاز حرفه ای اعضاء سواخت و تغییور شوکل کواالی مربوو  و عملیوات تک      

قوانون   11شود )ماده  صنای  مذکور و یا فروش آن بین صاحبان حرفه ها و صنای  دستی تشکیل می

 تجارت(

: این شرکت شرکت های تعاونی صنایع کوچك و تهیه و توزیع صاحبان مشاغل آزاد -7-20

 د:شو ها با عضویت صاحبان صنای  یک گروه از صنتت برای تمام یا بخشی از اهداا زیر تشکیل می

 الف( تهیه مواد اولیه 

 ب( ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا مطصوالت ساخته شده 

  ( تولید وسایل و ابزار مورد احتیا  مشترک اعضاء

 د( ایجاد گروه های تتمیراتی و نگهداری 

 ریزی های مشترک هو( تطقیق و برنامه

 جارت(قانون ت 14خدمات بازاریابی )ماده  و( تهیه وسایل توزی  و انجام

 کسب و کار غیر تجاری   –ب 

شخصیت با را  در کنار شرکت هایی که به کار تجارت اشتغال دارند، قانون گذار، نهاد حقوقی خاصی

جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای عملی یا ادبی یا امور خیریه یا  حقوقی

صوالحی ثبوت تشوکیالت و موسسوات غیور      خدماتی، پیش بینی نموده است، ماده یک آئوین ناموه ا  

 تجاری، موسسه غیر تجاری را به ترتیب زیر تتریف نموده است. 

مقصود از تشکیالت وموسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت، تشکیالت و موسساتی است کوه  

آنکوه  شود، اعم از  امبال آن تشکیل می  و برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه

موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشوند. بنوابراین ارائوه خودمات علموی و      

های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بووده واز ایون     آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک

 شوند: جهت موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می

جلب مناف  و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ اینگونوه  موسساتی که مقصود از تشکیل آنها،  – 8

کلیوه  هنگوامی کوه توسوط اداره    شووند و   موسسات در اصطالح موسسات غیور انتفواعی نامیوده موی    

های اسالمی و تخصص و عملی و احزاب و دستجات سیاسوی و    های اجتماعی از قبیل انجمن  فتالیت

اره ثبت شرکت هوا، مراتوب از طریوق اداره کول     د و توسط ادننمای در خواست ثبت می موسسین آن

 گردد.   شود و پس از وصول پاسخ مببت نسبت به ثبت اقدام می اطالعات نیروی انتاامی استتالم می
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موسساتی که مقصود از تشکیل آنها ممکن است جلب مناف  مادی و تقسیم منواف  مزبوور بوین     -1

شووند؛ بنوابراین فتالیوت هوایی از قبیول       موی  ، موسسات غیر تجاری نامیدهخود یا غیر باشد اعضای

آموزشگاههای علمی و فنی و کالسهای زبان و مدارس غیر انتفوای و موسسوات گازرسوانی یوا ارائوه      

های فوق، در قالب موسسوات غیور     خدمات شهری مانند ناافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه

ساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فتالیوت،  و موسسین باید پس از به ثبت ر تجاری قرار می گیرند

 اقدام نمایند.

ی  مطالب مرتبط با انواع شرکت در باال  آورده شد، همچنین برای دریافوت اطالعوات بیشوتر دربواره    

رسوانی اداره   انواع شرکتها و مشخصات آنها می توانید با یک وکیل مشورت کنید یا به پایگواه اطوالع  

ممکن است  یا اداره ثبت شرکت در شهر خود مراجته کنید. http://www.sabt.gov.irثبت شرکتها 

اندازی کنید. ایون نووع از کسوب و     ی غیرتجاری راه بتوانید کسب و کار خود را به شکل یک مؤسسه

کارهای مشارکتی که به شکل منسجم و ثبت شده فتالیت دارند، مقررات خاص و متفاوت بوا دیگور   

ت غیرتجاری متمووالً انجوام فتالیتهوای خودماتی و غیرتولیودی      شرکتها دارند. هدا از ثبت مؤسسا

اساسنامه و نامی که برای شرکت یا مؤسسه ی غیرتجاری مورد نار خود انتخاب همچنین  باشد. می

 ی ثبت شرکتها به ثبت برسد. اید، باید در اداره کرده

 

 گذاری کسب و کار نام

دهود. اسوتفاده از    ذاران و مشاوران نشان موی گ نام یک شرکت، مشخصات آن را به مشتریان، سرمایه

نام شرکت در میان کارآفرینان، امری رایج است. استفاده از نام کوکک خود بورای کسوب و کارتوان    

، اموا  «پیتوزای علوی  »ی بسیار خوبی است، مبل  ی افتخار شما به کارتان است، ایده که نشان دهنده

یرا ممکن است روزی مجبور به فروش کسب و کار استفاده از نام خانوادگی کندان مناسب نیست. ز

خود شوید. در این صورت شکست شما یا شکست صاحب جدید کسب و کارتوان اثورات خووبی بور     

 روی نام خانوادگی شما نخواهد گذاشت.

 

 عالمت تجاری کسب و کار

از صرا نار از این که شما کسب و کار خود را با پخش آگهی دستی در سلف سرویس دانشوگاه یوا   

کنید، نیاز به یک آرم دارید که بوه آسوانی قابول شناسوایی باشود.       طریق ویترین اینترنتی تبلیغ می

ی آن توسوط دیگوران    بوه ثبوت برسود توا از اسوتفاده     « ثبت شورکتها »ی  وقتی که آرم شما در اداره

 ®ه جلوگیری شود، به آن عالمت تجاری گویند. اسم کاالیی که دارای عالمت تجاری باشد بوا نشوان  

همراه است. یک شرکت به این دلیل از عالمت تجاری استفاده می کند کوه موردم سوریتاً و     TMیا 
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ی آن بتوانند کاال را شناسایی کنند. بورای مبوال    بدون نیاز به خواندن نام شرکت یا حتی فکر درباره

ئوم  حقووق عال  شناسوند.  عالمت تجاری بانک مسکن، شکل یک خانه است که اکبر موردم آن را موی  

و نادیده گورفتن آن غیرقوانونی موی باشود.     تجاری به طور اختصاصی برای صاحب آن مطفوظ است 

کول ثبوت   »ی  برای تشکیل پرونده به مناور دریافت یک عالمت تجاری باید با مدارک زیر بوه اداره 

 و مالکیت صنتتی مراجته کرده و مراحل زیر را طی کنید:« شرکتها

 ثبت عالمت تجاری و تکمیل آرم تهیه ی سه نسخه اظهارنامه ی -8

قطته تصوویر   82ی بخصوصی باشد،  درصورتی که عالمت تجاری متضمن تصویر یا نوشته -1

 ضمیمه شود.

ی رسمی که آگهی تقاضای ثبوت عالموت تجواری در آن در      ی روزنامه ی یک نسخه ارائه -4

 شده است.

 یک برگ تقاضای ثبت عالمت تجاری -3

سمی که تقاضای ثبت عالمت تجاری در آن در  و منتشر ی ر ی روزنامه  ی یک نسخه ارائه -5

 شده است.

 ی یک برگ تصدیق ثبت عالمت تجاری ارائه -4

 ی کارت پایان خدمت در مواردی که اعالم خواهد شد. ارائه -3

 ی فتوکپی شناسنامه ارائه -1

 

 مراحل معمول ثبت یك شرکت

مضوا توسوط   ی مؤسسوین و ا  جلسوه  کامل کردن فرم تقاضا نامه ی ثبت شرکت و صوورت  -8

 شرکا.

 تنایم اساسنامه و امضای کلیه صفطات آن. -1

داشوته  ی ثبوت شورکتها )توجوه     ی آن به مسئول تتیین نوام اداره  انتخاب کند نام و ارائه -4

باید با کشور مطابقت داشته باشد. ثانیاً سابقه ی ثبت نداشوته باشود و ثالبواً از     باشید که نام انتخابی

های الزم، یکی از اسامی را انتخواب و گوواهی    وطه پس از بررسیاسامی خارجی نباشد(. مسئول مرب

 نماید. الزم را صادر می

ی ثبت شرکتها )پس از تتیین نام( و بررسی پرونوده توسوط    مراجته به قسمت ارجاع اداره -3

ممیز مربوطه )کنانچه فتالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراج  ذیصالح را داشته باشد، جهت اخذ 

 شود.( ج  مربوطه مترفی میمجوز به مر
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ی ثبت شرکتها و  ی فیش پرداختی حق ثبت در بانک ملی به قسمت حسابداری اداره ارائه -5

 ممهور شدن تقاضانامه متقاضی و صدور دستور ثبت توسط ممیز مربوطه.

مراجته به قسمت ثبت شرکتها جهت احوراز هویوت و درنهایوت دریافوت آگهوی تأسویس        -4

 ا در دو نسخه.شرکت از اداره ثبت شرکته

ی  و ارائوه « ی رسمی جمهوری اسوالمی  روزنامه»ی یک نسخه از آگهی برای در  در  ارائه -3

هوای   هوا بورای در  روزناموه    ی آگهوی  ی دیگر بوه هموراه فویش پرداختوی بوه قسومت دایوره        نسخه

 کبیراالنتشار.

ع شورکت، میوزان   پس از ثبت نام مؤسسه یا شرکت و یا اساسنامه ی آن، باید خالصه ای از نام و نو

بورای  « روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایوران » مؤسسه توسط سرمایه و سایر مشخصات شرکت یا

اطالع عموم افراد جامته به کاپ برسد. آگهی که طی آن مووارد موذکور بوه کواپ رسویده اسوت را       

نامند. با کاپ آگهی تأسیس شرکت یا مؤسسه شما بوه طوور رسومی تأسویس      می« آگهی تأسیس»

 و شخصیت حقوقی مستقلی از اعضا یا سهامداران پیدا کرده است. شده

بزرگترین برتری تأسیس شرکت، کمتر بودن خطر آن برای سهامداران است. بورای مبوال شوما بوه     

عنوان یک سهامدار شرکت سهامی عام یا سهامی خاص، در اثر ورشکستگی شرکت، تنها پولی را که 

از دسوت خواهیود داد. درواقو  در یوک شورکت سوهامی،        بابت خرید سهم خود هزینوه کورده ایود،   

 های کسب و کار شرکت نیستند. سهامداران شخصاً مسئول بدهی

مزیت دیگر یک شرکت، اعتباری است که می تواند در نار مردم داشته باشد. فتالیت درقالوب یوک   

فروشوندگان،   تر به نار می رسد. ایون موضووع هنگوام ارتبوا  بوا      تر و مطمئن شرکت، اغلب با ثبات

 خریداران و حتی طلبکاران یک امتیاز وی ه است.

گیری ممکون اسوت دشووار شوود. از ایون رو       اگر تتداد سهامداران در یک شرکت زیاد باشد، تصمیم

گیری در مورد مسائل کسب و کار، افرادی را به عنوان هیئت مدیره انتخاب   سهامداران جهت تصمیم

یت کسب و کار هستند و متموالً از بین خود یک نفور را بوه عنووان    کنند. این افراد مسئول مدیر می

کنند. اگر تتداد سهامداران حداقل افوراد مقورر در قوانون باشوند و در      مدیرعامل شرکت انتخاب می

کسب و کار نیز فتالیت کنند، مشکلی پیشونخواهد آمود و در ایون حالوت اعضوای هیئوت مودیره و        

 سهامداران یکی هستند.

اندازی کنود. او گروهوی    افزارهای کامپیوتر راه ، فردی قصد دارد یک شرکت تولیدی سختبرای مبال

از افراد متخصص در منطقه را برای تشکیل یک شرکت سهامی دعوت می کند. زیورا ایون شورکت،    

کسب و کار بزرگی است و پذیرش تمامی خطرات آن برای یک نفر متقول نیسوت. شورکایی کوه در    
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ها شرکت کنند و بهترین راه برای این کار،  گیری دارند، دوست دارند در تصمیمکسب و کار فتالیت ن

 کسب و کار سهامی است.

 

 قوانین و مقررات ثبت شرکت ها:

با توجه به اینکه اکبر فتالیت های کارآفرینی در ایوران بوه صوورت کسوب و کارهوای بوا مسوئولیت        

یان قوانین و مقررات مربو  به ثبت این نوع مطدود تضامنی و تتاونی صورت می گیرد، در ادامه به ب

 از کسب و کارها می پردازیم.

ذکور شوود   « با مسئولیت مطودود »در مورد اسم شرکت، باید عبارت شرکت با مسئولیت محدود: 

شرکت تضامنی مطسوب و تواب  مقوررات آن    ،در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث

او در  که نوام  اسم هیچ یک از شرکاء باشد واال شریکی اید حاویبود، در ضمن اسم شرکت نبخواهد 

اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکوم شوریک ضوامن در شورکت تضوامنی را خواهود       

 داشت.

شود که تموام سورمایه نقودی تأدیوه و سوهم الشورکه        شرکت با مسئولیت مطدود وقتی تشکیل می

کوه سوهم    کت نامه باید صراحتا قیود شوود  باشد و در شرغیرنقدی نیز تقویم )تبدیل( و تسلیم شده 

الشرکه های غیرنقدی هر کدام که میزان تقویم )تبدیل( شده است، الزم به ذکر اسوت کوه شورکاء    

نسبت به قیمتی که در حین تشکیل بورای سوهم الشورکه هوای غیرنقودی متوین شوده در مقابول         

 نون تجارت(قا 11و  15اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. )مواد 

 مدارک الزم جهت ثبت شرکت با مسئولیت مطدود عبارتند از:

 تأییدنامه شرکت  -8

 دو نسخه اساسنامه -1

 دو نسخه شرکت نامه  -4

 دو نسخه تقاضانامه -3

 دو نسخه صورت جلسه مجم  عمومی موسسین -5

 تکبیر شناسنامه شرکاء -4

ی از سوی مراج  دولتی و متولیوان خاصوی   در صورتی که موضوع شرکت نیاز به ناارفت و بررس -3

 باشد اخذ مجوز از مراج  مربوطه الزامی می باشد.
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و الاقل اسم یک نفور از شورکاء ذکور    « شرکا»: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی

شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بایود بتود از اسوم شورکت یوا      

 قید شود.« و برادران»یا « و شرکاء»ذکر شده است عبارتی از قبیل  شرکایی که

شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سوهم  الشورکه غیرنقودی نیوز      شرکت تضامنی وقتی تشکیل می

تقویم و تسلیم شده باشد و مناف  به نسبت سهم رشد بین شرکا تقسیم شود مگر آنکه شرکت ناموه  

ده باشد. در ضمن در شرکت تضامنی شرکاء بایود الاقول یوک نفور را از     غیر از این ترتیب را مقرر کر

 قانون تجارت( 881تا  883میان خود یا از خار  به سمت مدیر متین نماید. )مواد 

کلیه تصمیماتی که در شرکتهای تضامنی و درخصوص مووارد مختلوف شورکت، از قبیول: سورمایه،      

ن، تغییر دارندگان حوق امضواء اخوذ موی گوردد توسوط       اقامتگاه، تغییرات در اساسنامه، تغییر مدیرا

تنایم صورت جلسه عادی یا فوق التاده نایر شرکت های با مسئولیت مطدود به عمل خواهد آمود  

 به استبناء مواد زیر که توجه به آنها حائز اهمیت است.

 انتقال سهم الشرکه که درمورد آن توضیا داده شد. -8

رضایت سایر شرکاء )که از طریوق خوود و کوه از طریوق شوخص      هیچ شریکی نمی تواند بدون  -1

ثالبی( در تجارتی مانند تجارت شرکت تضامنی، وارد شود. حتی نمی تواند به عنوان شوریک ضوامن   

یا شریک با مسئولیت مطدود در شرکت دیگری که مانند آن تجوارت دارد، شورکت نمایود. )نقول از     

 (843ماده 

ا تصویب تمام شورکاء بوه شورکت سوهامی تبودیل گوردد در ایون        هر شرکت تضامنی می تواند ب -4

 قانون تجارت( 845صورت رعایت تمام مقررات راج  به شرکت های سهامی حتمی است. )ماده 

 مدارک الزم جهت ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

 تأیید نام شرکت  -8

 دو نسخه اساسنامه -1

 دو نسخه شرکت نامه  -4

 دو نسخه تقاضانامه   -3

 دو نسخه صورت جلسه مجم  عمومی موسسین  -5

 تکبیر شناسنامه شرکاء -4

در صورتی که موضوع شرکت نیاز به ناارت و بررسی از سوی مراج  دولتوی و متولیوان خاصوی     -3

 باشد، اخذ مجوز از مراج  مربوطه الزامی می باشد.

ر شود، درایون جوا بوه     در بخش های قبل ذکآن : تتریف شرکت تتاونی و انواع شرکت های تعاونی

 مدارک الزم جهت ثبت این شرکت ها اشاره می کنیم:
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 تأیید نام شرکت  -8

 دو نسخه اساسنامه -1

 دو نسخه شرکت نامه  -4

 دو نسخه تقاضانامه   -3

 دو نسخه صورت جلسه مجم  عمومی موسسین -5

 دو نسخه هیئت مدیره   -4

 مجوز اداره کل تتاون استان مربوطه  -3

ر است که تغییرات در تتاونی ها صرفا با نار اداره کل تتاون و اعالم از ناحیوه آنهوا، طوی    الزم به ذک

یک مجوز )به انضمام صورت جلسات تنایمی توسط شرکاء( به اداره ثبت شرکت هوا، امکوان پوذیر    

 است.

 

 قوانین و مقررات کسب و کار 

ار بایود بوا قووانین کوار و توأمین      شما عالوه بر آگاهی از قوانین و مقررات مربو  به ثبت کسب و کو 

اجتماعی، بیمه و قوانین مالیاتی نیز آشنایی داشته باشید، در ادامه به طور مختصور شوما را بوا ایون     

 قوانین آشنا خواهیم کرد.

 

 قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن:

ل دریافوت حوق   قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجوب آن کوارگر در قبوا   

 ، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.(الستیالزحمه)حق 

 برای صطت قرارداد کار در زمان انتقاغد آن رعایت شرایط زیر الزامی است:

 الف( مشروعیت مورد قرارداد

 ب( متین بودن موضوع قرارداد

 موال یا انجام کار موردنار ( عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تتریف ا

 عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، قرارداد کار باید حاوی موارد زیر نیز باشد:

 الف( نوع کار یا حرفه و یا طبقه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

 آن ب( حقوق و مزد مبنا و الطاقیه های

  ( ساعات کار، تتطیالت و مرخصی ها  

 د( مطل انجام کار

 یخ انتقاد قرارداده( تار
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 و( مدت قرارداد، کنانچه برای کار مدت زمان خاصی تتیین شده باشد.

 ز( موارد دیگری که عرا و عادت شغل یا مطل ایجاد نماید.

الزم به ذکر است در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در کهار نسخه تنایم می گردد کوه  

ک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در یک نسخه از آن به اداره کار مطل و ی

 اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

توانند با توافق یکدیگر مودتی را بوه نوام دوره آموزشوی کوار       قانون تجارت طرفین می 88طبق ماده 

دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه ملزم بوه  تتیین نمایند و در خالل این 

پرداخت جریمه باشد، رابطه کاری را قط  نماید. در صورتی که قطو  رابطوه کوار از طورا کارفرموا      

باشد، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و کنانچه کارگر رابطه کار را قطو   

هور نووع تغییور حقووقی در وضو        افت حقوق مدت انجام کار خواهود بوود.  نماید، فقط مستطق دری

مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسوه دیگور، ملوی    

ان قطتیوت یافتوه   شدن کارگاه، فوت مالک و امبال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشو 

در  و کارفرمای جدید قائم مقام تتهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بوود.  رداست تاثیر نمی گذا

مواردی که کار از طریق مقاطته انجام می یابد، مقاطته دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطته 

کار به نطوی منتقد نماید که در آن مقاطته کار متتهد گردد که تموامی مقوررات ایون قوانون را در     

   رکنان خود اعمال نماید.مورد کا

تذکر: مطالبات کارگ جزء دیون ممتاز بوده و کافرمایان موظوف موی باشوند بودهی پیمانکواران بوه       

کارگران را برابر رأی مرج  قانونی از مطل مطالبات پیمانکار، از جملوه ضومانت حسون انجوام کوار،      

د قرارداد با مقاطته کار بپردازد پرداخت نمایند و کنانچه مقاطته دهنده برخالا ترتیب فوق به انتقا

روز از تطویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطته کوار   35و یا قبل از پایان 

 (84در قبال کارگران خواهد بود. )ماده 

تتریف حق الستی مزد و قوانین مربو  به آن: کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبوار قورارداد   

از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزین هوای مسوکن، خواربوار، ایواب و ذهواب، مزایوای        کار اعم

 غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و ناایر آنها دریافت می نماید را حق الستی می نامند.

مزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی و یا مجمووع آنهوا کوه در مقابول انجوام کوار بوه کوارگر         

شود. به طول کلی مزد را به سه دسته مزد ساعتی، کارمزد، کارمزد ساعتی تقسویم موی    خت میپردا

قانون به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بتدی به مأموریت هوای   34نمایند. براساس ماده 

کیلومتر از مطل کارگاه اصلی دور شود و یا نواگزیر باشود حوداقل     52خار  از مطل خدمت )حداقل 

 یک شب در مطل مأموریت توقف نماید( فوق التاده مأموریت تتلق می گیرد.
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       این فوق التاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت با مزد مبنوای روزانوه کوار باشود، ضومنا

   کارفرما مکلف است به وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

  ساعت و در کارهوای سوخت و    13هفته  ساعت و در 1ساعت کار در کارهای عادی روزی

 ساعت می باشد. 44ساعت و در هفته  4زیان آور روزی 

   کنانچه نوبت کاری کارگری که در طول ماه به طور نوبتی )شیفتی( کار می کند، صوبا و

درصود   5/11درصد، صبا و شوب و یوا عصور و شوب      85درصد، صبا و عصر و شب  82عصر باشد 

ق التاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. ضمنا برای هر ساعت کار در شب عالوه بر مزد به عنوان فو

 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تتلق خواهد گرفت. 45تنها به کارگران غیرنوبتی 

   درصود   32در شرایط عادی ارجاع کار اضافی در صورت موافقت کارگر به ازای هر سواعت

سواعت بیشوتر    3ا ساعت اضافی به کوارگران نبایود از   اضافه بر مزد به وی پرداخت خواهد شد. ضمن

 باشد. )مگر در موارد استبنایی(

  1روز می باشد و کارگر می توانود   42روز جمته، در سال  3مرخصی کارگران با احتساب 

 روز از مرخصی ساالنه را برای سال بتد انباشته کند.

که به ساخت یا ورود و عرضه ماشوین   براساس مواد مندر  در قانون، کارفرمایان مکلفند در صورتی

آالت می پردازند، موارد ایمنی و حفاظت فنی را رعایت نماینود و کارفرمایوانی کوه از ماشوین آالت     

استفاده می نمایند مکلفند برای تأمین حفاظت و سالمت بهداشت کارگران در مطیط کار، وسوایل و  

 کاربرد وسایل را به آنان بیاموزند. امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و

کارفرما با مسئوالن واحدهای مشمول قانون کار موظفند کلیه حواد  ناشی از کار را در دفتور ویو ه   

 ای ثبت کرده و مراتب را سریتا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی مطل برساند.

کارآفرینانی که در قالب پیمانکار فتالیت موی نماینود   بر مبنای قانون تأمین اجتماعی، پیمانکاران یا 

باید با انجام اقداماتی، شرایط الزم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه آنان فوراهم  

کنند. الزم به توضیا است که انجام این تکالیف موجب کاهش نگرانی و دغدغه خاطر کارکنان شده 

دهد و انجام نشدن به موق   ای تکالیف و یوا اجورای نادرسوت آنهوا     و بهره وری آنان را افزایش می 

 دشواری ها و مشکالت قانونی را به دنبال خواهد داشتند.

 

 جرایم و مجازات تخلف از قانون کار  

متخلقان از تکالیف مقرر در قانون کار، حسب مورد و مطابق موواد مربوطوه بوا توجوه بوه شورایط و       

 به مجازات حبس، جریمه نقدی و یا هر دو مطکوم خواهند شد.امکانات خاطی و مراتب جرم 
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در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی ماننود  

نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است نسبت به این موارد طبق قوانون تتیوین تکلیوف    

 (838نماید. )ماده 

این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجورت   4توجه به ماده  کار اجباری با

روز توا   18المبل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به حوبس از  

برابر حداقل مزد روزانه مطکوم خواهد شود. هور گواه     122تا  52یک سال و یا جریمه نقدی متادل 

به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان بوه   کند نفر

مجازات های فوق مطکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المبل خواهند بود، مگر آنکه سبب اقووا  

 از مباشر باشد. که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای  کارفرمایان یا کسانی که مان  ورود و انجام

مشمول این قانون گردند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به ایشان  خودداری کنند، در هر موورد  

برابر حداقل مزد روزانه  422تا  822با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 

روز مطکوم خواهنود شود    812روز تا  18در صورت تکرار به حبس از کارگر پس از قطتیت حکم و 

 (831)ماده 

این قانون از اجرای به موق  آراء قطتی و الزم االجرا مراجو    851کارفرمایانی که برخالا مفاد ماده 

حل اختالا این قانون خودداری نمایند، عالوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه بوه شورایط و امکانوات    

برابر حداقل مزد روزانه کوارگر مطکووم خواهنود شود. )مواده       122تا  12به جریمه نقدی از  خاطی

812) 

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت انتشوار پروانوه کارشوان منقضوی     

ها قید شوده اسوت   شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن

بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبته بیگانه با کارفرموا قطو  موی گوردد مراتوب را بوه       

وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننماید، با توجه بوه شورایط و امکانوات خواطی و مراتوب جورم بوه        

 (818روز مطکوم خواهد شد. )ماده  812روز تا  18مجازات حبس از 

قانون کار از تسلیم آمار و اطالعوات مقورر بوه وزارت کوار و      811انی که برخالا مفاد ماده کارفرمای

امور اجتماعی خودداری نمایند، عالوه بر الزام به ارائه آموار و امکانوات موردنیواز وزارت کوار و اموور      

 152توا   52اجتماعی، درهر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم جریمه نقدی از 

این قوانون از   831برابر حداقل مزد روزانه کارگر مطکوم خواهند شد و کارفرمایانی که برخالا ماده 

بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند عالوه بور تأدیوه کلیوه حققوو متتلوق بوه کوارگر )سوهم         

برابر حق  82تا  1کارفرما( با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی متادل 
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بیمه مربوطه مطکوم خواهند شد در ضمن در کلیه مواردی کوه تخلوف از ناحیوه اشوخاص حقووقی      

باشد اجرت المبل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخوت شوود، ولوی    

 مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالوت متوجوه مودیرعامل یوا مدیرمسوئول     

شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا 

 (813تا  811خواهد شد )مواد 

 

 تکالیف بیمه ای پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد و خاتمه عملیات  

 را انجام دهند:تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انتقاد قرارداد، موظفند اقدامات زیر 

 ارائه یک نسخه از قرارداد منتقده به شتبه تأمین اجتماعی مطل اجرای پروژه  -

 تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی   -

 ارائه ماهانه فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان به شتبه و پرداخت حق بیمه مربوطه. -

انی که حق بیمه به وسویله واگذارنوده کوار    باید توجه داشت درمورد قرارداد مشمول طرح های عمر

شوود، پیمانکوار فقوط     ازمطل اعتبار پروژه و صورت وضتیت پیمانکار تأمین و به سازمان پرداخت می

باید فهرست کارکنان شاغل در قرارداد را که به تأیید واگذارنده یا ناظر رسیده است، همه ماهوه بوه   

 شتبه مربوطه تسلیم کند.

انکار، اجرای قسمتی از کار موضوع قرارداد را به پیمانکاران فرعی واگوذار کنود،   در صورتی که پیم -

باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شتبه مربوطه قرار دهود و آنوان را ملوزم بوه     

 ارسال فهرست و حق بیمه کارکنان به شتبه تأمین اجتماعی کند.

ساب از شتبه تأمین اجتماعی مربوطه پس از خاتمه قورارداد  پرداخت ماده بدهی و دریافت مفاصاح-

 با ارائه اطالعات و مدارک موردنیاز شامل مبلغ ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد.

درصورت بکارگیری نیروی کار، انجام مراحل پزشکی و اطمینان از صطت سوالمت جهوت ارجواع     -

 کارهای مربوطه و اخذ و نگهداری مدارک.

سواعت پوس از    31در صورت وقوع هر گونه حادثه، تکمیل کاربرگ گزارش حادثه حداکبر لغایت  -

 وقوع و تطویل به شتبه تأمین اجتماعی مربوطه.

 

 قانون بیمه بیکاری  

، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تاب  قووانین کوار و کوار کشواورزی هسوتند،      8طبق ماده 

باشند. در ضمن گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مسوتبنی   مشمول مقررات این قانون می

 هستند:
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 بازنشستگان و از کارافتادگان کلی   -8

 صاحبان حرا و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری  -1

 اتباع خارجی  -4

کار  ، بیکار از نار قانون کار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده1طبق ماده 

 باشد.

تذکر: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصوادی واحود مربوطوه بوه تشوخیص وزارتخانوه       

ذیربط و تایید شورای عالی، بیکار موقت شناخته می شوند نیز مشمول مقررات این قوانون خواهنود   

جنوگ، آتوش   بود و بیمه شدگانی که به علت بروز حواد  قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزلوه،  

سوزی و غیره بیکار می شوند با مترفوی واحودکار و اموور اجتمواعی مطول از مقورری بیموه بیکوای         

 استفاده خواهند کرد.

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتمواعی مکلوف   

قوانون بیکوار موی شووند.      است با  دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبوق مقوررات ایون   

مقرری بیمه بیکای پرداخت نماید و بیمه شده بیکار با مترفبی کتبوی واحود کوار و اموور اجتمواعی      

مطل از مزایای این قانون منتف  خواهد شد و البته بیکاران مشمول این قانون از کلیه حقوق و مزایا 

 (3و  4واد و خسارات مربوطه )موضوع قانون کار( بهره مند خواهند شد. )م

درصد مزد بیمه شده می باشد کوه کوال توسوط کارفرموا      4حق بیمه بیکاری به میزان  5طبق ماده 

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیراسوتطقاق   4تأمین و پرداخت خواهد شد و طبق ماده 

 دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهد داشت:

قل شش ماه سابقه پرداخوت حوق بیموه را داشوته باشود،      بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حدا -8

 این قانون از شمول این بند مستبنی می باشند. 1ماده  1مشمولین تبصره 

روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به واحودهای کوار و    42بیمه شده مکلف است ظرا  -1

ابه آن اطالع دهد. مراجتوه بتود از   امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مش

 ماه امکان پذیر خواهد بود. 4روز با عذر موجه و یا تشخیص هیات حل اختالا تا  42

بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کوار و   -1

کار و امور اجتمواعی  امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط را با تأیید وزارت 

ماه یک بار گواهی الزم دراین مورد را به شتب تأمین اجتماعی  1شود شرکت نموده و هر  تتیین می

 تسلیم نماید.

 

 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                428

248 
 

 قوانین و مقررات مالیاتی  

، درآمد  واحدهای تولیدی و متدنی که از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون از طرا 841طبق ماده 

متادن و فلزات و یا جهاد کشاورزی برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهوره   وزرارتخانه های صنای ،

شوود از تواریخ اسوتخرا  و بهوره بورداری       برداری صادر یا قراردادهای استخرا  و فروش منتقد موی 

( سوال از مالیوات متواا    3( و )4( و )1( به ترتیب بوه مودت )  4( و )1( و )8برحسب اولولیت های )

واحدهای یاد شده که در مناطق مطروم استقرار دارند و یا مستقر می شوند متادل هستند. در مورد 

 شود. درصد مدت مذکور در فوق به مدت متافیت مقرر در این ماده اضافه می 52

 812: متافیت موضوع این مواده شوامل درآمود هوای تولیودی و متودنی مسوتقر در شوتاع         8تذکر 

 رکز اصفهان نخواهد بود.کیلومتری م 52کلیومتری مرکز تهران و 

درصد درآمد  مشمول مالیات ابزاری حاصل از فتالیت های تولیدی و متودنی، طراحوی و    1: 1تذکر 

شوود از   مهندسی و طراحی مونتاژ که از طرا وزراتخانه های فوق برای آنها پروانه صادر شده یا موی 

 مالیات متاا اند.

موسسات امور فیلم سازی و سینماها، تماشاخانه هوا،   : مراکز فرهنگی و هنری اعم از مرکز و 4تذکر 

موسسات دوبالژ و فیلم برداری، آموزش تئاتر، موسویقی، خطواطی و نقاشوی و مجسومه سوازی کوه       

دارای پروانه فتالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند از تواریخ شوروع فتالیوت    

سوال   1و اگر در مناطق مطروم باشند این مودت بوه    سال از پرداخت مالیات متاا اند 5برای مدت 

افزایش می یابد حکم این تبصره مشمول نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشور از وزارت  

 شود. فرهنگ و ارشاد اسالمی درآمد  حاصل از انتشارات آن ها نیز می

ردای از وزارت فرهنوگ و ارشواد   : کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره ب3تذکر 

درصود مالیوات متتلقوه متواا      52ستاره( هور سوال از پرداخوت     5اسالمی )به استبنای هتل های 

 هستند.

 شود: مقرر می 833بر طبق ماده 

درصد درآمد  حاصل از صادرات مطصووالت تموام شوده کاالهوای صونتتی و مطصووالت        822الف( 

غی، دام و طیوور، شویالت، جنگول و مرتو ( و صونای       بخش کشاورزی )شامل مطصوالت زراعی، بوا 

درصد درآمد  حاصل از صادرات سوایر کاالهوایی کوه بوه مناوور دسوت        52تبدیلی و تکمیلی آن و 

شوود از مالیوات متواا انود      یافتن به اهداا صادرات کاالهای غیرنفتی به خار  از کشور صوادر موی  

به پیشنهاد وزارتخانوه هوای اموور اقتصوادی و     فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه 

 دارایی و بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنای  به تصویب هیات وزیران می رسد.
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درصد درآمد  حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شوده   822ب( 

شود از شومول مالیوات متواا     شود و بدون تغییر در ماهیت و انجام کاری بر روی آن صارد می یا می

 است.

ن حاصل از صدور کاالهای متاا از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فتالیت تذکر: زیا

 دیگری هم دارند، در مطاسبه مالیات سایر فتالیت های آنان مناور خواهد شد.

 

 چگونه شکل مناسب برای کسب و کار را انتخاب کنیم؟

انودازی   ، مسائل زیادی وجود دارند که هنگام انتخاب بهترین شکل برای راهشدبطث همان گونه که 

کسب و کار باید به آنها توجه کنید. بورای انتخواب شوکل قوانونی و ثبوت کسوب و کارتوان، بایود از         

دیگران کمک بگیرید. اغلب سازمانهای دولتی و غیردولتی که به مناور حمایت از کسب و کارهوای  

به عنوان مبال موی  . دتوانند در این زمینه شما را کمک و راهنمایی کنن ند، میا کوکک تأسیس شده

توانید به ادارات کار و امور اجتماعی استان خود مراجته کنید. اگر قصد داشته باشوید کسوب و کوار    

اندازی کنید، ممکن است آنها شما را به یک وکیول ارجواع دهنود. ممکون      ای را راه بزرگ یا پیچیده

نیز بتواند شما را راهنمایی کند. در هر حال اجازه ندهیود کسوی شوما را بورای انتخواب       است بانک

شکل خاصی از کسب و کار متقاعد نماید، مگر آن که کامالً متوجه شوید که کرا باید کنوین شوکل   

 خاصی را انتخاب کنید و از عواقب آن نیز آگاه باشید.

، مزایا و متایب خاص خود را دارند، باید در موورد  های کسب و کار با توجه به این که هریک از شکل

کسب و کار خود فکر کرده و ارزیابی کنید که کدام یک از مزایا و متایب برای شما اهمیت بیشوتری  

 دارند.

ای ندارد، شاید برای شما مهم باشد کوه بتوانیود کسوب و کارتوان را      اگر کسب و کار شما وام دهنده

اشتن مسئولیت فردی مطدود نیز برایتان حایز اهمیت نباشد. بنوابراین  ساده و ارزان شروع کنید و د

 کسب و کار فردی با کسب و کار مشارکتی می تواند برای شما مناسب باشد.

ی زیادی نیاز داشته باشد و الزم است مبلغی را قرض بگیرید، کسب  اگر کسب و کار شما به سرمایه

این صوورت، اگور افوراد دیگوری نیوز بوا شوما مسوئول         های زیادی خواهد داشت. در  و کارتان بدهی

بهتر است. شاید این موضوع اهمیت بیشوتری نسوبت بوه سوادگی و ارزان بوودن      شند، ها با بدهکاری

تورین گزینوه بورای     شروع کسب و کار داشته باشد. در ایون صوورت تأسویس یوک شورکت مناسوب      

 شماست.
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 أخذ مجوزهای تأسیس، راه اندازی و بهره برداری

به عنوان یک کارآفرین  یا متقاضی راه اندازی یک کسب و کار الزم اسوت بورای آغواز فتالیوت      شما

 موردنار خود پروانه و مجوز تأسیس را از مرکز و مراج  ذی صالح و مربوطه کسب نماید.

مناور از جواز یا پروانه کسب و کار، هر نوع مجوز فتالیوت اسوت کوه بایود از اتطادیوه هوای اموور        »

 «تاق بازرگانی و صنای  و متادن، وزارتخانه ها و یا سایر مراج  ذی صالح دریافت شود.صنفی، ا

به خاطر داشته باشید در صورتی که هر نوع کسب و کاری را بدون پروانه کسب و یا مجوز، تأسویس  

 کنید، خالا قانون عمل کرده و طبق قانون از فتالیت شما جلوگیری به عمل خواهد آمد.

نی زیر متناسب با نوع فتالیوت اقتصوادی، توسوط فورد متقاضوی بوا کوارآفرین  و بوه         مجوزهای قانو

 تشخیص سازمان های مربوطه باید کسب شوند:

 مجوزهای صنتتی شامل: جواز تأسیس و پروانه بهره برداری 

بایود قبول از   این مجوزها درحیطۀ واحدهای تولیدی، خدماتی و یا صنتتی صوادر موی شووند، شوما     

و  سشنامه این مجوزها را دریافوت ت خود و پس از انجام مطالتات، بررسی ها و تکمیل پرشروع فتالی

 .جرایی و نصب ماشین آالت کنیدبا رعایت ضوابط و مقررات اقدام به انجام عملیات ا

 )مجوز وزارت بهداشت )پروانه ساخت و تولید برای مواد غذایی، دارویی و بهداشتی و آرایشی 

 و امور اجتماعی  مجوز سازمان کار 

هنگام راه اندازی کسب و کارتان ابتدا، برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مووردنار را از  

لطاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نار و تأییود بوه وزارت کوار و اموور     

 .اعی ارسال کنیداجتم

  پروانه کسب 

ه طبق مقررات به مناور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فورد  پروانه کسب، اجازه ای است ک

 شود. یا افراد صنفی برای مطل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می

توانید به دفاتر انجمن ها، اتطادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق بازرگوانی   برای اخذ این پروانه می

 و صنای  و متادن ایران مراجته کنید.

  مجوز آب و برق 

 مجوز سازمان های حفاظت مطیط زیست، مناب  طبیتی و کشاورزی 

سازمان مطیط زیست، بتد از حصول اطمینان از کاربرد ضوابط و استانداردهای زیست مطیطوی بوه   

ایون مجووز    آناز مطیط زیست و پیشگیری از آلودگی  صطیامناور حفاظت و تضمین بهره مندی 

 اه اندازی کسب و کارتان صادر خواهد کرد.را برای شما در آغاز ر

  مجوز امور اراضی، میرا  فرهنگی، خاک شناسی و راه و تراتری 
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   مجوز ساختمان و ساخت و ساز و پایان کار و تأیید نقشه های ساختمانی 

   پروانه بهره برداری از متادن 

   :انواع مجوزهای ثبت شامل 

 ،یا شرکت( در دفاتر بازرگانی )اداره کل ثبت شرکت  ثبت کسب و کار )تجارت خانه، بنگاه

 ها و مالکیت صنتتی و سازمان ثبت اسناد کشور(

  ثبت شرکت و عالیم تجاری و حق اختراع 

  ثبت و پلمپ دفاتر تجاری 

  ثبت سند مالکیت یا اجاره مطل اجرای طرح 

 .مجوز برای کارت تجاری 

 

 گردآوری و تشکیل منابع

 ن سرمایه  آشنایی با منابع تأمی

هر کارآفرینی که می خواهد یک شرکت جدید و یا یک کسب و کار نوپوا راه انودازی کنود، بوا ایون      

 مسأله روبه رو است که سرمایه مورد نیاز را از کجا تأمین کندک

همه فتالیتهای کارآفرینانه یک کسب و کار نیاز به سرمایه دارد درسوت اسوت کوه در طوول حیوات      

ه مورد نیاز اسوت، ولوی کوارآفرین  توازه کوار، در بدسوت آوردن سورمایه بوا         فتالیت اقتصادی سرمای

مشکالت بیشتری روبه رو است. کارآفرینان برای تأمین سرمایه جهت راه اندازی کسب و کار متموال 

 کنند: از دو منب  زیر استفاده می

 وجوه درونی   -

 وجوه بیرونی   -

وجوه ، کارآفرینان اغلب نیازهای مالی خود را از طریق در سال های اولیه راه اندازی هر فتالیت نوپا

کنند، از جمله سود فروش دارایی ها، کواهش سورمایه در گوردش، تمدیود مودت       تأمین می درونی

 زمان پرداخت و حساب های دریافتی.

گوذاران   شوود. حتوی سورمایه    گذاری می یتنی تمام سود حاصل مجددا در فتالیت کارآفرینانه سرمایه

 نیز در سال های اول انتاار دریافت سود ندارند.بیرونی 

 )وام و فروش سهام...( است. وجوه بیرونیمنب  کلی دیگر جهت تأمین سرمایه، 

گذاری بورای شورکت در پیواده سوازی      در کشورهای صنتتی متموال بانک ها با شرکت های سرمایه

توانند با ایجواد   زار، افراد خالق میکنند. برای مبال در زمینه طراحی نرم اف طرح ها اعالم آمادگی می

یک شرکت کوکک و کم هزینه با عقد قرارداد با یک شورکت بوزرگ و قبوول بخشوی از فتالیتهوای      
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طراحی و تطقیقاتی آنها سرمایه اولیه خود را تهیه و روز به روز در کنار همان شرکت فتالیوت خوود   

 اما در کشور ما کطورکرا توسته دهند و همزمان نیز بازارهای تازه ای بیابند، 

باید بپذیریم که موان  و مشکالت در کشور ما در مقایسه با کشورهای صنتتی به مراتب بیشتر اسوت  

 ولی از سوی دیگر رقابت هم به مرابت پایین تر و فرصتهای جدید بیشتر است.

ش اسوتفاده  در کشور ما افراد برای تأمین سرمایه جهت راه اندازی یک بنگاه اقتصادی از کنودین رو 

 کنند.  

: آهسته و پیوسته. یتنی شروع از یک شرکت بسیار کوکک که متموال فقوط در طراحوی   روش اول

مهندسی و انجام کارهای پروژه های فتال است و سپس به مرور زمان با تهیوه سورمایه موورد نیواز،     

 برای کارهای بزرگ تر اقدام کنند.

مد  و ایجاد سرمایه برای فتالیت صنتتی و تولیدی ، کسب درآ: شروع به فتالیت بازرگانیروش دوم

 در همان رشته تجاری است.

: جذب شریک و سرمایه گذار، این روش شاید نزدیک تورین روش بوه الگوهوای جهوانی     روش سوم

باشد یتنی سرمایه گذار در کنار مجری قرار بگیرد تا فتالیت صنتتی را پایه گذاری کورده و توسوته   

 دهند.

ه از سود، ی برای تهیه سرمایه اولیه جهت راه اندازی یک کسب و کار، به غیر از استفاداما به طور کل

 وام و سهام، مناب  دیگری وجود دارند که عبارتند از:سود انباشته، 

 سرمایه نزدیکان، دوستان و اقوام. -8

 فرشتگان نجات کسب و کار   -1

 تهیه کنندگان و مشتریان -4

 موسسات وام دهنده-3

 گذاران مخاطره پذیر ایهسرم -5

 بانک های تجاری  -4

 تخصصی موسسات مالی -3

 عرضه سهام  -1

 کمک های دولتی   -1

 خانواده، دوستان و اقوام:   -2

بتد از کارآفرین، خانواده و دوستان متداول ترین منب  سرمایه برای فتالیت کارآفرینانه نوپا هسوتند.  

روابط شان با کارآفرین  بسیار زیاد است. این گروه متمووال  گذاری این افراد به دلیل  احتمال سرمایه
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در و  آشنایان آنها راه اندازی شده بخشی از وجوه دارایی خود را به فتالیت کارآفرینانه نوپا که توسط

 از نزدیک به تواناییی و نوع کسب و کار آشنایی دارند اختصاص می دهند.نتیجه 

ی، کوارآفرین  بایود جنبوه هوای مببوت و منفوی ماهیوت        به مناور پیشگیری از بروز مشوکالت آتو  

گذاری را به اعضای خانواده و دوستان نشان دهد تا در صوورت بوروز    خطرپذیری ها و فرصت سرمایه

مشکل، تأثیرات منفی حاصل در روابط خانوادگی و دوستی به حداقل برسد. نکته ای که در کاسوتن  

گذاری از جانوب   ت تجاری است هر وام یا سرمایهمشکالت آینده کمک می کند، حفظ کامل مناسبا

 گذاری غریبه ها، جدی تلقی شود. خانواده یا دوستان باید به اندازه سرمایه

 فرشتگان نجات کسب و کار: -4

گذاران از مناب  رسمی مانند شرکت های خصوصی و دولتی نیسوتند. بسویاری از افوراد     تمام سرمایه

گذاران  گذاری با سرمایه سب هستند. آنها به نام فرشته های سرمایهپولدار به دنبال موقتیت های منا

گوذاری   سورمایه  غیررسیمی متروا اند. این افراد بخش مهمی از سرمایه در دسترس را دارا هستند.

که خودشان پول به  دست آورده انود و حواال بوه توازه      به عنوان کسانی تتریف می شوندغیررسمی 

 دهد. واردین قول حمایت مالی می

 تهیه کنندگان و مشتریان:   -3

منواب  موالی راه   خوود  یوا خودمات   ریق پیش فروش مطصوالت تولیدی گاهی اوقات کارآفرینان از ط

اندازی کسب و کار را تهیه می نمایند و یا با خرید امانی مواد اولیه مشوکل سورمایه جواری فتالیوت     

 کنند. اقتصادی را برطرا می

 موسسات وام دهنده: -2

ات وام دهنده موسساتی غیر از بانک ها هستند که حاضرند در قبال پذیرفتن شرایط آسان تر موسس

 به مشتریان خود وام دهند، مبل موسسات مالی اعتباری و. .. در کشورمان.

 گذاران مخاطره پذیر: سرمایه -5

ا بوه کوار   گذاری مخاطره پذیر، سرمایه ای است که برای تأمین مالی یک شرکت نوو پو   اساسا سرمایه

گذاری مخاطره پذیر( تنها به تدسیس شرکت های نوآور کموک   می رود این صنتت )صنتت سرمایه

گذاری مخاطره پذیر بوه عنووان منبتوی بورای توسوته       می کند و در کشورهای توسته یافته سرمایه

کووارآفرینی نهادینووه شووده اسووت. امووروزه همووه صوواحبناران اقتصووادی و کووارآفرینی متتقدنوود     

گذاران مخاطره پذیر یکی از حلقه های اصولی و عوامول کلیودی رشود و پیشورفت خالقیوت        سرمایه

 نوآوری و کارآفرینی هستند.

تأمین کننده ارزشمندی برای شرکت  گذاری مخاطره پذیر به این دلیل است که آنها ایهاهمیت سرم

پذیر یوک شواخص    گذاران مخاطره که تتداد سرمایهواقتیت های نو پا هستند و درک مهمی بر این 



 محیط کسب و کارتحلیل                                                452

204 
 

کنند تا یوک سوود فووری     گذاری نمی گذاران مخاطره پذیر سرمایه سرمایه شود. نوآوری مطسوب می

بوه   بواال رود. بنوابراین آنهوا    کننود توا ارزش سورمایه شوان     ببرند بلکه آنهوا شورکت را حمایوت موی    

یتی هستند کوه رشود سور   عالقمند نوآور  (SMEs)گذاری در شرکت های کوکک و متوسط  سرمایه

 داشته باشند.

 بانك های تجاری: -6

وجوه کوتاه مدت بورای  تامین هنگامی که وثیقه موجود باشد، بانک های تجاری پرکاربردترین منب  

بوه نووعی ضومانت    بورای کسوب آن   شوود و در نتیجوه    کارآفرین  هستند، وجوه از راه وام فراهم می

ام ها و تسهیالت بانک ها تطت عناوین مختلف و مشهود یا وثیقه )یتنی دارایی ارزشمند( نیاز دارند.

 شود که اکبرا شامل موارد ذیل می باشد. عقود اسالمی به متقاضیان پرداخت می

 بانک ها در موارد زیر مبادرت به اعطای وام قرض الطسنه می نمایند:قرض الحسنه:  6-2

   کوه فاقود اینگونوه    تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات الزم برای ایجاد کار جهت کسوانی

 امکانات می باشند.

 .کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاوری، دامی و صنتتی 

  رف  احتیاجات ضروری 

 مضاربه:   – 6-4

قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین )مالک( عهده دار تأمین سرمایه )نقدی( موی گوردد،   

کرده و در سوود حاصوله شوریک باشود. نسوبت سوود        با قید اینکه طرا دیگر )عامل( با آن تجارت

 براساس توافق طرفین بوده و حداکبر مدت قرارداد یک سال است.

 مشارکت مدنی:  -6-3

نقدی و غیرنقدی متتلق به اشخاص حقیقی  رت است از درآمیختن سهم الشرکهمشارکت مدنی عبا

ر اینگونه مشارکت اشخاص ملزم به د طبق قرارداد.« انتفاع»و حقوقی متتدد به نطو مشاع به مناور 

موضوع و مدت شراکت حوق ناوارت بانوک بور مصورا و      » رعایت شرایط بانک هستند که پس از آ

توانید از عقد مشوارکت   در موارد ذیل می بازگشت سرمایه و نوع و میزان وثیقه نیز تتیین می گردد.

 مدنی استفاده نمایید.

 بازرگانی داخلی  -8

 تولید و فروش مطصول -1

 ردات ماشین آالت مواد اولیه و ابزار کاروا -4

 واردات کاال به قصد فروش -3

 صادرات کاال -5
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 مشارکت حقوقی  -6-2

یتنی تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید با خرید قسومتی از سوهام شورکت هوای     

 سهامی موجود

ادی صوورت  اقدام به مشارکت حقوقی توسط بانک ها برای کمک به توسته بخش های مختلف اقتص

می گیرد که از طریق تأمین سرمایه الزم برای اجرای طرح های تولیدی که به شکل شورکت هوای   

 شود یا خرید سهام شرکت های سهامی موجود صورت می گیرد. سهامی تأسیس می

 گذاری مستقیم:   سرمایه -6-5

و طورح هوای   گذاری عبارتست از تأمین سرمایه الزم جهت اجرای طورح هوای تولیودی     این سرمایه

 عمرانی انتفاعی توسط شرکت ها.

گذاری ها از طریق تشکیل شرکت های سهامی، مجاز است و بانوک هوا تنهوا     انجام این قبیل سرمایه

کنند و بقیوه از سووی واحودهای تولیودی دریافوت       % سرمایه الزم برای اجرای طرح را تأمین می32

 شود. می

 

 فروش اقساطی: -6-6

از واگذاری عین بهای متلوم به غیر، به ترتیبوی کوه تموام یوا قسومتی از      فروش اقساطی، عبارتست 

بهای مزبور به اقسا  مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای متینی دریافت گردد. بانوک  

. به اقسا  دریافت می کند وسایل و لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنتتی را تهیه و وجه آن را

شود و ناارت بانک بر فروشنده همواره وجود داشوته   ت شرایط خاصی انجام میتمامی تسیلهات تط

 و میزان سود خالص از این امر به وسیله بانک مرکزی تتیین می گردد.

 اجاره به شرط تفکیك   -6-7

اجاره به شر  تفکیک عقد اجاره ای است که در آن شر  شود مستأجر در پایان مودت اجواره و در   

 ط مندر  در قرارداد، عین مستأجر را مالک گردد.صورت عمل به شرای

 معامله سلف -6-8

مناور از متامله سلف در هیأت بانکی آن است که بانک مطصوالت تولیدی اعم از )صنتتی، متودنی  

 و کشاورزی( یک واحد تولیدی را قبل از تولید به طور نقدی پیش خرید می کند.

 جعاله:  6-9

عل( یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت متلوم جتل در مقابول انجوام   عبارت است از التزام شخص )جا

 شود. عملی متین، طبق قرارداد که عمل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می

 جتاله از جمله تسهیالت کوتاه مدت اعتباری برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی است.
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 مزارعه: -6-20

اعتباری برای رف  نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی می باشد. مزارعوه  یکی از تسهیالت 

قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز، زموین را کشوت موی نمایود و     

 شود. مطصول به سهم متینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنان تقسیم می

 مسافات   -6-22

شخص درختان خویش را بوه دیگوری دهود توا روی آنهوا را آبیواری و اصوالح و        مسافات یتنی انکه 

 حفاظت و حراست نماید و مطصول بین آنها مشترک باشد.

 خرید دین   -6-24

از جمله تسهیالت اعطای کوتاه مدت جهت توأمین نیازهوای موالی واحودهای تولیودی، بازرگوانی و       

 از یک سال تجاوز نماید. خدماتی است و سررسید این نوع تسهیالت نمی تواند

خرید دین تسهیالتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از متامله نسیه تجواری  

 باشد خریدای کند.  

 ضمان   -6-23

ضمان )ضمانت( عبارتست از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیورد انوواع   

 اند: ضمانت نامه های بانکی به شرح ذیل

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه   -

 حسن انجام کار -

 ضمانت نامه پیش پرداخت -

 ضمانت نامه استرداد کشور وجه الضمان -

 ضمانت نامه گمرکی   -

 ضمانت نامه تتهد پرداخت -

 ضمانت نامه متفرقه  -

 موسسات مالی تخصصی   -7

ی وام بوه کارآفرینوان هسوتند.    برخی از موسسات در زمینه فتالیتهای تخصصی خود حاضر به اعطوا 

گذاری پتروشیمی که فقط به طرح هایی که در زمینوه پتروشویمی هسوتند وام     مبل شرکت سرمایه

اعطاء می نماید و یا سازمان گسترش و نوسوازی صونای  ایوران کوه بوه صوورت یوک شورکت موادر          

 تخصصی در بخش صنای  عمل می کند.

 عرضه سهام:  -8
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تأمین سرمایه است. به نطوی که مالک اصلی شرکت هیچ التزام قانونی  فروش سهام یکی از راه های

جهت بازپرداخت وجه یا بهره به آن ندارد. بنابراین استفاده از وجوه حاصل از فروش سوهام احتیوا    

به بازپرداخت مبل آنچه در وام گرفتن است، ندارد. بلکه ملزم به تقسیم مالکیت و منواف  حاصول بوا    

 است.منب  تأمین وجه 

 کمك های دولتی: -9

کاهی اوقات کارآفرین  از کمک مالی دولت برای توسته و عملی کردن ایدۀ نوآورانوۀ خوود اسوتفاده    

 می کند. مبال مراکزی که با عنوان مراکز رشد، مسوئولیت حمایوت از کارآفرینوان را برعهوده دارنود.     

کسوب و کوار موورد اسوتفاده      گذاری و کرخۀ عمور  فوق به فراخور شرایط، خطرپذیری سرمایهمنب  

گوذاری،   شرکت ها قرار می گیرند. به عنوان مبال با توجه به سه عامل میوزان خطرپوذیری سورمایه   

  را ترسیم نمود. مراحل رشدمراحل رشد و توسته یک شرکت کارآفرین، می توان نمودار 

 

 های کارآفرینمراحل رشد و توسعه شرکت 2-7نمودار

 
 

مشاهده می کنید، این نمودار از دو  بتد تشکیل شده است که عبارتند  8-3همانگونه که در نمودار 

گذاری بر روی مطور عمودی که شامل دو طیوف زیواد و کوم اسوت و مراحول       از خطرپذیری سرمایه

 زیاد

 کم

ی 
یر
پذ
طر
خ

یه
رما
س

ی
ذار
گ

 

 مرحله تببلیت مرحله اولیه مطله تأسیس مرحله تغذیه

 بازار سهام

 بانکهای تجاری

 سازمانهای غیر انتفاعی

 گذاران مخاطره پذیرسرمایه

 فرشتگان کسب و کار

 سرمایه شخصی دوستان و اقوام
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کهار رشد و توسته شرکت های کارآفرین  بر روی مطور افقی که مشتمل بر کهار مرحله است. این 

مرحله به ترتیب عبارتند از: مرحله تغذیه، مرحله تأسیس، مرحله اولیوه و مرحلوه تببیوت درداخول     

تأمین مالی با توجه به میزان خطرپایری و مرحلوه ای از  برای نمودار نیز روش های مختلف مناسب 

ل رشد شرکت که شرکت موردنار شما در آن قورار دارد، نموایش داده شوده اسوت. بوه عنووان مبوا       

گذاری در کسب و  هنگامی که شرکت شما در اولین مرحله تشکیل خود قرارداد خطرپذیری سرمایه

کار مورد نار شما باال است، لذا نطوه مناسب تأمین مالی آن از سرمایه شخصی، دوستان و اقوام می 

اسد و حاضر باشد. زیرا متموال کسی جز این دسته از افراد شما و توانایی هایتان را به خوبی نمی شن

به پذیرش شرایطی با کینن خطرپذیری نخواهد بود. اما زمانی که شرکت شما، اولین مرحلوه خوود   

یتنی مرحله تغذیه را با حمایت های مالی خود و اقووام و دوسوتان نزدیوک بوا موفقیوت پشوت سور        

ده از گذاشت و وارد مرحله دوم یتنی مرحله تأسیس شد اگر همانطور که در نموودار نشوان داده شو   

خطرپذیری آن نیز تا حدی کم شده باشد، اولین افرادی که شما بورای جلوب حمایوت هوای موادی      

توانید به سراغ آنها بروید، فرشتگان کسب و کار خواهند بود به عبارت دیگر ایون گوروه مناسوب     می

توا  تأمین سرمایه هستند و به کمک شما می آیند این سلسله مرابت به ترتیب ادامه خواهود داشوت   

مرحله آخر یتنی مرحله تببیت که تنها اگر خطرپذیری شرکت در این مرحله در کمترین حد خوود  

توانید روی حمایت هوای موالی بانوک هوای      باشد و به اندازۀ کافی درآمد  و دارایی داشته باشید می

ی همچنین اگر مراحل شکل گیری یک ایده کارآفرینانه را از مرحله شکل گیر تجاری حساب کنید.

تا تبدیل آن ایده به عمل و تأسیس یک کسب و کار سودآور را به هفت مرحله کلی، تقسیم نمواییم.  

   گویای روشهای مناسب تأمین مالی در هر یک از این هفت مرحله می باشد. 1-3نمودار 
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 گانههای مناسب تأمین مالی در مراحل هفتروش 4-7نمودار

 

 
 

 

بر روی مطور افقوی اسوت.   « زمان»بر روی مطور عمودی و « درآمد»متشکل از دو بتد  1-3ار نمود

این نمودار یکی دیگر از انواع تقسیم بندیها را نشان می دهد به عنوان مبال اگر در مرحله اول یتنی 

گوذاری شخصوی اسوتفاده کنویم، و زموانی کوه در        در مرحله شکل گیری ایده باشیم باید از سرمایه

مرحله تولید آزمایشی قرار داریم و درآمد  هنوز منفی است یتنی کماکان فقوط هزینوه داریوم، موی     

توان از حمایت های فرشتگان کسب و کار برخوردار شد، به په همین ترتیب تا مرحلوه آخور یتنوی    

ه سوهام  زمان بلوغ که در آن مرحله می توان از راهبردهای مختلفی همچون تملوک یوا عرضوه اولیو    

 ت به عموم استفاده کردشرک

 

 

 

 درآمد

 زمان

صدور » تأمین اکتسابی

 «سهام به عموم
 بانکها

مایه گذای مخاطره پذیر و سرمایه گذاان شرکتهای سر

 فرشتگان مشترک

 سرمایه گذاران شخصی 

 بلوغ

 گسترش

 رشد

 شکل گیری

 به غلتک افتادن
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 گذاری مراحل سرمایه

گوذاری   گذاران مخاطره پذیر، مراحل رشد و توستۀ شرکت ها را از نار سورمایه  به طور کلی، سرمایه

وال در یکی از آن مراحل که متمبه فتالیت مرحله شناسایی و تتریف کرده اند و اغلب عالقمند  4در 

 مرحله اولیه است فتالیت می باشند.

 مرحله ایده یا بذر افشانی   -2

کارآفرینان مناب  خطرپذیر را برای توسته و راه اندازی یک برنامه کسب و کار کوه مشوخص کننوده    

گوذاری در شورکت بوا بوازدهی و      کنند. سرمایه مطصوالت اهداا و راهبرد شرکت است، دریافت می

ن مرحلوه قبول از تأسویس    گوذاری در ایو   خطرپذیری باال همراه است. الزم به ذکر است که سورمایه 

 شود. رسمی شرکت انجام می

 مرحله تأسیس یا شروع فعالیت  -4

شود که یا در حال تأسیس هستند و یوا توازه    گذاری در شرکت هایی انچام می در این مرحله سرمایه

تأسیس شده اند و جهت توسته مطصول و آغاز بازاریابی احتیا  به سرمایه دارنود. اینگونوه شورکتها    

 مطصول خود را به طور جدی نفروخته اند.هنوز 

 مرحله اولیه   -3

شود که مرحلوه تولیود آزمایشوی و تکمیول      گذاری در شرکت هایی انجام می در این مرحله، سرمایه

گذاری دارند تا تولید و فروش خود را آغاز کنند یا به عبارت  مطصول را گذرانده و احتیا  به سرمایه

 به دست نیاورده اند. دیگر شرکت هایی که هنوز سود

 مرحله گسترش -2

شود که از نقطه سور بوه سور گذشوته و بورای       گذاری در شرکتهایی انجام می در این مرحله، سرمایه

از قبیل افزایش ظرفیت تولید یوا توسوته بوازار و. .. احتیوا  بوه سورمایه       توسته کار خود گسترش و 

 دارند.

 مرحله انتقال به سهام عام   -5

و از  شود که قصود دارنود وارد بوورس شوده     گذاری در شرکت هایی انجام می ، سرمایهدر این مرحله

 سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شوند.

 مرحله خرید شرکتهای دیگر -6

شود که قصد خرید خطو  تولیود یوا کسوب و     گذاری در شرکتهایی انجام می در این مرحله سرمایه

 کار جدیدی را دارند.

 دیگران  مرحله خرید سهام -7
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شود که قصد دارند سهم سوهامداران خوود را    گذاری در شرکت هایی انجام می این مرحله از سرمایه

 بخرند.

 چگونه تقاضای وام کنیم

دهنودگان احتموالی را     اندازی کسب و کار خود وام بگیرید، باید بتوانیود وام  اگر قصد دارید برای راه

 متقاعد کنید که:

  هوایی را بوا آن    دارید و توضیا دهید که قصد خریداری کوه دارایوی  شما واقتاً به پول نیاز

 پول دارید.

 اید. های دیگر تأمین مالی کسب و کار را نیز درنار گرفته روش 

   قادر خواهید بود وام و کارمزد آن را از سود آتی مورد انتاار کسب و کار خود بازپرداخوت

 کنید.

هوای زیور بوه شوما کموک       وه آماده می شوید، توصویه هنگامی که برای مراجته به وام دهندگان بالق

 کنند شانس موفقیت خود را برای دریافت وام افزایش دهید: می

 .از قبل قرار مالقات را تنایم کنید و سرزده نروید 

 خواهند بداننود   برای پاسخ به هر گونه سؤال در مورد کسب و کارتان آماده باشید. آنها می

 شناسید. و کار خود را می شما واقتاً تا که اندازه کسب

  خود را به همراه داشته باشوید توا دراختیوار آنهوا قورار      « طرح کسب و کار»کند نسخه از

 دهید.

 هی کسوب و کوار( آمواده باشوید، زیورا آنهوا        برای صطبت در مورد وثیقه )فردی یا دارایی

 احتماالً در این مورد از شما سؤال خواهند کرد.

 توانید پاسخ تقاضای خوود را دریافوت کنیود. اگور قورار اسوت        از آنها بپرسید که موق  می

 تأخیری صورت گیرد، سؤال کنید که آیا الزم است اطالعات بیشتری به آنها ارائه دهید یا خیر.

تورین دالیول رد کوردن     اگر درخواست شما رد شد، الزم است دلیل آن را بدانید. برخوی از متوداول  

 درخواست وام عبارتند از:

 ی کسب و کار شما را بسیار پرخطر قلموداد کننود. ممکون     وام دهندگان ایده ممکن است

وام خوود   است ضمانت شما کافی نباشد. وام دهندگان به دنبال ضمانتی هستند که اگر شما نتوانید

 بتوانند بخش عمده یا تمام پول خود را به دست آورند. را بازپرداخت کنید،

  غیرقابل قبول بوده است.دلیل شما برای تقاضای وام مبهم یا 

 گورا   ی کافی فردی با اعتماد به نفس، مشتاق، متتهد، آگاه یا واق  از نار آنها شما به اندازه

 اید. برای دستیابی به اهداا کسب و کارتان نبوده



 محیط کسب و کارتحلیل                                                464

212 
 

 «اید. کاملی تهیه نکرده« طرح کسب و کار 

توانید بکنیود و   بهبود آن که میی مالی تقاضای شما را رد کرد، ببینید که برای  اگر بانک یا مؤسسه

خود را بوازنگری کنیود. شواید قبول از دریافوت وام الزم باشود       « طرح کسب و کار»درصورت امکان 

اندازی کسوب و   تقاضای خود را برای کندین بانک و مؤسسه مالی ارسال کنید. دریافت وام برای راه

 کار به پشتکار و اراده نیاز دارد.

 شرایط وام

توانید تطت شورایط خاصوی کوه بانوک      ی مالی با تقاضای شما موافقت کرد، می مؤسسهاگر بانک یا 

 ، وام خود را دریافت کنید.ه استی مطدودی قابل مذاکر کند و فقط تا اندازه تتیین می

 این شرایط عبارتند از:

گذاری و ظرفیوت کسوب و کوار شوما      این موضوع بستگی به نوع سرمایهمدت زمان پرداخت وام. 

 سوددهی جهت بازپرداخت وام دارد. برای

 تواند اقسا  را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سواالنه بورای   بانک میشرایط بازپرداخت. 

هوا   شوند )سود پس از کسور مالیوات( و جوزء هزینوه     د. اقسام وام از سود پرداخت میشما تتیین کن

 شوند. مطسوب نمی

بازپرداخوت بوه شوما فرصوت      که بانک قبل از شروع مدت زمانی یتنیفرجه )مدت زمان تنفس(. 

دهد. برای مبال می توانید از بانک بخواهید که به شما اجاره دهد درصورتی که کسب و کار شما  می

 در شروع درآمد  کافی نداشته باشد، اولین قسط خود را شش ماه یا یک سال بتد پرداخت کنید.

کنید.  لی است که بابت گرفتن وام به بانک پرداخت میکارمزد بانکی پونرخ کارمزد )بهره( بانکی. 

مبلغ این کارمزد به میزان وام و مدت زمان آن بستگی دارد. نرخ کوارمزد بوانکی بوه صوورت درصود      

ها و مؤسسات مختلف متفاوت است، بنابراین آگاهی از جزییوات   شود. شرایط اعتبار در بانک بیان می

مفید باشد. نرخ کارمزد بانکی همیشوه بوه صوورت درصودی از      تواند برای شما بسیار این شرایط می

های کسب و کار شما مطسووب   شود. پرداخت کارمزد بانکی، جزء هزینه ی وام پرداخت می باقیمانده

 شود. می

 تأمین نیروی انسانی

یکی از مهمترین بخش های فرآیند مدیریت مناب  انسانی، کارمندیابی اسوت. شناسوایی کارمنودانی    

ی بسویار مهموی اسوت    دانش، مهارت و قابلیت های الزم برای انجام کارها برخوردارند، وظیفهکه از 

ای که کسب و کار در آن قرار دارد، آن را بوه نطوو   که مدیر کسب و کار باید با در نار گرفتن مرحله

مطلوب انجام دهد. در شرکت هایی که از رشد سریتی برخوردار بووده و بوه طوور مسوتمر در حوال      

ای است که باید به طور مرتوب و  ی فتالیت های خود هستند، یافتن کارمندان مناسب وظیفهوستهت
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ناام یافته صورت پذیرد. در این بخش، اصول مهمی را که مودیران شورکت هوای کوکوک بایود در      

 دهیم.کارمندیابی رعایت کنند، مورد بررسی قرار می

 

 ارزیابی نیاز شرکت به کارمند

 81الوی   4فرآیند کارمندیابی، تتیین تتداد کارمندان جدیدی است کوه شورکت در    اولین مرحله از

ماه آینده به آنها نیاز خواهد داشت. مدیر کسب و کار، باید این عمل را از طریق بررسی فتالیت های 

فتلی شرکت، پیشبینی نیازهای کاری و همچنین پیشبینی گردش موالی شورکت، تتیوین کنود. در     

 اید سواالت کندی را مدنار قرار دهد:این خصوص، وی ب

تووان  آیا نیازی به استخدام کارمند اضافی هسوتک یوا بوا اسوتفاده از کارکنوان فتلوی موی        -8

 نیازهای کاری شرکت را رف  کردک

توان شغلی را حذا کرده و به این ترتیوب تتودادی از کارکنوان را از آن شوغل بوه      آیا می -1

 شغل دیگر منتقل کردک

احساس می شوود، آنهوا را بایود بوه صوورت پواره وقوت         جدید دی کارمنداگر نیاز به تتدا -4

 استخدام کرد یا تمام وقتک

توان تتودادی کوارگر   یابد میآیا در مواقتی از سال که تقاضای فصلی مشتریان افزایش می -3

 موقتی استخدام کردک

رد نیواز خوود را   تواند تتوداد نیوروی انسوانی موو    با پاسخ دادن به این سواالت، مدیر کسب و کار می

 تخمین زده و کارکنان مورد نیاز خود را استخدام کند. 

 

 استخدام نیروی انسانی

 مرحله را پشت سر بگذارد: 3در استخدام نیروی انسانی موردنیاز، مدیر کسب و کار باید 

 نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به نیروی انسانی را مورد بررسی قرار دهد. -8

ایگاه های شغلی خالی، شرح شغل تهیه کرده و وی گوی هوای موردنیواز    برای هر یک از ج -1

 آن را تشریا کند.

 نفراتی را به مناور کارمندیابی، سازماندهی کند. -4

 از قوانین کار آگاهی یابد. -3
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 انواع روش های تأمین منابع انسانی:

اشید. در اینجا شما اندازی کسب و کارتان احتیا  به نیروی انسانی داشته ب ممکن است شما برای راه

 را با انواع روش های تأمین مناب  انسانی و نطوه جذب آنها آشنا خواهیم کرد.

توانید نیازهوای اسوتخدامی موردنیواز خوود را در رسوانه هوایی همچوون رادیوو،          : شما میآگهی -2

تلویزیون، روزنامه، نشریات علمی و تخصصی آگهی کنید. توجه داشوته باشوید کوه در موتن آگهوی      

اغلب تمام کسب و کار، نام شغل و پست بالتصدی، شرایط احراز شغل، حقوق و مزایا، جنسیت، نوع 

 شود. تجزیه موردنیاز و غیره قید می

: این موسسات دولتی بوده و در قالب قوانین و مقوررات  مراجعه به موسسات کاریابی عمومی -4

وان به سازمان امور اداری و استخدامی ت کنند. از جمله این موسسات می بینی  شده فتالیت می پیش

کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان همیاری اشتغال فارغ التطصیالن اشاره کرد، که بنوا بوه   

وظایف قانونی خود به تنایم و جم  آوری اطالعات داوطلبین استخدامی، اخذ اعالم نیاز سازمان ها 

 که درصدد استخدام افراد هستند، اشتغال دارند.و مترفی داوطلبین استخدامی به سازمان هایی 

این موسسات با اخذ مجوزهای داده شوده از سووی   مراجعه به موسسات کاریابی خصوصی:  -3

مقامات ذی صال ایجاد می شوند و اهدافی کون تنایم و جم  آوری اطالعات داوطلبین استخدامی، 

کنند.  و مترفی داوطلبین استخدام را دنبال میمشاوره های کاریابی، اخذ اعالم نیاز از کسب و کارها 

توجه داشته باشید که هزینه های این موسسات از طریق صاحبان کسب و کار و داوطلبین استخدام 

تأمین می گردد. شما با مراجته به روزنامه ها و هفته نامه هوای متتبور مبول هفتوه ناموه بوازار کوار        

 را جستجو کنید.توانید فهرست این مراکز و نشانی آنها  می

: ایون  مراجعه به دفاتر کاریابی در دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی فنی و حرفه ای -2

روش برای مشاغلی که تخصصی بوده و نیاز به مدارک تطصیلی باال دارند موورد اسوتفاده قورار موی     

در دانشوگاه   گیرند. این روش متموال از طریق دادن آگهی های استخدامی به این دفاتر و نصب آنهوا 

شود. امروزه این دفاتر در مراکوز کوارآفرینی    ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای انجام می

 اندازی است. دانشگاه ها در حال راه

در « طرح کارورزی دانشجویی یا دانش آموزی»: کارورزانی که در طول سال در قالب کارورزان -5

توانند به عنوان منبتی برای تأمین نیروی انسانی بوه   ند میسازمان ها و کاورزی خود را طی می نمای

 شمار آیند.
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: افرادی که توسط َآشنایان به شوما مترفوی   معرف ها و مراجعه مستقیم داوطلبان استخدام -6

می شوند و همچنین افرادی که از طریق مراجته شخصی، ارسوال ناموه درخواسوت شوغل، تلفون و      

 توانند منب  خوبی برای تأمین نیروی انسانی شما باشند. کنند، می غیره، درخواست کار می

: امروزه بسیاری از شورکت هوا و کارفرمایوان توأمین منواب  انسوانی خوود را از طریوق         اینترنت -7

وانیود  ت موی  www.jobriam.comاینترنت انجام می دهند به عنوان مبال شما با مراجته بوه وب گواه   

 فهرست جامتی از داوطلبان استخدام را مشاهده و از آنها برای انتخاب و جذب دعوت کنید.

توان با تکیوه  میجدیدی نیاز است یا  یبه نیرو آیا واقتاً: کارمندان پیشینو  کارمندان فعلی -8

رکت توان از کارمنود فتلوی شو   در صورتی که میک بر کارکنان فتلی نیازهای کاری را برطرا ساخت

ی کارمنودان و  برای رف  نیازهای کاری استفاده کرد، این کار را انجام دهید. این امر به بهبود روحیه

 رضایت شغلی بیشتر آنها منجر خواهد شد.
تواننود مجودداً بوه    انود، موی  در مواقتی، کارکنان پیشین کسب و کار که با توافق از شرکت جدا شده

تواننود افورادی را بوه شورکت مترفوی کننود. در       همچنین میاستخدام شرکت درآیند. این کارکنان 

استخدام این افراد، مالک کسب و کار باید این نکته را مدنار قرار دهد که دلیل ترک شرکت توسط 

کنین کارمندی که بوده است. شرکت در مواجهه با کارمندانی که به طور مرتب شغل خود را عوض 

نسبت به وفاداری آنها مطمئن باشد. به عبارتی دیگور، مودیر   تواند کنند دکار مشکل شده و نمیمی

 کسب و کار باید به دنبال کارمندی بگردد که حاضر به فتالیت بلندمدت در شرکت باشد.

بسویاری از دانشوگاه هوا و دانشوکده هوای کسوب و کوار، بورای         : و استاتید  دانشگاه ها -1

توانند از طریق برقراری ارتبا  بوا  میآورند. شرکت ها دانشجویان خود فرصت های شغلی فراهم می

 مراکز دانشگاهی به منب  موثقی برای کارمندیابی دسترسی یابند.  

 

 انتخاب و جذب نیروی انسانی:

برای انتخاب و جذب نیروی انسانی می بایست گام های متتددی را رعایت کنید. برای مطالته بهتر، 

به شورح تفصویلی هور یوک از آنهوا خوواهیم       ادامه  درارائه شده است که  4-3این گام ها در نمودار 

 پرداخت.

 

 

 

 

 

http://www.jobriam.com/
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 مراحل انتخاب و جذب نیروی انسانی 3-7نمودار

 
 

 

ت شما حضوور یافتوه و یوا    : در این مرحله داوطلب استخدام در شرکحضور داوطلب استخدام -2

 دماتی آماده می نمایید  مصاحبه مقو تنایم فرم مشخصات فردی، او را برای  تهیه

: هدا از مصاحبه مقدماتی، تطبیق خصوصیات داوطلب استخدام با شورایط  مصاحبه مقدماتی -4

بینی  شده است. این مرحله متموال از نار زمانی کوتاه است. در این مرحله متموال ظاهر  شغل پیش

های داوطلب، مورد ارزشیابی  و رفتار، نطوه بیان و استدالل، نوع و میزان تطصیالت، تجربه و مهارت

توانیود کواربرگ    اولیه قرار می گیرد. در صورتی کوه ناور موا در موورد داوطلوب مسواعد باشود موی        

 درخواست شغل را برای تکمیل به او بدهید.

در این مرحله با توجه به اطالعاتی که داوطلب در کاربرگ ارزیابی کاربرگ درخواست شغل:  -3

 می پردازیم. این اطالعاتت به ارزیابی درخواست شغل در  نموده اس

آزمون های استخدامی برای ارزیابی توانایی بالقوه و بالفتول داوطبوان   آزمون های استخدامی:  -2

استخدام صورت می گیرد و ابزایر برای سنجش برخی عوامل روحی و روانی آنان به شومار موی رود   

قیت داوطلبان استخدامی در مطیط واقتوی  بینی  موف هدا از استفاده آزمون های استخدامی، پیش

 کار است.

در مورد متقاضی به دسوت موی آیود. بوه      ن مصاحبه اطالعات مفید: در ایمصاحبه استخدامی -5

عبارت دیگر این مصاحبه به امور بسیار جزئی و حساس می پردازد؛ به عنوان مبال، یکوی از عوامول   

 فردی برای شغل موردنار است.در نار گرفته شده در این مصاحبه بررسی انگیزه 

، شما باید به از مصاحبه استخدامی و احراز شایستگی داوطلب استخدامپس تحقیق و بررسی:  -6

تطقیق و بررسی در مورد اطالعاتی که در کاربرگ درخواست شغل توسط داوطلبوان اسوتخدام در    

ان در ایون مرحلوه   شده است بپردازید. کنترل مدارک شخصی و تطصویلی و سوایر مودارک داوطلبو    

حضور داوطلب 

 اسخدام

مصاحبه 

 مقدماتی

ارزیابی کاربرگ 

 درخواست

آزمونهای 

 استخدامی

مصاحبه 

 استخدامی

تطقیق و 

 بررسی

آزمایشات  گیریتصمیم

 پزشکی

 استخدام فرد
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الزامی است. همچنین باید از مترفین شوغلی داوطلوب )کوه در کواربرگ درخواسوت شوغل توسوط        

 داوطلب پر شده است( تطقیقات به عمل آورید.

 در مورد اینکه آیا داوطلب استخدام، حائز کلیه شرایط مورد نار بورای شوغل و  تصمیم گیری:  -7

ورت تأیید جهوت آزمایشوات جسومی مترفوی موی      و در ص شرکت شما هست یا خیر تصمیم گیری

 گردد.

: این مرحله در اکبر فرآیندهای انتخاب و آزمایشات پزشکی )بررسی وضعیت سالمت فرد( -8

شود. در حالی که آزمایشات پزشکی نقش مهمی در این فرآنیود دارد. کهوار    جذب نادیده گرفته می

 هدا کلی این مرحله عبارتند از:

 سالمت و توانایی جسمی الزم برای احراز آن شغل  اطمینان یافتن از -

 اطمینان یافتن از سالمت و توانایی جسمی برای پیشگیری از ادعاهای احتمالی افراد درآینده -

 جلوگیری از استخدام افراد دارای بیماری های واگیردار. -

ام شورکت شوما   : پس از انجام موفقیت آمیز مراحل گفته شده داوطلب به استخداستخدام فرد -9

 شود. درمی آید و برای کار آماده می

توجه داشته باشید که در هر مرحله از مراحل فوق، کنانچوه فورد واجدالشورایط نباشود، بوه عنووان       

شوود. شوما پوس از اسوتخدام      شود و از ادامه مراحل بتد جلوگیری می داوطلب مردودی شناخته می

یان اعالم کنید که به آنها احتیاجی ندارید؛ همچنوین  توانید به سایر متقاض افراد دارای صالحیت می

 .نماییدتوانید پرونده های مربو  به آنها را بایگانی کنید تا در صورت نیاز به آنها مراجته  می

با شرکت است. فرد باید به راحتوی بوا    ی بتدی، مترفی و آشنا کردن اوپس از استخدام فرد، مرحله

ی از کارکنان جدید، در ابتدای استخدامشان حالت عصبی دارند. به شرکت ارتبا  برقرار کند. بسیار

تور آشونا   مناور رف  این مشکل، مدیر شرکت باید آنها را با مطیط کسب و کوار و کارکنوان قودیمی   

 ساخته و به تشریا نقش شغل آنها در فرآیند کلی سازمان، بپردازد.
 

 اصول کارمندیابی مناسب

را  در کسب و کار خود رعایوت کننود. مهمتورین ایون      یباید نکاتان مدیردر طول فرآیند استخدام، 

 اصول عبارتند از

  باید جایگاه های خالی شرکت خود را با کارکنانی پر کنود  هدا استخدام: مدیر

 که اوال مایل به کار کردن در شرکت باشند و ثانیا توانایی انجام وظایف مطوله را داشته باشند.
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  شرح شغل بهتری داشته باشد، نیازمندی های مشواغل  مدیر، استخدام: هر قدر

خود را مشخص کرده و آموزش هایی که برای انجام آنها الزم است را بهتور تشوریا کنود، کارکنوان     

  تری را جذب و استخدام خواهد کرد.شایسته

  :هرکه قدر شغل بهتر تتریوف شوده باشود، متقاضویان، بهتور موی       تتریف شغل

 ا آن هماهنگ کنند.توانند انتاارت خود را ب

  :توانود  مدیری که قصد استخدام افراد جدیدی را دارد، در صورتی میرقابت آزاد

کارکنان باکیفیت تری را استخدام کند که استخدام آنها بر اسواس شایسوتگی باشود نوه بور اسواس       

 رابطه.

  شوده باشوند و بوه     تتریوف به خوبی  یشغل نیازمندی های: اگر کارکنانارزیابی

و توالش کارمنودان بواالتر    انگیوزه   ،گذاری کارمند مورد استفاد قرار گیرندبرای ارزشیاری مت عنوان

 یابد.رفته و غیبت و ترک شغل از سوی آنها کاهش می

 هر که کیفیت آموزش کارکنان بهتور باشود، آنهوا بهتور قوادر      : کارکنان آموزش

 ی وظایفشان برآیند.خواهند بود تا از عهده

 توانود از طریوق شورکت در کارگواه     مدیر کسب و کار می: مالک یا مدیر آموزش

های آموزشی و مخصوصا دوره های آموزشی ضمن خدمت، کارایی و سود کسب و کار خود را ارتقاء 

 دهد.  

 

 سازماندهی

 مقوامی  که مقابل در فردی که دهد انجام باید را کاری که، کسی که کند مشخص باید سازماندهی

، کنود  موی  مشوخص  را جهوت  ریوزی  برناموه . کنود  تتیوین  را ارتباطات یمجارنیز  و دارد مسئولیت

 .آورد می بوجود ها برنامه رساندن ثمر به و اجرا برای را هایی سیستم سازماندهی

 با توجه به تتریف سازماندهی، فرایند سازماندهی مشتمل بر سه مرحله زیر است:

 های ضروری   طراحی و تتریف کارهای و فتالیت .8

 های سازمانی تتریف شده.  ها بر حسب مشاغل و پست فتالیتدسته بندی  .1

 های سازمانی، برای کسب اهداا مشترک.  برقراری رابطه میان مشاغل و پست .4

حاصل فرایند سازماندهی، ساختار سازمانی است که مشتمل بر مجموعه روابط، مقوررات و قووانینی   

شووند و   طوور رسومی تصوویب موی    است که حتی اگر به طور غیر رسمی شوکل گرفتوه باشوند، بوه     

 دهند.   های افراد برای کسب اهداا مشترک سازمانی را شکل می  فتالیت
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 ساختار سازمانی

 و افوراد  و عملیواتی  فراینودهای  و هوا  سیسوتم  مشواغل،  بر حاکم روابط کهارکوب سازمانی ساختار

 بوه  را کوار  که است راههایی مجموعه .کنند می توالش هوودا به نیل بوورای کووه است گروههایی

 در قووودرت  توزیووو   ساختوووار، . کنود  موی  فراهم را آنها میان هماهنگی و تقسیم مشخص وظایف

 تطوت  را سوازمانی  فرایندهای بلکه نیست هماهنگی سازوکار یک صرفاً و دهد می نشووان را سازمان

 داللوت  ارتباطوات  و اراختیووو  سازمان، درونی روابط الگوهای به سازمانی ساختار. دهد می قرار تأثیر

 گیری تصمیم اختیار تفویض و مسؤولیت تتیین رسمی، ارتبا  کانالهای دهی، گزارش روابط و. دارد

 یابود  می آرایش سازمان، داخل فوتالیتوهای و عملیات سازمانی ساختار بوووسیله. سازد می روشن را

 کوه  سرپرسوتی  مسئول که دهد می نشان مدیران به .شود می مشخص واختیار مسئولیت خطو  و

 کموک . گیرنود  می دستور و آموزش آنها از که شناساند می را مدیرانی  کارکنان، به و هستند کسانی

 ساخوووتار. کنود موی فراهوم سوازمان برای ساختار که اسوت تسهیوالتی از نویز اطالعات جریان به

 حول  و مطویط  به نسبت ناسبم گیری، واکنشتصمیم تسهوویل و تسریو  توووان بوواید سووازمانی

 آن فتالیتهای بین هماهنگی و سازمان اصلی ارکان بین ارتبا . باشد داشته را واحدها بین تتارضات

 سوازمانی  سواختار  وظوایف  از گیوری،  گزارش و دهی گزارش نار از سازمانی درون ارتباطات بیان و

 است

 همه و گذارد می اثور سووازمووان در کسی هر بر و است حقیقت یک سازمانی ساختار مفهوم اگرکه

 نقشوهای  سواختار،  زیورین  سنگ. دارد انتزاعی مفهومی بیش و کم ولی دارند، سروکار آن با نوعی به

 انتاوارات  تووان  موی  را ساخووتوووار  بنابرایووون  ،اسوت  نقشها، میان روابط الگوی و سازمان در افراد

 و شوغلها  شورح  و پستها شرح بوسیله اغلب هانقش این. دانست آنها میان ارتبا  و نقش هر از موجود

 موی  قوانونی  جنبوه  کننود،  می مشخص را شغل هر فتالیت دامنه و مسؤلیت حوزه که مکتوب اسناد

 که این بخوش هوا  ساختار سازمانی، برنامه ای است که واحدها، بخش ها، شتبات و هر آنچه را  .یابد

اختار سوازمانی الگوویی رسومی اسوت کوه      شود. سو  دهند و مسئول آن هستند را شامل می انجام می

دهد. پیتر دراکر ساختار سوازمانی را مناسوب تورین     کگونگی گروه بندی مشاغل و افراد را نشان می

 داند.   فضا برای ایجاد کارآفرینی می

 

 رسمی سازمانی ساختار 

را  هوایی  وهگور  و افراد کهات اختیار و ارتباطات از ای شبکه یا سیستم از عبارتست سازمانی ساختار

 بهتور  را سواختار  مفهووم  سوازمانی  نمودار، سازد می مرتبط هم به دهند می انجام مهمی وظایف که

 .سازد می روشن
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 و اختیوارات  ،ها مسئولیت، مقامات آن در که است اداری مراتب سلسله ساخت شامل رسمی سازمان

 بوجوود  شده تتیین پیش از هدفهای برای آگاهانه و شده تتریف و استقرار موضوع فرماندهی خطو 

 .آید می
 

 رسمی غیر سازمان ساختار

 سوازمان  قالب در که اجتماعی و شخصی روابط شبکه یک از است عبارت غیررسمی سازمان ساختار

 کوه  درحوالی . گیرد می شکل خود به خود یکدیگر با افراد روابط برقراری ضمن، آمده بوجود رسمی

 بوراین  غیررسومی  سواختار ، دهود  می گزارش کسی که هب فردی که کند می تتیین رسمی ساختار

 بودون  و پوردازد  موی  تتامول  بوه  و کند می صطبت کسی که با عمال کسی که که است استوار مبنا

 .است آگاهانه هدا

 یوک  عنووان  بوه  واق  در ولی، شود نمی مشخص نمودار روی از غیررسمی ساختار اینکه وجود با    

 درک مودیریت  توسوط  بایود  و دارد وجوود  رسمی سازمان درون در شخصی و اجتماعی روابط شبکه

 .گیرد قرار توجه مورد و شود
 

 چارت سازمانی 

 سواختار . شووند  موی  قایول  سوازمانی تموایز   نمودار کارت سازمانی یا همان  و سازمانی ساختار بین

کوارت   در. شوود  موی  داده نشوان  کوارت سوازمانی   بوسویله  هسووت،  توری  کلوی مفهوم که سازمانی

 رسومی  خطوو   و رسومی  کواری  گروههای و رسمی ارتبا  کانالهای ،اتاختوویار روابط ووازمانی؛س

 هوا،  رویه  مقررات، قواعد، نمای تمام آیینه ساختار گفت توان می بنابراین. است نمایووان پاسخگویی

 سوله سل و آنهوا  تلفیوق  و مشواغل  بخشها تفکیک ارتباطات، نطوه گیری، تصمیم جایگاه  استانداردها،

 سوازمانی، نمایوان   نموودار  شوکل  بوه  ساختار از ملموس و ساده نسبتاً مفهوم. است اختیارات مراتب

 سوازمانی  فرآینودهای  و ارتبواطی  هوای  شویوه   فتوالیتها، کوول از رؤیووت قابل نماد یک که شود می

 یوت واقت از خالصوه ای  و تلخویص  سوازمانی،  نموودار  کوه  کرد استدالل اینگونه توان می پس. است

 .است سازمانی ساختار

 

   سازمانی ساختارهای انواع

 وظیفوه شامل انوواع   متموال که است هرمی و عمودی بشکل سنتی های نگرش در سازمانی ساختار

 سواختارهای  و اسوت  افقوی  شکل به بیشتر جدیدتر های نگرش در و می شود ماتریسی، بخشی، ای

 .گیرد می بر در را ای شبکه و تیمی
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 سازمانی هاینمودار مزایای

 شناسایی برای وسایلی عنوان به  -8

 ارتباطات برقراری وسیله عنوان به  -1

 سازمانی مرتبه و مقام نمایانگر  -4

 سازمان طرح جهت ای وسیله -5
 

 یا وظیفه ساختارهای

 در، مشوابه  هوای  فتالیوت  بوه  مربوو   های مسئولیت و ها مهارت با افراد ای وظیفه ساختارهای در 

 کنودان  کوه  کوکوک  سوازمانهای  بورای  بیشتر ای وظیفه ساختارهای یابند می تقراراس رسمی گروه

 .است مناسب دهند می ارائه خدمت و مطصول دو یا یک و ندارند پیچیدگی
 

 تخصص( و وظیفه) بخشی ساختارهای 

 یوک  بوه ، کننود  موی  کار مطصول یک روی بر که متنوع های مهارت و وظائف با را افراد ساختار این

 کنین. گروه هم می آوردکند می عمل جغرافیایی منطقه یک در یا و دهند می ارائه خدمت مشتری

 .هستند مفید، مختلف رقابتی های مطیط و پیچیده های موقتیت در ساختاری
 

 ماتریسی ساختارهای 

 غالبوا  و اسوت  وظیفه یا تخصص برحسب سازماندهی و پروژه برحسب سازماندهی از تلفیقی متموال 

 دارای دائموی  هوای  تویم  از ماتریسی ساختارهای. دارد کاربرد. .. و فضایی صنای ، ساختمانی امور در

 دهوی  انسوجام  قودرت  با را ای وظیفه ساختار فنی های توانایی تا کنند می استفاده متقاط  وظایف

 بوه  حداقل همزمان زیر شکل برابر ماتریسی ساختار یک کارکنان. بیامیزند درهم بخشی ساختارهای

 .مطصول یا پروژه گروه و ای وظیفه گروه یتنی دارند تتلق رسمی گروه دو

 جغرافیایی مناطق برحسب سازماندهی 

 علوت  بوه  آنهوا  هوای  فتالیوت  یوا  و دارند وسی  عملیاتی حوزه که موسساتی در سازماندهی نوع این 

 ... و هادادگاه ، ها کالنتری، ها شهرداری مانند. باشد می مناسب است پراکنده جغرافیایی
 

 رجوع( ارباب) مشتری برحسب سازماندهی 

 واحودی  بوه  مووردنار  خودمات  یوا  کاالها خرید برای رجوع ارباب یا مشتریان از دسته هر که زمانی

 مبل. است یافته تطقق مشتری برحسب کار تقسیم دارد قرار مدیر یک زیرنار که کنند می مراجته

 .اند شده تفکیک گانه بچه، زنانه، انهمرد لباس فروش واحدهای که بزرگ فروشگاههای
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 محصول نوع برحسب سازماندهی 

 و مشواغل  ، دارد وجود بزرگ سازمانهای در مطصول نوع برمبنای کار تقسیم سازماندهی نوع این در

برای مبال، فروشوگاهی   .کنند می بندی گروه هم با را خدمت یا مطصول یک به مربو  های فتالیت

قط کند کارمند دارد ترسیم نمودار سازمانی کنین فروشوگاهی بسویار سواده    را در نار بگیرید که ف

کنود و   است. در ساختار این فروشگاه، یک رئیس وجود دارد که وظیفه دیگر کارکنان را متوین موی  

کنند. انتخاب ساختار مناسب برای کسوب   هرگاه کارکنان با مشکلی مواجه شوند، به وی مراجته می

ر توانایی سازمان برای دسوتیابی بوه اهوداا بلنود مودت، توأثیر حیواتی دارد.        و کار مخاطره آمیز، د

بوه ویو ه در   ر تأثیر گوذار اسوت و   ساختار درونی سازمان، همچنین بر کارایی و اثر بخش کسب و کا

. کسوب و  ست، از اهمیت بیشتری برخوردار می شودزمانی که کسب و کار دارای ماهیت خانوادگی ا

اغلب از ساختار ساده که تنها یک فرد دارای قدرت و اختیار رسمی اسوت،   کارهای جدید و کوکک،

کنند. ساختار ساده در مراحل اولیه، ساختاری مناسب و کارآمود اسوت، اموا زموانی کوه       استفاده می

دهود.   کارآمدی خود را ا دسوت موی   یابد، ود و رشد میش سازمان با مطیط مبهم و پیچیده مواجه می

هوای اسوت کوه ایون       کینش فتالیتهای کسب و کار به شویوه   زماندهی به متنیبه عبارت د یگر، سا

 ها به طور ناام یافته به اهداا کسب و کار کمک کنند.   فتالیت

 ساختار سازمانی ساده 2-7نمودار

 

 

 

 

 

 

در صورت افزایش فتالیتهای فروشگاه، رئیس فروشگاه قادر به اداره  همه امور کارکنان نخواهد بوود،  

راین ممکن است به طور غیر رسمی، یکی از کارکنان را موظف به تنایم جدول زموانی فتالیوت   بناب

افراد، و فرد دیگری را متصدی رسیدگی به تقاضای مشتریان جزء کند. به این ترتیب، برخی از افراد 

یابد، به طوری کوه بوه تودریج کول وقوت       کنند و ساختار اداری فروشگاه تغییر می به مدیر کمک می

شووند. بوه ایون ترتیوب، سواختار       شود و در آن امور متخصص موی  آنان صرا انجام امور یاد شده می

 گیرد.   می ها و وظایف افراد شکل نای تخصصسازمانی بر مب

 

 

 رئیس

 کارکنان
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 ساختار سازمانی بر مبنای وظیفه 5-7نمودار

 

 
 

 

بوه صودها نفور برسود،     استفاده از این ساختار تا زمانی که فروشگاه توسته یابد و تتداد کارکنوان آن  

امکان پذیر خواهد بود، ولی با توسته فروشگاه و متنوع شودن فتالیتهوای تجواری آن ممکون اسوت      

راهبرد جاری شرکت تغییر کند و مدیر فروشوگاه درصودد توسوته جغرافیوایی فتالیتهوای فروشوگاه       

لیت را نیوز هنگوام   برآید. در این صورت، عالوه بر تخصص و وظایف افراد باید  منطقه جغرافیایی فتا

ساختار سازمانی را بر حسوب نیازهوای جدیود سوازمان و     و طراحی ساختار سازمانی، در نار بگیرد. 

شود، اصالح کرد. نوع سازمان و ساختار سوازمانی،   تغییراتی که به تدریج در راهبردهای آن ایجاد می

ه هر مدیر با آن سروکار دارد، بوه  تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت آن دارد؛ زیرا تتداد و نوع مسائلی ک

های کوکک، بوا مسوائلی در موورد      نوع سا زمان و اندازه آن بستگی دارد. برای مبال، مدیران سازمان

ها و حیطه ناارت سروکار دارند و مشوکل عموده آنوان ایون اسوت کوه        تقسیم کار، تتیین مسئولیت

های متوسط، بیشتر با مشوکل    مدیران سازمانگروهی از مدیران ورزیده را برای اداره سازمان بیابند. 

ایجاد ساختار وظیفه ای، تأمین نیوری انسانی متخصص و ایجاد هماهنگی بین آنها سروکار دارنود و  

یابود،   های بزرگ، درگیر مسائل مربو  به تمرکزند. در واق ، هر سوازمان بیشوتر توسوته موی      سازمان

شود. در ادامه جهوت آگواهی بیشوتر نموودار      رتر میایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف آن، دشوا

 شود.   ساخت سازمانی بر مبنای منطقه جغرافیایی مشاهده می
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 ساختار سازمانی بر مبنای جغرافیای محل کار 6-7نمودار

 

 
 

 

 توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: ها را می در یک تقسیم بندی کلی، ساختار سازمان

 ک ساختار بوروکراتی –الف 

 ساختار ارگانیک  –ب 

شوود و   هوا در سوطا عوالی سوازمان متمرکوز موی       در یک ساختار بورکراتیک، قدرت، دانوش و داده 

هوای    ساختاری منطقی و غیر شخصی است که مبتنی بر تصومیم گیوری متمرکوز، مقوررات و رویوه     

یوک   رسمی، انجام فرایندهای سازمانی در حالتی رسمی و یکسان و وظوایف تخصصوی شوده اسوت.    

سازمان کارآفرین، خواهان اجتناب از ساختار بوروکراتیک و مکوانیکی و اسوتقرار سواختار ارگوانیکی     

دهد. ساختار کارآفرینانوه   است؛ زیرا ساختار ارگانیکی، نوآوری و کارآفرینی را در سازمان افزایش می

ضروری است و بور  ارگانیکی دارای دگرگون پذیری و انتطاا، حداقل سلسله مراتب و صرفاً مقررات 

مرز گستری افقی تأکید دارد. هدا از ساختار ارگانیک، حفظ نوآوری و بهره وری در سازمان اسوت.  

برای حمایت از کنین ساختاری، به توانمندسازی بوه عنووان بخشوی از اسوترات ی سوازمانی توجوه       

 شود.   می

 

 شغل تحلیل و تجزیه

 آن جوام   نمونوه  یک به در اینجا که است شده عنوان شغل تطلیل و تجزیه از متتددی های تتریف

 آن رابطه، شغل های مسئولیت و وظایف و خالصه شرح شامل شغل تطلیل و تجزیه. شود می اشاره

 از کوه  اسوت  کار مطلوب شرایط و آن دادن انجام برای الزم مهارتهای و دانش، دیگر مشاغل با شغل
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 و تجزیوه  اهمیوت  از. گوردد  موی  بررسی مانساز در مشاغل از یک هر وی گیهای و ماهیت آن طریق

 مودیریت  کوه  اسوت  طریق این از زیرا اند کرده یاد انسانی مناب  مدیریت قلب عنوان به شغل تطلیل

 اهوداا  بوه  نیل جهت در و یکدیگر با متناسب سازمان در موجود وظایف که کند می حاصل تطقیق

 است. شده تنایم سازمان

 

 :  اهداف تجزیه و تحلیل شغل

ای شورح  ل زیر است که راهنمای عمل بور تطلیل شغل، دستیابی به پاسخ شش ساا از تجزیه و هد

 :شغل و شرایط احراز شغل هستند

 شودککه کاری انجام می -8

 شودککگونه انجام می -1

 شودککه زمانی انجام می -4

 شودککجا انجام می -3

 شودککرا انجام می -5

 استککه شرایطی برای انجام شغل الزم -4

 

 : شغل تحلیل و تجزیه اجرای مراحل

 مراحل تجزیه و تطلیل شغل به ترتیب زیر است:

  سازمان کلیت مطالته (8

  اطالعات آوری جم  (1

  شده آوری جم  مشاغل اطالعات از هائی نمونه تطلیل  تجزیه (4

  مشاغل استاندارد تهیه (3

  احراز شرایط تتیین (5

  وظایف شرح تنایم (4

  مشاغل طراحی (3

  الزم اصالحات و شغل یطراح ارزیابی (1

 

   شغل تحلیل و تجزیه روشهای 

انتخاب یک روش وی ه برای تجزیه و تطلیل شغل بر اساس دو فاکتور اولیوه و اساسوی زیور صوورت     

 پذیرد:می
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 آوری شده.فاکتور اول: اهداا و اطالعات جم 

 پذیر است.فاکتور دوم: روشی که بیشتر برای سازمانها امکان

ک از فاکتورهای یاد شده به شرایط کسب وکوار بسوتگی دارد و انتخواب یوک روش     استفاده از هر ی

های مورد نیاز، درجه تخصصی مورد نیاز، منای  مناسب به میزان اثربخشی آن در بدست آوردن داده

 و تجزیوه  روشوهای  . مهمتورین های تجزیه و تطلیل شوغل مهو مقداری از زمان در دسترس برای برنا

 وارد زیر است:شغل شامل م تطلیل

 پرسشنامه  

 مصاحبه  

 مستقیم مشاهده  

 گروهی یا تیمی مصاحبه 

 کارکنان های یادداشت و کاری سوابق از استفاده  

 متخصصان نشست  

 ترکیبی روش 

 پست تطلیل و تجزیه پرسشنامه  

 :  شود می حاصل زیر آثار شغل تطلیل و تجزیه 

 تشکیالت طراحی برای الزم زمینه  

 احراز شرایط تتیین  

 سازمانی های مش خط و ها سیاست تتیین  

 مشاغل ارزیابی  

 عملکرد ارزیابی  

 کارکنان آموزش  

 وظایف کیف و کم رسانی اطالع  

 اعتراضات و شکایات به رسیدگی برای مناسب بستر ایجاد  

 عملکرد و استاندارد تتیین  

 حواد  از پیشگیری 

 وری بهره و تولید سطا ارتقاء برای مناسب بستر ایجاد 
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 شغل طراحی

 یوک  در کوه  هوایی  فتالیوت  و شود انجام باید کار یک که روشی تتریف از است عبارت شغل طراحی

 هوم  کنوار  در و تتیوین  از اسوت  عبارت شغل طراحی دیگر، تتریف در. است نیاز مورد مفروض شغل

 نجوام ا خاصوی  هوای  مهارت با فردی توسط تواند می کاری واحد یک صورت به که وظایفی دادن قرار

در تتریفی دیگر طراحی شغل عبارتست از از تصوریا  . باشد سازمان نیاز از بخشی پاسخگوی و گیرد 

نیازهوای تکنولووژیکی و سوازمانی و همچنوین نیازهوای       در جهوت توأمین  مفاد، روش و روابط کوار  

 شخصی و اجتماعی شاغل.  

 

 اهداف طراحی شغل

 دهد:  طراحی شغل اهداا زیر را مد نار قرار می

 وری، کارآیی عملکرد و کیفیت تولید یا خدمت.تأمین نیازهای سازمانی برای بهره -8

برطرا کردن نیازهای کارکنان در جهوت ایجواد عالقوه و احسواس همودلی در اجورای وظوایف         -1

 مطوله.

 استاندارد کردن مطتوای کار. -4

 ها.استاندارد کردن مهارت-3

 

 مدل طراحی شغل

به وضوح نشان داده شده است. طراحی  3-3کند که در نمودار تیت میطراحی شغل از یک مدل تب

هوای مشخصوی بووده و    شغل در قالب شغل و شاغل مطرح است. شاغل دارایی توانایی ها و خواسته

شغل نیز ا  شرح شغل و شرایط احراز تشکیل یافته است، هماهنگی ما بین شغل و شاغل منجر به 

جهوت رسویدن بوه اهوداا     در اهوداا  ایون  که مجموعه  می شودفردی و گروهی و سازمانی  اهداا

 باشد.جامته می
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 مدل طراحی شغل 7-7نمودار 

 

 
 

 های طراحی شغلروش

طراحی شغل باید از تجزیه و تطلیل الزامات و نیازمندیهای وظایف با استفاده از تکنیکهوای تطلیول   

باشود  میو ساختار آن  ازها در حقیقت کارکردی از اهداا سازمان، تکنولوژیشغل آغاز گردد. این نی

 نیز در نار بگیرد. یتنی  مشخص نموودن ایون کوه   باید فرآیند تصمیم گیری را  این تجزیه و تطلیل

دامنه واگذاری اختیارات به افراد و گروهها و مسئولیت آنها که وضتیتی دارد. بور اسواس تطقیقوات    

 پنج روش در این زمینه پیشنهاد شده است:انجام گرفته، 

 هاتنوع مهارت -8

 الف( فراهم کردن فرصتهای الزم برای کارکنان جهت انجام کارهای متنوع

 ب( وظایف متنوع و مرکب

 تعریف شغل -1

 الف( وظایف مرکب

 ب( تشکیل واحدهای کار

های خواسته هاتوانایی

 شخصی

شرایط احراز  شرح شغل

 شغل

 شغل

 شاغل

 طراحی شغل

 اهداا گروهی

هماهنگی بین شغل و 

 شاغل

 اهداا فردی

 اهداا جامته اهداا سازمانی
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 شفافیت و اهمیت وظایف -4

 الف( تشکیل واحدهای کار

 اد از میزان اهمیت کارشانب(  مطل  کردن افر

 استقالل کاری -3

 دادن مسئولیت به کارکنان برای تتیین سیستم مکاری خود

 بازخور -5

 باشد.مناور برقراری ارتباطات مطلوب و ایجاد کانالهای مرتبط می

 

 مکاتب فکری در مورد طراحی شغل:

ی شوغل موورد   بورای طراحو   را : مکتب مهندسی، رویکردهوای ماشوینی متتوددی   مکتب مهندسی

دهد. این مکتب به اصول مهندسی نایر ساده سازی کار، تخصوص گرایوی، حرکوت    استفاده قرار می

سنجی و زمان سنجی متکی است، و به وسیله افرادی همچون آدام اسمیت و تیلوور حمایوت شوده    

 است. باید توجه داشت که تمرکز روی کارایی، به طور کلی منجر به رضایت کمتور و غیبوت بیشوتر   

 می شود.

: مدل وی گی های شوغل بوا تاکیودی کوه بور افوزایش رضوایت کارکنوان دارد         مکتب روانشناختی

احتماال بهترین مبال از مکتب روانشناختی طراحی شغل است. طرفداران این مدل بر این باورند کوه  

هوای  مدل مذکور، استقالل و اختیار در کار، تنوع در مهارت و وظیفه، تتوامالت اجتمواعی و جنبوه    

مشابه در یک شغل را افزایش می دهد. بنابراین می توان انتاار داشت کوه ایون رویکورد منجور بوه      

 کارکنانی راضی تر و با انگیزه تر عملکرد شغلی باالتر برای اکبر افراد و کاهش در غیبت از کار شود.

از طریوق  مکتب مهندسی انسانی برای افزایش تناسب انسان با ماشوین   :8مکتب مهندسی انسانی

پی گیری توسته و بهبود تجهیزات و مشاغلی که ساده، ایمن و قابل اعتناد بووده و حوداقل الزاموات    

ذهنی را از متصدیان می طلبند، تالش می کند. مدافتین این مکتب پیشنهاد می کنند که ضوروری  

اسوتقرار   است، اطمینان حاصل شود که مطل کار از نور کافی و دید درست برخوردار بووده و نطووه  

ماشین آالت مناسب می باشد. با توجه به این اهداا تاکید بور مهندسوی انسوان منجور بوه کواهش       

میزان حواد ، اشتباهات و فشار عصبی، بارکاری و خسوتگی ذهنوی میشوود. عوالوه بور آن تناسوب       

مطلوب بین انسان و ماشین منجر بوه دوره زموانی آموزشوی کوتواهتر و نرخهوای بهوره وری بواالتر        

 یگردد.م
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این مکتب بر راحتی و رفاه جسمانی کارگر تمرکز و تاکید دارد. آنچه  مکتب زیستی )بیولوژیك(:

مورد تاکید است عبارتند از: مطل استقرار کارگران، ابزار الزم برای تطمول وضوتیت کواری، قودرت     

کار تاثیر جسمانی، سر و صدا و سطوح حرارت و دیگر متغیرهای مشابه که بر راحتی کارگر در مطل 

دارند در جاهایی که به این متغیره توجه می شود کارگران نیاز به تالش جسمانی کمتری داشوته و  

 و حواد  کمتری اتفاق می افتد. می گیردتری قرار بدن آنها در مترض درد و بیماری کم

 

 طراحی شغلتکنیکهای 

 شرح زیر است: که مهم ترین آنها به روشهای بسیاری برای طراحی شغل بیان شده است

 روش مهندسی شغل یا ساده کردن کار:  -2

 ٬ءاساساً هرکجا در حوزه ی مدیریت واژه ی مهندسی بکار رود به این متناست که کول را بوه اجوزا   

زموان سونجی(.    متیّن با رفتارهای قطتی تقسیم کنیم )حرکت سنجی و قطتات مشخص و عناصر و

همانگونه که از اسمش پیداست ماننود ماشوین    ند ونیز می گوی کیبه این روش طراحی شغل مکانی

 تکالیف مشخّص ومتیّن با کمترین انتطاا است.  وظایف و ٬دارای یک سلسله حرکات

 وی گیهای این روش عبارتند از:  

 شدید است.  تقسیم کار بسیار جزئی و -8

 ارتبا  عمودی است.  -1

 سلسه مراتبی تنایم می شود. ٬روابط  -4

 ست.  تمرکز باال -3

 آزادی عمل شاغل کم است.  -5

در این روش کارکنان متخصص می شوند کیفیت کار بوه سوبب تخصوص و تجربوه کارکنوان رو بوه       

بهبود می رود، هزینه آموزش کاهش و سرعت کار افزایش می یابد اما در بلند مدت ناکامی، از خوود  

بدنبال دارد کوه در نهایوت هزینوه    بیگانگی ،تنبلی، فقدان انگیزه و احساس عدم رضایت کارکنان را 

 افزایش و بهره وری کاهش پیدا می کند.  

 (8روش توسعه)گسترش افقی شغل -4

در این روش توستۀ شغل به صورت افقی وهمراه با گسترش در عرض شغل اسوت. بور اسواس ایون     

نود  ناریه شمار عملیات در یک شغل افزایش می یابد مبال در اداره پست به جوای اینکوه یوک کارم   

فقط نامه ها را بر اساس نشانی مرتب نماید، تطویل نامه ها به واحدها و همینطور تمبر زدن نامه هوا  

                                                           
1
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 و تورک خودمت و غیبوت    در کنین طراحی شغلی ،حجم هزینه هوا  نیز به عهده او مطول می شود.

 کاهش یافته، میزان مشارکت کارکنان بیشتر می شود، غیبت و ترک خدمت نیز کاهش موی یابود از  

نداشتن تأثیرات انگیزشی قابل توجه در کارکنان به وی  در بلنود  بر این روش جمله انتقادهای وارده 

مدت می باشد، به خصوص اگر این افزایش عملیات هماهنگ بوا جبوران خودمات کارکنوان نباشود      

 ضمن آنکه کارکنان مقام دوست حتی با کنین طرح هایی ارضا نمی شوند.  

 :  8دی شغل( شغلغنی سازی)توسعه عمو -3

در این روش توستۀ شغل به صورت عمودی وهمراه با گسترش در عمق شوغل اسوت. غنوی سوازی     

شغل به کارکنان اجازه می دهد که کنترل بیشتری بر کارشان داشته باشند آنهوا مجازنود برخوی از    

زیوابی کوار و   ریوزی و ار گیورد، بپذیرنود) برناموه   وظایفی که نوعا به وسیله سرپرستان آنها انجام موی 

 همچنین نطوه اجرای آن( 

. اگر افراد را بوه بوه   داین روش به احساس رضایت، انگیزش بیشتر و افزایش بهره وری منجر می شو

روش توسته ی شغل را اعمال می کنیم. امّوا اگور نگواه بوه انسوان در سوازمان بوه        نوعی بالغ بدانیم 

 خواهیم گرفت.   صورت بالغ باشد بیشتر روش غنی سازی شغل را در پیش

 : 4روش طراحی مشاغل به صورت چرخش شغلی -2

شوند که امکان کرخش افراد وجود داشته باشود.  می کرخش شغلی مشاغل به گونه ای طراحی در 

 کرخش شغلی می تواند با دو نیّت انجام شود: 

 .کمانند تتویض شتبۀ بان هاکسل کنندگی آن  یکنواختی و خستگی مشاغل وبرای کم کردن  -8

های شاغل را افزایش دهد وبه تتبیری مسیر شغلی فرد را برای آینده ترسیم کنود. ماننود   توانائی -1

اینکه شغل فرد رادر بانک از تطویلداری به حسابداری تغییر دهد. در این نوع بایود ظور فیوت هوای     

 شود.شاغل را به گو نه ای توسته دهیم که توانایی اش برای بر عهده گرفتن مشاغل بیشتر 

از دیگر مزایای این روش ایجاد انتطاا پذیری در سازمان و آموزش نیروی کار می باشد. ضمن آنکه 

   .تأمین نیرو را موجب خواهد شد

 ،کاهش کارایی و موجب اختالل در امور اشاره کرد.از متایب آن می توان به باال رفتن هزینه آموزش

 :3روش طراحی شغل به شیوۀ مشاغل گروهی -5

طراحی می شود که همکاری ومشوا رکوت کارکنوان     هبه این شیوشغل هنگامی  ٬مشاغل گروهی در

برای انجام وظایف ضروری باشد. در این حالت مطلوب است به سراغ کار گروهی برویم. اگر وظوایف  

                                                           
1
 Job enrichment 

2
 Job rotation 

3
 group Job 
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ای جز کار گروهی نوداریم ماننود اتواق    کاره ٬سازمانی به گونه ای باشد که مشارکت افراد الزم باشد

   عمل.

 

 شرح شغل

عبارت است از مالک و متیواری کوه اطالعوات     تطلیل شغل مشتق می گردد و شرح شغل از تجزیه

جم  آوری شده در خصوص کارها، وظایف و مسئولیت های شغل را توصیف می کند.بتبارت دیگور  

 شرح شغل، اطالعات اساسی درباره مقاصد کلی از شغل طبق مسئولیت اصلی شاغل ارائه می دهد.

 ح شغل می تواند برای هر یک از مقاصد زیر بکار رود:شر

تتریف جایگاه شغل در سازمان و روشون نموودن وظوایف شوغل در دسوتیابی بوه اهوداا         -

 سازمانی و یا دپارتمان ها برای شاغلین یا دیگران.

تهیه اطالعات الزم برای ایجاد وی گی های فردی جهت استخدام و بوه اطوالع متقاضویان     -

 شغل رساندن.

 ه عنوان پایه ای برای قرارداد های استخدام.ب -

کنین شرح شغلی نبایستی وارد جزئیات بیشتری شود.آنچه که نیازمند روشن شدن است  -

در سازمان شرح  شغل و موقتیت های مرتبطو به عنوان نتایج  کاری است که شاغل باید انجام دهد

 دهد.

 

 محتوای شرح شغل

 زیر است :مطتوای شرح شغل شامل سه قسمت عمده 

 نام شغل -8

 تتریف شغل یا خالصه شغل -1

 وظایف شغل -4

هر کند مطتوای شرح شغل از سه قسمت فوق تشکیل یافته است، لویکن یوک شورح شوغل جوام       

 اطالعات زیر باشدتا بستر را برای شرایط احراز شغل آماده نماید.حاوی بایستی 

 بخش شناسایی شغل -2

ه جغرافیایی، نام واحد سازمانی، عنوان و کد شغل، تتوداد افوراد،   این بخش شامل نام سازمان، منطق

گروه و پایه و میزان حقوق ودستمزد بر اساس وض  موجود در این شغل است. از بوین مووارد فووق    

شغل بایستی طوری انتخاب شود کوه سوازمان    و عنوان وکد شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

غل به اهدا پیش بینی شده خود برسد. عنوانی که برای هرشوغل  بتواند در قالب آن شغل توسط شا
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وکار را به نطو روشنی توصیف و تبیین نماید. کد شغل،  باشد انتخاب می شود بایستی گویا و روشن

 شماره ای است قراردادی که برای شناخت یک شغل به صورت کدینگ نشان داده می شود.

 بخش خالصه شغل -4

ل در حقیقت وظایف مهم شغل را مشخص می نماید و اطالعوات مربوو    خالصه شغل یا تتریف شغ

 به آن را به طور خالصه بیان می کند.

 هدف شغل -3

عمل درآمدن موارد پیش بینی شوده در ماموریوت هوا و فلسوفه     به  و ییهدا شغل در حقیقت اجرا

د مد نار قرار که در خالصه شغل یا تتریف شغل بای ازمان از طریق مشاغل گوناگون استوجودی س

 گیرد.

 مسئولیت ها -2

پاسخ گویی شاغل در ارتبا  با شغل واگذار شده را مسئولیت می نامند.شرح مسئولیت هوا در شورح   

تقسویم   "غیر مالی وانسانی"و  "مالی ومادی"وظایف شغل مشخص می گردد.مسئولیت ها به دو نوع

ی مسوتقیم خوود را مسوئولیت غیور     می شود.مبال مسئولیت شاغل در ارتبا  با افراد تطت سرپرست

 مالی و انسانی می گویند.

 شرایط محیط کار -5

مجموعه شرایطی که شاغل بتواند با توجه به آن، شغل واگذارشده را به نطو احسن انجام ئهد،شرایط 

 شرایط مطیط کار در شرح وظایف شغل منتکس می گردد. مطیط کار می گویند.

 ماهیت کار -6

این دارد که شغل واگذار شده به شاغل فنی است یا غیر فنی، ستادی اسوت یوا    ماهیت کار اشاره به

صفی، همچنین آیا شغل نیاز به تالش جسمی دارد یا تالش فکری .ماهیت کار نیز همچون شورایط  

 مطیط کار در شرح وظایف شغل منتکس می گردد.

 نوع مهارت ها -7

و ادراکی فکر کردن شاغل پس از احوراز شوغل    نوع مهارت ها اشاره به فنی بودن، انسانی نگریستن 

 پیش بینی شده در سازمان دارد.

 

 شرایط احراز شغل

شرایط الزم و ضروری که باید فردی که در صدد احوراز  شرایط احراز شغل عبارت است از شرحی از 

از به نطوی که بتواند آن شغل را به نطو احسن و منطبق با اسوتانداردهای   یک شغل است دارا باشد
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قبل پیش بینی شده انجام دهد، به عبارت دیگر شرایط احراز شغل ، یا آنچه که تطت عنوان شرایط 

تجربه کیفیوت شخصوی    ناحراز مستخدم یا مشخصات پرسنلی شناخته می شود،شایستگی ها ،میزا

مورد نیاز متصدی شغل و یا هرنوع اطالعات ضروری در خصوص الزامات وی ه شوغل، نایور شورایط    

ی، ساعات غیر متمول یا دوری از خانواده را شامل می شود.همچنین می بایسوت مسوائلی از   جسمان

قبیل مدت زمان و شرایط استخدامی نایر حقوق، مزایا، ساعات کاری، تتطیالت را نیز در بر داشوته  

 باشد.

 اطالعاتی که در شرایط احراز شغل باید گنجانده شود، عبارتند از:

 شرایط جسمانی -2

هایی همچون بکار گرفتن عضوالت بودن بورای اسوتفاده ار موواد،  بکوار بوردن ابوزار آالت،         فهمول به

توان گفت مقدار وزرنی که توسط نیروی جابجایی، قرار دادن، نگهداری و ... اشاره دارد. همچنین می

ورد شود و سرعت زمانی که برای انجام کار مو شود و مقدار زمانی که صرا این کار میکار جابجا می

 نیاز است.

 های فکریتوانایی -4

هوای  است. توانایی« تطصیالت و آموزش کالسیک» های فکری برای احراز شغلپایه و اساس توانایی

 فکری به پنج موضوع زیر اشاره دارد:

 الف( توانایی فکری الزم برای شناخت مشکالت و مسائل مربوطه

 و مسائل مربوطه ب( توانایی فکری الزم برای تجزیه و تطلیل مشکالت

 های منطقی و عقالنی مسائلحل ( توانایی فکری الزم برای پیش بینی راه

 ها نسبت به نتایج حاصل از آنحلد( توانایی فکری الزم برای ارزیابی راه

 حل عملیحل و ارائه آن به عنوان راهه( توانایی فکری الزم برای یافتن بهترین راه

 سطح مسئولیت -3

شومارد و احسواس   شود که شاغل برای  انجام امور مطوله، خوود را مسوئول موی   ته میبه حالتی گف

شود که شفافیت در کوار باشود.در شورایط احوراز بایسوتی مسوئولیت در       مسئولیت زمانی آشکار می

هوا و  آالت، تجهیوزات و ابوزار، موالی، فورم    مقابل سرپرستی، ایمنی دیگران، مواد و مطصول، ماشوین 

 ارتبا  با دیگران مد نار قرار گیرد. گزارشات، تماس و

 هامهارت -2

 : الف( تطصیالت ب( تجربهبه دو نوع مهارت بایستی اشاره شوددر شرایط احراز شغل  

تطصیل عبارتست از مجموعه متلومات الزم جهت تصدی و انجام وظایف هر شغل که از طریق طی  

   آید.های دبستانی، دبیرستان و دانشگاهی بدست میدوره
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و  های کار از طریق انجام امور مربو تجربه عبارتست از مدت زمانی که شاغل جهت آشنایی با روش

 به وظایف هر شغل گذرانده است.

 آموزش -5

 هوا و ابوزار  های مشوخص(، دانوش راه  آموزش به دانش امور جزیی) دانش اصطالحات، دانش واقتیت

هوا، و  بنودی، دانوش موالک   ها، دانش طبقوه والیامور جزیی) دانش امور قراردادی، دانش ت رخورد باب

 ها( و دانش امور کلی و مسائل انتزاعی یک رشته اشاره دارد.دانش روش

 سایر صفات و خصوصیات الزم -6

هوا و  های فکری، سطا مسئولیت، مهوارت صفات و خصوصیاتی که بغیر از  شرایط جسمانی، توانایی

 آموزش مطرح هستند.

 

 حتوی شرایط احراز شغلمراحل م 8-7نمودار  

 

 
 

 

 چیدمان

کیدمان بوه متنوی    «تواند هزینه های شما را به طور مطلوبی کاهش دهد. یک کیدمان مناسب می»

نطوه تتیین مطل استقرار ماشین آالت، انبارها، میزهای کار و رابطه آنها با یکدیگر درمطیط کارگواه  

 کهمیتی داردآیا می دانید نطوه درست کیدمان که ا یا اداره است.
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 اهمیت چیدمان )کارگاهی یا اداری(

 برای صاحبان کسب و کار یا فروشندگان: -2

تواننود   با توجه به اینکه ابزار و وسایل کاری ارتبا  مستقیمی با کاال و خدمات تولید شده دارند، می 

کنود   موی در کسب درآمد  و هزینه اثر مهمی داشته باشند. این موضوع هنگامی بیشتر اهمیت پیودا  

که کسب و کار شما شکل کارگاهی داشته باشد مبل کارگاه های فلزکاری، کارگاه های کفش سازی 

و غیره یک کیدمان مناسب، دست به دست شدن و نقل و انتقاالت مطصول را بوین ایسوتگاه هوای    

شود که رفت و آمودهای کارمنودان یوا کوارگران بوه       مختلف تولید، به حداقل می رساند و باعث می

حداقل برسد و در نتیجه کارایی و ارزش افزوده کاال و خدمات تولیدی شما باال رود. از طورا دیگور   

تواند برای شما هزینه آفرین باشود زیورا مودت زموان تولیود کواال و ارائوه         یک کیدمان نامناسب می

ایون  دهد. عالوه بر آن، ممکن است شما سفارشاتی را از دسوت بدهیود و    خدمات شما را افزایش می

 امر به متنی اتالا پول )زیان( است.

همچنین اگر کسب و کار شما به گونه ای است که در ساعات کاری، تتداد زیادی ارباب رجوع دارید 

و دارای بخش های مختلف مبل بخش مدیریت، بخش اداری، بخش ارباب رجوع و. .. هستید، بهتور  

در دسترس آنان باشد و بخش مودیریت   است بخش ارباب رجوع در قسمتی قرار گیرد که به راحتی

شما در مکانی باشد که ارباب رجوع فقط در مواق  ضروری کوه بوا مودیریت سوروکار دارد بوه آنجوا       

کنود. موبال اگور     باشد که ارباب رجوع در وهله اول به آنجا مراجتوه موی   جاییمراجته کند نه اینکه 

را به بخش ارباب رجوع و طبقه دوم آن ساختمان اداری شما دو طبقه است بهتر است طبقه اول آن 

تواند باعث صرفه  را به بخش اداری و مدیریت اختصاص دهید. گاهی اوقات یک کیدمان مناسب می

 جویی هزینه های اداری برای صاحبان کار شود.

 برای مشتریان:   -4

باشد.  شودکه کسب و کار شما از نوع خرده فروشی اهمیت کیدمان هنگامی برای مشتری بیشتر می

تواند هنگام ورود مشتری به مطل کسب و کوار   دراین صورت باید گفت که یک جیدمان مناسب می

شما او را وادار به ایستادن و انتخاب مناسب کاالی موردنار خودکند. به عبارت دیگور شوما بایود از    

ر و بودون  ببرد که، با آراموش خواط  پی کیدمانی استفاده کنید که مشتری در هنگام ورود به راحتی 

. از طرا دیگر بهتر اسوت کوه کیودمانی را انتخواب     ی موردنار خود را پیدا کندتواند کاال عجله می

کنید که اگر با تتداد زیادی مشتری مواجه شدید باز هم مشتریان بتوانند کاالی خود را بوه راحتوی   

 انتخاب کنند، مبل کیدمان در فروشگاه های شهروند.

از نوع کارگاهی مبل فلزکاری، کفش سازی و. .. هستید در ایون صوورت   اگر شما دارای کسب و کار 

بوه گونوه    در این صورت بهتر است کیدمان کیدمان شما اثر مستقیمی بر کاالی تولیدی شما دارد.
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ای باشد که زمان کمتری را صرا تولید کاال و خدمات بورای مشوتریان کنیود و بوه موقو  بتوانیود       

د شین آالت شما باید به شکلی باشو استقرارما ده کنید. در کنین مواقتیکاالهای سفارشی آنها را آما

 که فرایند کاالهای در دست ساخت، حداقل حرکات اضافی را داشته باشد.

 برای کارمندان و یا کارگران: -3

یک کیدمان مناسب می تواند انگیزه کارمندان و کارگران را هنگام ورود به مطل کار برای شوروع و  

اگر کیدمان مطل کار به گونه ای باشد که افراد به مطض ورود به اتواق   ر کار افزایش دهد.انجام بهت

کار خود مجبور باشند به دنبال ابزار و وسایلی بگردند که نمی دانند روز گذشته کجوا گذاشوته انود،    

در یوک کیودمان    عالوه بر اینکه از این وض  ناراضی خواهند بود، کوارایی شوان کواهش موی یابود.     

ناسب افراد می دانند که وسایل و ابزار کاری خود را در کجا قرار دهند، مبال تخصیص دادن زونکن م

تواند به آنها در دسته بندی موارد مختلف کاری  ها در موضوعات متفاوت برای کارمندان در اتاق می

توسوط هور    ای باشد که فضای الزم بورای انجوام کوار    باید به گونه این امرکمک کند. از طرا دیگر 

بوه  نیوز  توردد کارمنودان یوا کوارگران را      ان  از انجام کار او نشود وکارمند به  اندازه کافی باشد تا م

تواند نشان دهنوده شخصویت کواری او باشود. متمووال       کیدمان اتاق یک کارمند می حداقل برساند.

خود را مرتب نگه می  کارمندانی که کار خود را بهتر انجام می دهند منام تر هستند و همواره اتاق

در ادامه به توضیا کیدمان ماشین آالت و کیدمان دفتر کار )اداری( بوه طوور جداگانوه موی      دارند.

 پردازیم.

 

 چیدمان ماشین آالت:

توانیود   شما با توجه به نوع مطصول، نوع فناوری، فراینود تولیود و ظرفیوت تولیودی کوه داریود موی       

نوان مبال، اگر در فرآیند تولید، مطصول کارخانه مستقیما از کیدمان متفاوتی را انتخاب کنید؛ به ع

انتهای خط تولید به واگن های قطار انتقال یابد به فضای کمی بورای موجوودی کواال نیواز داریود و      

توانید فضای بیشتری به ماشین آالت اختصاص دهید. حال به توضیا انواع نطووه کیودمان موی     می

 پردازیم.

 س فرایند تولید:نحوه چیدمان براسا -2

شود کوه شوما کاالهوای متفواوتی تولیود موی کنیود و یوا          این نطوه کیدمان زمانی به کار گرفته می

، اجوزای فرآینود   صورتتولیدکننده نوع خاصی از کاال به صورت ها و اشکال مختلف هستید. در این 

وسسات توزی  کننودۀ  تولید براساس نوع وظیفه ای که انجام می دهند در کنار هم قرار می گیرند، م

 .از این نطوه کیدمان استفاده می کنندکاال، درمانگاه ها، بیمارستان ها و دانشگاه ها 

 نحوه چیدمان براساس نوع تولید یا خدمات: -4



 محیط کسب و کارتحلیل                                                488

288 
 

شود که شما کاالها یا خدمات مشابه و به میزان بسیار زیواد تولیود و    زمانی بکار گرفته می شیوهاین 

به یک سری عملیات مشابه نیاز دارد. در این نوع از کیدمان هر  تولیدیرضه می کنید و هر واحد ع

دهدو کاال را بوه قسومت بتودی بورای      کارگاه یا کارگری قسمت خاصی از عملیات تولید را انجام می

کند. ماشین شویی های خودکار )کارواش(، سولف سورویس هوا و کارخانوه هوای       تکمیل، منتقل می

 کنند. دمان استفاده مینوشابه سازی از این نوع کی

 نحوه چیدمان در حالت ثابت:  -3

شود که به علت اندازه، حجم، شوکل و یوا هور خصوصویات دیگوری،       زمانی بکار گرفته می روشاین 

امکان حرکت دادن تولید وجودداشته باشد. در این نوع از کیدمان، مطصول در جای خود ثابت بوده 

تکمیل تولید بوه پوای کوار آورده موی شووند. بورای سواختن        و افراد و تجهیزات بر حسب نیاز برای 

در عملیات کشاورزی که خدمات کود دادن، شوخم زدن، بذرپاشوی در    وکشتی، هواپیما و لکوموتیو 

مزرعه انجام می شود یا در کارهای خدماتی مبل رنگ کاری ساختمان و خدمات برقوی نیوز از ایون    

ر سوازمان، ترکیبوی از انوواع روش هوای کیودمان را      به طورکلی هو  شود. نطوه کیدمان استفاده می

 مطابق نیازهای خود به کار می گیرد.  

 چیدمان دفتر کار:

ها قبل از انجام فتالیت کاری وارد اتاق کارتان می شوید، اولوین کیوزی کوه بوا آن      هنگامی که صبا

شغلی کوه داریود،    مواجه می شوید کیدمان اتاق و ابزار و وسایل کاریتان است. بدون در نار گرفتن

تواند برای شما یک روز کاری مفید را تداعی کند. شاید این موضوع  نطوه کیدمان و استقرار آنها می

به نار مهم نباشد ولی وقتی وسایل اداری و کار خود را سر جای خود می بینید و به راحتی به آنهوا  

کجا گذاشته اید و کجا باید آنهوا  دسترسی دارید، نسبت به هنگامی که نمی دانید وسایل کاریتان را 

 را پیدا کنید، احساس بهتری دارید.

 

 انتخاب تجهیزات و ملزومات دفتر کار:

توانود شوما را در ایجواد یوک کیودمان       انتخاب تجهیزات و ملزومات مناسب برای دفتر کارتوان موی  

ب و البتوه  مناسب یاری کند. در کل مطتا  و صرفه جو باشید. استفاده از میزهوای شویک و مرغوو   

کننود، توأثیر بسوزایی     متناسب با بودجه تان روی افرادی که به طور اتفاقی از اتاق شوما دیودن موی   

خرید وسایل کهنه و قدیمی، دفتر شما را به صورت مطلی متروکه و کسول کننوده جلووه     گذارد. می

 توانید در نار بگیرید، عبارتند از: دهد، از جمله مواردی که می می

 کتاب:  قفسه های  -2
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قفسه های کتاب باید در دسترس و به اندازه کافی بزرگ باشند تا تمام کتاب های موردنیاز شوما را  

درخود جای دهند. کتابهای موردنیاز خود را نزدیک و در دسترس قرار دهید تا برای استفاده از آنها 

 مجبور نباشید زیاد جابه جا شوید. 

 صندلی:  -4

أثیر بسوزایی دارد. بوه جلوو و عقوب خوم شودن روی یوک صوندلی         طرز نشستن بر روی سالمتی تو 

کند. صوندلی بایود    نامناسب به کمر شما فشار می آورد و بدن شما را مجبور به کار غیر ضروری می

 کامال قابل تنایم و قابل کرخش باشد.

 میز:   -3

اضوافی بورای    کارایی هر میز بستگی به بزرگی میز، کشوها و دوام آن دارد. همچنین باید یوک میوز  

 قرار دادن نامه ها و سایر لوازم داشته باشید که حتما باید با میز کار شما همتراز و همسطا باشد.

 ها:   فایل -2

فایل از جمله وسایلی است که مرتبا مورد استفاده قرار می گیرد و نباید در گوشوه ای از دفتور کوار    

مشوتریان، سفارشوات مشوتریان، صوورت      شما خاک بخورد. فایل برای نگهداری اطالعات مربو  بوه 

هزینه های اداری، مکاتبات اداری، طرح ها، کاربرگ ها و کاغذهایی کوه بایود بایگوانی شووند موورد      

. فایلی انتخاب کنید که به راحتی باز و بسته شود و سروصدا ایجاد نکنود. آن را در  می شوداستفاده 

و نزدیک میز شما باشد تا مجبور نباشید از روی اندازه ای انتخاب کنید که به راحتی قابل دسترسی 

 صندلی بلند شوید.

 ماشین چندکاره جنبی: -5

به جای استفاده از کندماشین یک مناوره از یک دستگاه کنودکاره بوا قیموت کمتور بورای کواپ،       

 دورنگار و تکبیر استفاده کنید.

 تلفن:   -6

توانید به تماس های تلفنی پاسخ دهید. برای تلفن را در دسترس قرار دهید تا همزمان با انجام کار ب

توانید از موسیقی انتاوار و نگهدارنوده پشوت خوط، سوامانه پخوش صودا )ایفوون(          راحتی بیشتر می

استفاده کنید. در غیر این صورت به دلیل خم شدن گوردن بوه عضوالت و اعصواب گوردن و سوتون       

 شود. فقرات فشار وارد می

 رایانه:   -7

از ابزارهای مهم برای انجام کارها، بخصوص کارهای دفتری است و شما نیز حتموا  امروزه رایانه یکی 

بنابر این با جستجوی اینترنتی از آخورین  در دفتر کار خود به یکی از آنها احتیا  پیدا خواهید کرد. 

 تجهیزات و فناوری های رایانه ای مرتبط با دفاتر کار استفاده نمایید.
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 نتیجه گیری

ده خود به فرصت کسب و کار و تشریا آن در یوک طورح کسوب و کوار، بایود نووع       پس از تبدیل ای

کسب و کار خود را تتیین کنید که آیا تجاری است و یا غیر تجواریک شورکت سوهامی، شورکت بوا      

مسئولیت مطدود شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی 

و کسب و کارهوای تجواری موی باشوند. کسوب و کارهوای       و شرکت های تتاونی تولید و مصرا جز

غیرتجاری، شرکت هایی هستند که جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارند تشکیل می شووند  

توانید وظایف یک شرکت خوارجی را   مانند کارهای علمی، ادبی یا امور خیریه عالوه بر اینها شما می

ن شما برای ورود به بازار کسب و کار باید نووع کسوب و   به صورت نمایندگی به عهده بگیرید. بنابرای

کار خود را مشخص کرده و همچنین بوا قووانین و مقوررات مربوو  بوه ثبوت، قوانون کوار و توأمین          

هوا و  اجتماعی، بیمه و مالیات آشنا باشید. آغاز به کار هر نوع کسب و کار نوپوا مسوتلزم اخوذ مجوز   

د موسس یا کارآفرین موظف هستید نسبت به دریافت آنها به عنوان یک فرپروانه کسب و کار است. 

قبول از شوروع و راه   باید انواع مجوزهایی که  صالح اقدام نمایید. در این بخشاز مراکز و مراج  ذی 

راحلی که باید برای دریافت این مجوزها طی شود شورح داده  تهیه کنید و ماندازی یک کسب و کار 

 شد

 و افوراد  و عملیواتی  فراینودهای  و هوا  سیسوتم  مشواغل،  بر حاکم بطروا کهارکوب سازمانی ساختار

 را کوار  که است راههایی مجموعه آن. کنند می توالش هوودا به نیل بوورای کووه است گروههایی

 نموودار  و سوازمانی  سواختار  بین .کند می فراهم را آنها میان هماهنگی و تقسیم مشخص وظایف به

 نموودار  بوسویله  ،موی باشود   توری  کلوی مفهوم که سازمانی ساختار. تفاوت وجود دارد تمایز سازمانی

 و رسومی  ارتبوا   کانالهوای  اختووویار،  روابوط  سوووازمانی؛  نموودار  در. شود می داده نشان سازمانی

 سواختار  گفوت  توان می بنابراین. است نمایووان پاسخگویی رسمی خطو  و رسمی کاری گروههای

 تفکیک ارتباطات، نطوه گیری، تصمیم جایگاه  استانداردها، ها، رویه  مقررات، قواعد، نمای تمام آیینه

ساختار سوازمانی، برناموه ای اسوت کوه      .است اختیارات مراتب سلسله و آنها تلفیق و مشاغل بخشها

دهنود و مسوئول آن    های سازمان انجام موی   واحدها، بخش ها، شتبات و هر آنچه را هر یک از بخش

ای، بخشوی،  باشد: ساختار وظیفهانواع ساختار سازمانی شامل موارد زیر می شود. هستند را شامل می

ماتریس، سازماندهی بر حسب منطقه جغرافیایی، سازماندهی بر حسوب مشوتری، و سوازماندهی بور     

حسب مطصول. در ادامه جهت سازماندهی کسب و کار به عنصر نیروی انسانی پرداخته شد. در این 

های طراحی شغل، شورح  لیل شغل و روشهای آن، طراحی شغل و تکنیکراستا مباحث تجزیه و تط

 شغل و شرایط احراز شغل به تشریا بیان گردید. 
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تواننود سورمایه    راه اندازی یک فتالیت کارآفرینانه و نوپا نیاز به تأمین سرمایه دارد. کارآفرینوان موی  

 صورت وجوه درونی یا بیرونی باشند.توانند به  الزم را از مناب  مختلف تأمین کنند. این مناب  می

 به طور کلی مناب  مختلفی برای تأمین سرمایه وجود دارد که شامل این موارد می باشند:

 سرمایه نزدیکان، دوستان و اقوام -8

 فرشتگان کسب و کار   -1

 مشتریان و مصرا کنندگان -4

 موسسات وام دهنده   -3

 گذاران مخاطره پذیر سرمایه -5

 تجاری  بانک های -4

 موسسات مالی تخصصی  -3

 عرضه سهام  -1

 کمک های دولتی   -1

اندازی کسب و کار خود نیاز به نیروی انسانی دارد. روش هایی وجود دارد که بوه   کارآفرین، برای راه

کند تا نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین کند. این روشها عبارتنوداز: آگهوی،    کارآفرین کمک می

وسسات کاریابی عمومی، مراجته بوه موسسوات کاریوابی خصوصوی، مراجتوه بوه دفواتر        مراجته به م

کاریابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفوه ای، کارمنودان، متورا هوا، مراجتوه      

مستقیم داوطلبان استخدام و اینترنت. بتد از این مرحله نوبت به انتخاب نیروی انسوانی و اسوتخدام   

 شود: . در اکبر موارد انتخاب و جذب نیروی انسانی به این صورت انجام میافراد می رسد

آزمون  -3ارزیابی کاربرگ درخواست شغل،   -4مصاحبه مقدماتی،  -1حضور داوطلب استخدام،  -8

آزمایشوات   -1تصومیم گیوری،    -3تطقیوق و بررسوی،    -4مصاحبه استخدامی،  -5های استخدامی، 

 فیزیکی.

 شود. ل داوطلب به  استخدام شرکت / سازمان درآمده و برای کار آماده میپس از طی این مراح

 انواع کیدمان مربو  به ماشین آالت تولیدی عبارت است از:

 کیدمان براساس فرایند تولید  -8

 کیدمان براساس نوع تولید یا خدمات -1

 کیدمان در حالت ثابت   -4

 

 گیری:سئواالت برای بحث و نتیجه

 ع کسب و کارهای تجاری را با هم مقایسه کنید.انوا: 8سوال 
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 تفاوت بین شرکتهای تتاونی را با شرکت های تجاری بیان کنید.: 1سوال

 که دربرگیرندۀ باید شود می تهیه انسانی نیروی استخدام برای که آگهی سوال تطلیلی: متن

 باشدک یک متن آگهی برای کسب و کار فرضی خود طراحی کنید. مواردی

اندازی کنید، کدام نوع کیدمان  طلیلی: اگر بخواهید یک ماشین شویی خودکار )کارواش( راهسوال ت

 را برای آن انتخاب می کنیدک

 
 

 سواالت تشریحی

 روش های تأمین سرمایه برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی را نام ببرید. .8

 را موالی  توأمین  مناب  از یکی عنوان به اقوام و دوستان خانواده، سرمایه از استفاده شرایط .1

 .دهید توضیا

 .کنید ذکر را آنها وی گیهای و داده توضیا  را پذیر مخاطره گذار سرمایه های شرکت .4

 در دهیود  توضویا  و کنید تتریف گذاری سرمایه نار از را ها شرکت توسته و رشد مراحل .3

 .کرد استفاده رمایهس تأمین مناب  از کدامیک از توان می خطرپذیری، میزان به توجه با مرحله هر

 تفاوت بین مصاحبۀ مقدماتی و مصاحبۀ استخدامی را بیان کنید. .5

 تفاوت ساختار سازمانی و نمودار سازمانی کیستک .4

 انواع ساختار سازمانی را نام ببرید. .3

 هدا از تجزیه و تطلیل شغل کیستک .1

 شغل را عنوان کنید. تطلیل و تجزیه روشهای .1

 مختصر با بیان مبال تشریا نمایید. راحی شغل را به صورتطهای تکنیک .82

 باشدکاطالعاتی که بایستی در قسمت احراز شغل آورده شود شامل که مواردی می .88

 مناور از کیدمان کیستک .81

 نمودار ارتبا  فتالیتها کیستک .84

 موورد  انسوانی  نیوروی  تأمین برای که هایی روش عنوان به زیر های روش از یک هر برای .83

 دردانشگاه کاریابی دفاتر:  اینترنت ب:الف .نمایید ذکر ای مونهن گیرند، می قرار استفاده

 خصوصی کاریابی موسسات: عمومی د کاریابی موسسات:  
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 سواالت تستی
 

 سواالت تستی:

 ترین نوع کسب و کار است. اندازی، ساده کسب و کار ..... از نار راه .8

 الف: فردی 

 ب: مشارکتی

  : شرکتی

 د: همه موارد

 کسر از پس و گیرد می تتلق آمده دست به سود تمامی به مالیات کاری، و کسب کنین در .1

 .شود می تقسیم شرکا بین سود مالیات،

 الف: فردی 

 ب: مشارکتی

 شرکت مختلط سهامی : 

 د: همه موارد

شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین  .4

 شود. نامیده میکنند، شرکت سهامی  می

 الف: عام 

 ب: خاص 

 شرکت مختلط سهامی : 

 د: مسئولیت مطدود
 

 تتداد و است آنها سهام اسمی مبلغ به مطدود سهام، صاحبان در این نوع شرکت هامسئولیت .3

 .باشد کمتر نفر سه از نباید سهامداران

  عام: الف

  خاص: ب

 تضامنی:  

 مطدود مسئولیت: د

 م با سهامی خاص کدام  مورد نیستکشباهت های شرکت سهامی عا .5

 است. شده تأمین موسسین توسط انطصاری صورت به سرمایه الف:تمام

 است ریال میلیون یک شرکت ثبت برای سرمایه ب: حداقل

 نقل و انتقال سهام : شیوه 

 تتداد سهام داران د:
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 در مرحله گسترش کسب و کار بهترین شیوه تامین مالی کدام استک .4

 الف: سخصی

 بانک ب:

  : سرمایه گذاری مخاطره پذیر 

 د: الف و ب

 کند می تتیین است . همچنین ساختار... اجتماعی و شخصی روابط شبکه یک......  ساختار .3

 .دهد می گزارش کسی که به فردی که

 الف: غیر رسمی ، رسمی 

 ب: رسمی ، غیر رسمی 

 رسمی ، رسمی  : 

 د: هیچ کدام

 .شود می داده نشان ...... بوسیله وت،هس تری کلوی مفهوم که .......  .1

 الف: ساختار سازمانی، کارت سازمانی 

 ب: کارت سازمانی ، ساختار سازمانی 

  : ساختار سازمانی ، فرآیند کار 

 د: کارت سازمانی ، فرآیند کار

 در، مشابه های فتالیت به مربو  های مسئولیت و ها مهارت با افراد ..... ساختارهای در .1

 یابند می استقرار رسمی گروه

 الف: وظیفه ای 

 تخصص و وظیفهب: 

 ماتریسی : 

 بخشی د:
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ی دارای پروانه بهره برداری از وزارت ارشواد اسوالمی )بوه    تأسیسات ایرانگردی و جهانگرد .88

 ستاره( تا که اندازه از پرداخت مالیات متاا هستندک 5استبنای هتل های 

 ساله  1 :الف

 دصد مالیات 52هر سال از پرداخت  ب: 

 سال  3  :

 متاا مالیاتی نیستند د:

 

 

 



 
 

 مدیریت کسب و کارها: هفتمفصل 
 

 هدا فصل:

 رتهای مورد نیاز برای مدیریت کسب و کار  آشنایی با مها

 ریزیآشنایی با انواع برنامه

 توانایی ترسیم مراحلی که باید برای آموزش نیروی انسانی طی گردد.

 افزایش دانش فرد در زمینه عناصر مدیریت بازارگانی

 آشنایی با نقش و وظایف یک خریدار

 توانایی بیان انواع خرید و راهبردهای خرید

 با اهمیت و انواع فروش درکسب و کار آشنایی

 توانایی بیان عوامل تاثیرگذار بر فروش

 آشنایی با وظایف فروشنده را در فروش حضوری 

 آشنایی با انواع ریسک در فتالیتهای کارآفرینی

 آشنایی با فتالیتها و دفاتر حسابداری

 های مالیبینیها و پیشآشنایی با مفاهیم پایه مدیریت مالی نسبت

 آشنایی با مفاهیم اساسی بازاریابی در فرایند مدیریت کسب و کار 

 آشنایی با راهبردهای عمومی رشد کسب و کار  

 ی خرید یک کسب و کار  آگاهی بخشی در زمینه  موضوعات مهم درباره

 گذاری یا تتیین ارزش یک کسب و کار  آشنایی با نطوه قیمت

 هاتآشنایی با مفهوم ادغام و دالیل ادغام شرک

 تبیین مفهوم فرانشیز و مزایای آن

 های رشدبندی کاملی از انواع استرات یبیان دسته

 آشنایی با مفاهیم پایه ورشکستگی و شکست یک کسب و کار 

 بررسی ابتاد قانونی ورشکستگی در ایران

 آشنایی با نطوه تصفیه حسابها و اموال امور ورشکستگی

 

 مقدمه

کنترل امور آن دارد: در واق  مدیریت صطیا کسب و  نطوهنزدیکی با موفقیت هر کسب و کار رابطه 

  .کار موجب رشد آن میشود
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مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک عمل آکادمیک مطسوب کرد. مدیریت واقتی در بور گیرنوده    

هدایت قوی، رفتار مببت، دانش کسب و کار و مهارتهای مناسب فوردی اسوت. مودیرت در حقیقوت     

بایود  فراد، تاثیر گذاری بر کار و تصمیم گیری تموق  و صطیا است و مهارتهای مدیریتی را هدایت ا

به مرور زمان کسب کرد به بیان دیگر کسب مهارتهای مدیریتی همانند سپرده گذاری در بانک موی  

  .باشد

 

 مهارتهای مدیریتی کسب و کار

 شوما  اگور . داریود  نیواز  بازار دانش بر وهعال زیادی مدیریتی های مهارت به خود کار و کسب اداره برای

 سوازی  آمواده  توا  مشوتریان  بوه  دهوی  خودمات  از ، کارهوا  تمام باید اید کرده شروع را خود کار و کسب

 هوای  مهوارت  ذیول  در. اسوت  دشوواری  و سخت کار مواق  اغلب که دهید انجام خودتان را ها حساب

 .است شده بیان آنها پرورش کگونگی و کار کرخاندن اصلی
 

 رهبری های مهارت 

 کوه  موا  از کنود  مشوخص  برایموان  کوه  سواختاری  داشتن و رهبران از پیروی به ما کودکی، زمان از

 بوازار  تنهوا  نه شوند می گردانده مطلوبی شیوه به که کارهایی و کسب. داریم تمایل رود، می انتااری

 بوا  آنهوا . کننود  موی  کار که دانند می که دارند قوی رهبرانی قدرت، هرم راس در بلکه هستند، مطور

  .آورنود  موی  دسوت  به شرکت کلی اهداا به رسیدن برای بهتری عملکرد هایشان، تیم به انگیزه دادن

 جلوو  سومت  بوه  درسوتی  مسویر  در را شرکت و دهند نمی هدر را وقت گیری تصمیم در مدیران این

 .برند می

 دقیقوا  را اسوت  الزم موفوق  کار و کسب یک اداره برای که آنچه و آیند می دنیا به رهبر افراد از بتضی

 پورورش  و توسوته  بورای  آموزشی های برنامه دلیل، همین به و نیستیم اینگونه ما بیشتر اما دانند، می

 ایجواد  هوای  برناموه  رهبوری  افوراد،  هوای  تویم  رهبوری  استرات ی، رهبری قبیل از رهبری های مهارت

 ارتبوا   در شوده  ریوزی  برناموه  تغییورات  بوا  هک شرکت های سیاست از دسته آن مدیریت و تغییرات

 .هستند
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  استراتژیك ریزی برنامه مهارت

 یوک  صوورت  بوه  و نکرده مکتوب را برنامه این اگر حتی کند، می دنبال را ای برنامه کاری و کسب هر

 دارنودگان  تموام  که است مهارتی استرات یک تغییرات سازی پیاده و توسته اما. باشد نیاورده در سند

 .دارند نیاز بدان کار و سبک

 برداشوته  راسوتا  این در باید که است  گامی اولین کار و کسب طرح نوشتن و استرات یک ممیزی انجام

 .شود

 بیشوتر  کوه  کورا  است، مدیران و کار و کسب دارندگان بین در نادری مهارت استرات یک تفکر داشتن

 بوه  بتواننود  آن از پوس  توا  کننود  موی  تمرکوز  مشتریان مسائل با برخورد و روزانه کارهای روی افراد

 و گوذرد  موی  دیگور  یکسال شوند متوجه اینکه  از قبل و کنند فکر آینده مورد در و زده تکیه صندلی

 .آید می دست به  کمی پیشرفت

 خوود  مقاصود  جهت در روشنی های قدم تا کند می کمک شما به کار و کسب در استرات ی از استفاده

 درصودی  یوک  افوزایش  یا شرکت حفظ به تنها اینکه  جای به. )بردارید مدت زدرا اهداا راستای در

 کنید( فکر سود
 

 بازاریابی مهارت

 را ایون  راسوتی   بوه  که وجود دارد واقتی بازاریابی موفق، کار و کسب هر مرکز در که گفت بتوان شاید

 شرکت رشد باعث و کنند می پرداخت را ها حساب صورت که هستند مشتریان این  که کند می درک

 ظهوور  مشوتریان  نیازهوای  بوه  مطلق و کامل جوابگویی از بطن دل موفق کارهای و کسب. شوند می

 کارهوایی  و کسوب  اموا  بچرخانود،  را کار و کسب تواند می کسی هر اقتصادی رونق دوران در. کنند می

 و مطصووالت  و فهمیوده  را مشوتریان  خواسوت  وضوح به که برند در به سالم جان رکود از توانند می

 .دهند تطبیق آن با را خود خدمات

 از یکوی  بخرنود  خواهنود  موی  موردم  آنچوه  ارائوه  و خریدن و داشتن در کلیدی مهارت یک بازاریابی

 بورای  بایود  کگونه دانند نمی واقتا مردم از بسیاری اما است، کار و کسب یک گرداندن آشکار نیازهای

 قادر دهند می قرار خود های فتالیت مطور را بازاریابی که ییها سازمان. کنند بازاریابی کار و کسب یک

 کسوب  بیشوتری  درآمود   و سوود  رقبایشوان  به نسبت متموال و کنند مقابله بازار روندهای با هستند

 ارزش کوه  بازاریوابی وجوود دارد   زمینوه  در بسویاری  آموزشی های دوره و خوب های کتاب. کنند می

 .ددارن را دوره گذراندن یا خواندن
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 مشتری با روابط و فروش

 خوود  زنودگی  در کیوزی  احتمواال  حال به تا کسی هر و شود می مطسوب هنر نوع یک تقریبا فروش

 بوه  اسوت  الزم آن طوی  کوه ) باشوید  کرده شرکت استخدام برای مصاحبه یک در اگر. است فروخته

 را فوروش  اولیوه  هوای  تمهوار  باشید فروخته ای خانه که و یا اگر( بفروشید را خود های مهارت نوعی

 .اید کرده کسب

 اولوین  از فروش فرآیند از کاملی درک داشتن متنای به واق  در فروش برای الزم های مهارت داشتن

 که ببینید و بیندازید ناری موفق های سایت وب به توانید می. است فروش اتمام تا مشتری با تماس

 کوه  اسوت  این  ها سایت از بسیاری افول دلیل که همچنین در یابید و است کگونه آنها فروش فرآیند

 دریافوت  بودون  را ای موذاکره  هیچ خوب فروشندگان. کنند نمی سفارش ارسال درخواست مشتری از

 و بروشوور  بورگ  کنود  دادن تنهوا  کوه  کورا  کننود؛  نموی  ترک خرید تتهد گرفتن حداقل یا سفارش

 .انجامد نمی فروش به بالقوه، مشتری به کاتالوگ

 :دارد اساسی مرحله شش فروش فرآیند

 جدید مطصوالت برای بالقوه مشتری یافتن 

 بالقوه مشتری با اولیه تماس  

 فروش خدمات و کاالها ارائه 

 ها مخالفت مدیریت 

 فروش اتمام 

 فروش از پس خدمات/ پیگیری 

 ونبود  افوراد  کوه  هستند موارد این  ترین مهم احتماال فروش اتمام و اعتراضات و ها مخالفت مدیریت

 .شوند می مواجه آن با دشواری با فروش امر در زمینه پیش
 

 ارتباطی های مهارت

 کوار  و کسوب  صواحبان  متمووال  که است مهارتی مشتریان و مدیران ، کارکنان با موثر ارتبا  برقراری

 کیوزی  باشود  که هم ایمیل  یک حد در حتی روزانه طور به مردم اکبر. هستند مند بهره آن از موفق

 روی تاکیود  نوشوتار  در که کرا دارد؛ وجود نادرست های برداشت احتمال ها نوشته در اما. سندنوی می

 اموا  اسوت؛  کلیودی  عنصور  یوک  متن در درست کلمات از استفاده. است کمتر گفتار به نسبت لغات

 .دارد دنبال به بیشتری مببت نتایج متموال مستقیم مکالمه زیرا باشد؛ عال  راه آخرین نوشتن شاید

 فورد  یوک  از کوه  اسوت  بهتور  و شووند  موی  اسوتفاده  تبلیغات های پیام در متموال نوشتاری ارتباطات

 تواننود  موی  کوه  کننود  موی  فکور  موردم  از بسویاری . شوود  اسوتفاده  تبلیغاتی های نوشتار در ای حرفه
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 توانود  یم مناسب های واژه از استفاده. آیند برمی آن عهده از  کمی عده واق  در اما باشند؛ نویس تبلیغ

 متوون  نوشتن در مهارت داشتن و دهد افزایش برابر 4 تا 1 را تماس از پس مشتریان مراجته میزان

 .است ضروری موفق تماس یک داشتن برای تبلیغی

 روی شوما  کوه  تواثیری  ببینیود،  ای شبکه کار گردهمایی یک در را کسی یا باشید جلسه یک در که

 بوا  بایود  تنها نه شما. است شما سخنان مقابل در وی واکنش کننده مشخص گذارید می مقابل طرا

 هموه . هسوتید  دانوش  دارای بطوث  موورد  زمینه در که بدهید نشان باید بلکه باشید، نفس به اعتماد

 مردم از تری بزرگ جم  برای بخواهید اگر اما ندارند؛ نیاز جم  در گفتار های مهارت داشتن به افراد

 شونوندگان،  از شوما  اینکه  احتمال -بگیرند یاد شما از خواهند می هاآن که بدانید باید کنید سخنرانی

 آگواهی  موضووع  موورد  در اگور  حوال  هر به اما است؛ کم ببینید اذیتی و آزار یا بشنوید کنایه گوشه

 .بیفتد اتفاقی کنین که ندارد وجود دلیلی باشید، داشته

 روزه هموه  رابطوه  همان اما دارد؛ جودو ارتباطی های مهارت افزایش برای مختلفی آموزشی های دوره

 .دهد افزایش را شما نفس به اعتماد تواند می هم مردم با
 

  انسانی منابع و افراد مدیریت

 انگیوزه  ایجواد  و اهوداا  تتیین به قادر باید هستید، آنها استخدام فکر در یا دارید کارمندانی شما اگر

 کار به مربو  مقررات و قوانین تمام باید البته. بدهند مانجا شما استانداردهای با را کار آنها تا باشید

 .کنید اجرا هم را

 نقوش  و ایسوتاده   کجوا  در شرکت بدانند دارند نیاز کارمندان است رهبری های مهارت از بخشی این

 .رود می انتااری که آنها از و کیست شرکت در آنها
 

 حسابداری و مالی های مهارت

 نیوروی  پوول . اسوت  نقودی  جریوان  مودیریت  کار، و کسب یک رداندنگ در دردسر ترین بزرگ شاید

 و خورنود  موی  زموین  بوه  موفوق  و سودآور های کار و بدون پول کسب و است کاری و کسب هر حیاتی

 .کنند پرداخت پولی کنندگان تامین و کارمندان به توانند نمی

 کوار  کارمنودان  و مانود  نمی باقی فروش برای کیزی دیگر و روند می بین از سرعت به کنندگان تامین

 .روند می دیگری شغل دنبال به و کرده ترک را خود

  زیورا  باشوید؛  داشوته  موجه مالی بینی پیش با توجیهی طرح یک کار، و کسب شروع از قبل باید شما

 .است نقد پول جریان مدیریت برای سودمند ابزار یک این
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 توانیود  موی  آنهوا  طریق از شما که دهند می ارائه را آنالین بانکی خدمات از شکلی ها بانک از بسیاری

 را مقادیری که کیست حسابتان صورت که ببینید و کنید مدیریت روزانه را خود بانکی های حساب

 .کنید می دریافت را فروشتان های حساب صورت که زمان و کنید پرداخت باید و کی

 بکشود؛  طول ها هفته اگر حتی بگذارید ارکن طرح تدوین برای کار و کسب آغاز از پیش را زمانی حتما

 .شوید نمی مواجه ناخوشایند های شوک با آینده در که کرا

 هور  هزینوه  مطصووالت،  فوروش  قیموت  ماننود  خوود  کار و کسب جزئیات برخی از همچنین باید شما

 دخواهی مواجه پول کمبود با کنید می فکر اگر. باشید داشته اطالع ای حاشیه هزینه و سود مطصول،

 .کنید مذاکره کمک دریافت برای خود حسابدار یا بانک با حتما شود دیر اینکه  از قبل شد

 موفوق  مودیریت  هوای  نیازمنودی  از دیگور  یکوی  حسوابداری  در ابتدایی های مهارت کسب ، آخر در و

 .است کار و کسب
 

 فعالیتهای مدیریت

هوای کواری     موعوه ای از فتالیوت  در کلیه مراحل کرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه، باید مج

ها را به شش دسوته بوه شورح     صورت پذیرد. هنری فایول، یکی از صاحبناران مدیریت، این فتالیت

 کند: زیر تقسیم می

 فتالیتهای مدیریتی   –الف 

 فتالیتهای تولیدی و فنی   –ب 

 فتالیتهای بازرگانی   –  

 فتالیتهای ایمنی  –د

 فتالیتهای حسابداری  –هو 

 تالیتهای مالی  ف –و

 فعالیتهای مدیریتی   –الف 

توان گفت مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا  در پاسخ به این سوال که مدیر کیستک می

کند نفر را در سازمان بر عهده دارد. مدیران با مجموع متنوعی از عناوین، به منزله سرپرست، رهبور  

کنند. به اعتقواد پیتور دراکور،     آن، انجام وظیفه می گروه، رئیس بخش، مدیر سازمان، متاون و مانند

عضو اصلی و حیات بخش هر سازمانی مدیر آن است. وظیفه اصلی مدیران در هموه سوطوح و هموه    

نهادهای اجتماعی این است که مطیطی را طراحوی، ایجواد و نگهوداری کننود؛ توا اعضوای سوازمان        

 ا متین خود دست یابند.  بتوانند با فتالیت و همکاری گروهی در آن، به اهدا
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در مجموع، مدیریت عبارت است از فرایند به کارگیری مووثر و کارآمود منواب  موادی و انسوانی بور       

مبنای یک ناام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه ریزی، سازماندهیف مدیریت مناب  انسوانی،  

گیرد. بوا توجوه بوه اینکوه      یهدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداا تتیین شده، صورت م

کارکردها و وظایف مدیریت در کسب و کارهای کوکک، از اهمیت زیادی برخوردار است. هر یوک از  

 شود.   این وظایف بررسی می

 برنامه ریزی   – 2

های رسیدن به آن، برنامه ریزی از وظوایف    برنامه ریزی عبارت است از تتیین هدا و پیش بینی راه

 ن اسووت کووه بووا دیگوور وظووایف آنووان نیووز ارتبووا  دارد. در واقوو ، نیوواز بووه     بسوویار مهووم موودیرا 

شود که همه سازمان بوا فتالیوت در مطیطوی پویوا، مترصود آن       برنامه ریزی از این مسئله ناشی می

است که مناب  مطدود خود را برای رف  نیازهای متنوع و رو به افوزایش خوود صورا کننود پویوایی      

و عدم اطمینان ناشی از تغییورات مطیطوی، بور ضورورت انکوار ناپوذیر       مطیط و وجود تالطم در آن 

ها و تهدیدهای آتی، و پیش بینی شیوه  افزاید. برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصت برنامه ریزی می

 مواجهه با آنها است. 

برنامه ریزی در یک کسب و کار، نیازمند ترسیم مراحل متتوددی اسوت کوه ایون مراحول در قالوب       

 ارائه شده است.  8-1ار نمود
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وکار تولیدی یا خدماتیریزی در کسبفرایند برنامه 2-8نمودار  

 
 

 

که 

کیزی 

باید 

تولید 

 شودک

ریزی برنامه

 ظرفیت

که تتدادی 

مطصول یا 

خدمت باید 

 تتریف شودک

ریزی مکانی برنامه

 تسهیالتی 

در کجا باید 

مطصول یا خدمت 

 تولید شوندک

ریزی برنامه

 فرآیند

کدام روش 

تولیدی باید به 

 کار گرفته شود.

ریزی برنامه

 ظرفیت

تجهیزات و 

های کاری مکان

کگونه باید 

 مرتب شوندک 

که کیزی 

باید تولید 

 شودک

 ریزی جمتیبرنامه

ی کلی برای همه برنامه

 مطصوالت کیستک
 )متموالً یکساله(

 ریزی کاریبرنامه

که تتداد از هر  

مطصول یا خدمت 

 تولید شودک 
 ) متموالً یک ماهه( 

ریزی برای برنامه

 های مواد اولیهنیازمندی

که مواد اولیه برای 

 دستیابی به برنامه کاری 

 ریزی استرات یک عملیاتبرنامه

 عملیات عملیاتی ریزیبرنامه
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ها پیش آمده باشد که کرا باید برنامه ریزی صورت گیردک در پاسخ بایود   شاید این سوال برای خیلی

ه ریزی جهت دهنده است، توأثیر تغییور را   گفت که دالیل اینکار متتدد است، از جمله این که برنام

سازد و استانداردهای مورد اسوتفاده در کنتورل را تتیوین     دهد، اتالا مناب  را حداقل می کاهش می

 کند.   می

 توان اهداا برنامه ریزی را در موارد ذیل خالصه کرد: به طور کلی می

هد، وقتی کارکنان  رکنان جهت میکند و به مدیران و کا برنامه ریزی، کوشش هماهنگی را ایجاد می

تواننود   دهود، موی   رود و که کاری برای رسیدن به اهدافش انجام می دانند که سازمان به کجا می می

ها فتالیت کنند. بدون برناموه ریوزی،     فتالیت هایشان را هماهنگ کرده، با یکدیگر همکاری و در تیم

رکت به سوی تطقوق اهوداا مووثر بواز خواهود      کنندو سازمان از ح واحدها با اهداا متقاط  کار می

 ماند.  

های   کند، تأثیر واکنش دهد، تغییر را پیش بینی می برنامه ریزی مدیران را در نگاه به آینده یاری می

هود. و نیوز پیامودهای اقودامات مطتمول       گیرد و عدم اطمینان را کواهش موی   مناسب را در نار می

 سازد.   یمدیران را در واکنش به تغییر، روشن م

هوا روشون باشود،     دهد. وقتی نتایج و راه وظایف را کاهش می« همپوشی»برنامه ریزی، اتالا وقت و 

 شود   عدم کارایی آشکار می

کنود. در   شوود، تتیوین موی    برنامه ریزی، اهداا و استانداردهایی را که در کنترل به کار گرفتوه موی  

لکرد واقتی با اهداا مقایسه شده، هور انطوراا   شوند و در کنترل، عم برنامه ریزی، اهداا تتیین می

گیرد. بدون برناموه ریوزی، راهوی     شود و اقدام اصالحی ضروری صورت می متنی داری شناسایی می

برای کنترل وجود ندارد. از این رو، برنامه ریزی در نخستین گام باید به مطالته امکوان انجوام طورح    

مطیطی، نقا  قوت وضوتف درونوی سوازمانی را نیوز     ها و تهدیدات  بپردازد و ضمن شناسایی فرصت

( بررسوی  1-1توان در پونج حووزه )نموودار     ارزیابی کند. تجزیه و تطلیل امکان پذیری جامته را می

 کرد.  



 305 و ماخذ منابع

 
 

 

 وکار مخاطره پذیریپذیری کسبهای کلید برای ارزیابی امکانحوزه 4-8نمودار

 

 
 

 

 ی  انواع برنامه ریز

توان به دو دسته استرات یک یا جام  و عملیواتی بوه    ها را می در یک تقسیم بندی کلی، برنامه ریزی

 شرح زیر تقسیم کرد. 

هوای جزئوی سوازمان را      : این نوع برناموه ریوزی عملیوات و برناموه    الف( برنامه ریزی استراتژیك

هوا را   ات شگفت آوری که سازمانبخشد. در سالهای اخیر با تغییر دهد و به آنها جهت می تشکیل می

های سازمان در دراز   احاطه کرده است، مدیران به فراست دریافته اند که با تتیین اهداا و مأموریت

کنود   های خود را به ثمر رسانند. این نوع برنامه ریزی به مدیر کمک موی   توانند برنامه مدت، بهتر می

های سازمان را در لوای استرات ی   دست دهد و فتالیتهای آن به   تا تصویر روشنی از سازمان و هدا

گسوترد و   واحدی هماهنگ سازد. برنامه استرات یک کون کتری بر سازمان و اقدامات آن سوایه موی  

 کند.   مدیران و مسئوالن امور را در انجام فتالیت هایشان هدایت می

های پوایین سوازمان را     الن ردهبرنامه ریزی استرات یکی، مدیران و مسوب( برنامه ریزی عملیاتی :

هوای    کند. آنوان بایود بوا الهوام از اسوترات ی      از وظیفه اصلی خود که برنامه ریزی است، بی نیاز نمی

های عملیاتی بپردازند و اهوداا جزئوی     تتیین شده و با توجه به اهداا کلی سازمان، به برنامه ریزی

ای رسیدن به هدا ها، به صورت جزء به جزء بیوان  آیند و راهه های عملیاتی در می  به صورت برنامه

های متین بوا توجوه     توان پیش بینی عملیات برای نیل به هدا شود. برنامه ریزی عملیاتی را می می

 ها و خطو  کلی ترسیم شده در برنامه ریزی استرات یک تتریف کرد.  به امکانات و مطدودیت

 ها و مخاطرات بازارپذیری فنی: تتیین فرصتامکان

 
 پذیری بازار: تجزیه و تطلیل مطصول یا خدمتامکان

 
 پذیری مالی: تجزیه و تطلیل مناب  و امکانات مالیامکان

 
 های سازمانی و الزامات پرسنلیپذیری سازمانی: تجزیه و تطلیل ظرفیتامکان

 
 قابتی: تجزیه و تطلیل و مطیط رقابتیپذیری رامکان

 

ایده کسب و 

 کار جدید

ریزی برنامه

برای کسب 

 و کار
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 سازماندهی  – 4

های کاری و ایجاد همواهنگی    ی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروهسازماندهی فرایندی است که ط

شوود. بوه عبوارت دیگور، سوازماندهی بوه متنوی کیونش          میان آنها، برای کسب اهوداا توالش موی   

های به طور ناام یافته به اهوداا کسوب و     های کسب و کار به گونه ای است که این فتالیت  فتالیت

ندهی در فصول قبل پرداخته شوده اسوت و  از آوردن آن در اینجوا    کار کمک کنند. به مبطث سازما

 شود.خودداری می

 مدیریت منابع انسانی   – 3

هنگامی که نیروی انسانی و کارکنوان موورد نیواز خوود را توأمین گردیود، وظیفوه شوما نسوبت بوه           

زیود. اموروزه   کارکنانتان کمی فراتر از قبل خواهد بود و باید به مدیریت صطیا کارکنوان خوود بپردا  

این مدیریت را مدیریت مناب  انسانی گویند. و مقصود از آن سیاست هوا و اقودامات موردنیواز بورای     

 شود. اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که به جنبه هایی از فتالیت کارکنان مربو  می

مل جوذب،  های متنوع، شا  اصطالحی است برای توصیف گستره ای از فتالیت»مدیریت مناب  انسانی 

نگهداری و پرورش نیروی کار با استتداد و پر انرژی، مودیریت منواب  بور مسوئولیت مودیران بورای       

تجهیز سازمان با کارکنان توانمند و حصول اطمینان از مطلوبیوت بوه کوارگیری اسوتتدادهای آنهوا      

در جوای   اگر افوراد مناسوب اسوتخدام شووند و    »داللت دارد. برخی از صاحبناران بر این باورند که 

 «.مناسب به کار گمارده شوند، همه کیز به خوبی پیش خواهد رفت

 این سیاستها و اقدامات عبارتند از: 

 تجزیه و تطلیل شغل )تتیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان( -8

 ریزی مناب  انسانی   برنامه -1

 آموزش دادن به کارکنان -4

 ارزیابی عملکرد   -3

 ان کگونگی جبران خدمت کارکن -5

 برقراری ارتبا  با کارکنان، مشاوره، انضبا  -4

 ایمنی و بهداشت کارکنان -3

برای آشنایی بیشتر به توضیا مختصر و کوتاه در مورد هر یک از ایون سیاسوت هوا و اقودامات موی      

 پردازیم.

 تجزیه و تحلیل شغل: -2

ره مشواغلی کوه موی    عبارتست از فرآیند جم  آوری، تجزیه و تطلیل و مرتب کردن اطالعوات دربوا  

خواهید در شرکتتان داشته باشید؛ به عبارت دیگر فرآیند تتیین و تبیین وظوایف، مسوئولیت هوا و    
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مهارت های مورد نیاز برای اجرای یک شغل در شورکتتان و رابطوه تتواملی آن بوا سوایر مشواغل را       

مووردنار( و  تجزیه و تطلیل شغل گویند. و به دو قسمت شرح شغل )وی گی های مربو  بوه شوغل   

شود. به طور کلی هدا از تجزیه و  شرایط احراز شغل )وی گیهای فرد انجام دهنده شغل( تقسیم می

 توان در سواالت اصلی زیر مطرح کرد: تطلیل شغل را می

 شودک که کاری انجام می 

 شودک کگونه انجام می 

 شودک که زمانی انجام می 

 شودک کجا انجام می 

 شودک کرا انجام می 

 طی برای انجام شغل الزم  استککه شرای 

 ریزی منابع انسانی   برنامه -4

عبارتست از فرایند تطقیق تخصص، مهارت، توان فیزیکی، روحی و قابلیت های عمومی فرد با شوغل  

روز نگه داشتن فرد از طریق برگزاری دوره های آموزش ناری و عملی حوین  موردنار و ستی در به

 و متنوی در کارکنان برای تقویت پیوند سازمانی آنان.کار و ایجاد انگیزه های مادی 

 

 ریزی مدیریت منابع انسانی  مراحل برنامه

کننود.   برای انجام این وظایف در سازمان ها، متخصصان مناب  انسانی به مدیران عملیاتی کمک موی 

هوای ارشود     در بیشتر نمودارهای سازمانی، جایگاه مدیریت نیروی انسانی به منزله یکوی از مودیریت  

سازمان که به طور مستقیم با باالترین مقام سازمان در ارتبا  است، در ناور گرفتوه شوود. در یوک     

ها برای کمک به بهبود مطیط کار، بوه مناوور شکوفاسوازی هموه اسوتتدادهای       مطیط پویا، سازمان

 کارکنان، به متخصصان مناب  انسانی نیاز دارند.  

، از فتالیت هایی که صورفاً بوه کارمنودیابی و اسوتخدام افوراد      گستره وظایف مدیریت نیروی انسانی

شوند، بیشتر است. در فراگرد مدیریت نیوروی انسوانی، پوس از پویش بینوی، کارمنودیابی،        منجر می

انتخاب و راهنمایی کارکنان، برای حرکت آنان از طریق ارتقاء گوردش شوغلی )انتقوال(، و خورو  از     

شود. گواهی ارزش افوراد بورای     ازنشستگی( تدابیری اندیشیده میسازمان )خاتمه خدمت، اخرا  و ب

یابد و گاه نیز به دلیل عدم توانایی یوا اهموال افوراد در انطبواق بوا       سازمان، به مرور زمان افزایش می

 (.4-1یابد )نمودار  تطوالت مطیطی، کاهش می
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 فرآیند مدیریت نیروی انسانی 3-8نمودار

 

 
 

 الف( کارمندیابی  

سازمان باید ذخیره ای از نیروی انسانی را در دسترس داشته باشد تا بتواند در مواق  لوزوم از میوان   

آنان کارکنان توانمندتری انتخاب کند. سازمان باید ابتدا تتداد کارکنانی را که باید استخدام شوند و 

اید متین کند که که وقت بوه ایون نیروهوا نیواز     های مورد نیاز خود را پیش بینی کند. ب  نوع مهارت

ها و مراجته به موسسات  توان از طریق در  آگاهی در رسانه خواهد داشت. داوطلبان استخدام را می

 کاریابی و مراکز آموزشی شناسایی کرد.  

 ب( انتخاب  

ی سوازمان را  تواننود نیازهوا   های خالی، باید افرادی را کوه بهتور موی     پس از کارمندیابی برای منصب

برآورد سازند، انتخاب کرد. انتخاب، مستلزم تصمیم گیری دشواری اسوت، زیورا هور یوک از انسوانها      

 شخصیتی منطصر به فرد دارند.  

بینی و پیش

ریزی برنامه

 مناب  انسانی

 

 کارمندیابی

 

 انتخاب

 

توجیه و 

 راهنمایی

 حرکت: 
 ارتقاء -8
 تنزل درجه -1

 انتقال -4
تجدید  -3

ساختارسازمان) 

 یا شغل(

 

انفصال یا 

 ترک خدمت

 

 منصب خالی

آیا 

استخدام 

 خیر  بلی  شودک

 اقدام برای جایگزینی



 309 و ماخذ منابع

 
 

 پ( توجیه و راهنمایی  

پس از استخدام کارکنان جدید باید آنان را برای انجام وظایف شان راهنمایی و بوا موقتیوت شوغلی    

های توجیهی، در مورد کارهایی که کارکنوان بایودانجام دهنود، کواری کوه        مهخود آشنا کرد. در برنا

 شود.   نباید انجام دهند، و توقتی که سازمان از آنان دارد، اطالعاتی به کارکنان داده می

 ث( حرکت

کارکنان استخدام شده، پس از توجیه نسبت بوه شوغل خوود، بوه منزلوه عضوو جدیود وارد فراگورد         

شوند و از طریق ارتقوای درجوه، تنوزل درجوه و آمووزش ضومن        نی سازمان میمدیریت نیروی انسا

پردازنود. هرگواه یکوی از کارکنوان در منصوب       های پیشرفت شوغلی موی    خدمت، به حرکت در مسیر

شود. به این ترتیب، افراد جای یکدیگر رادر سازمان پور   جدیدی قرار گیرد، منصب قبلی او خالی می

 کنند.   خود، سازمان را در جهت نیل به اهداا یاری می کنند و با انجام وظایف می

 ج( ترك خدمت و انفصال

شود.  انفصال کارکنان و ترک خدمت آنان، آخرین مرحله فراگرد مدیریت نیروی انسانی مطسوب می

انفصال و ترک خدمت ممکن است نتیجه یافتن شغل بهتور، بازنشسوتگی، از کارافتوادگی یوا مورگ      

 باشد.

 ن به کارکنان آموزش داد -3

مقصود از آموزش، روشهایی است که به وسیله آن ها مهارت های الزم برای انجام دادن کارها را بوه  

 مرحله زیر خالصه کرد. 5توان در  کارکنانتان یاد می دهید. این روش ها و برنامه ها را می

 تجزیه و تحلیل نیازها، دراین مرحله شما باید: -3-2

 ر موردنار و بهبود عملکرد، مهارت های الزم را مشخص نمایید.برای انجام دادن کا -

مهارت افراد را تجزیه و تطلیل نمایید و مطمئن شوید که سطا آموزش، تجربه، مهارت؛ نگرش ها  -

 و انگیزه آنها با جایگاه و برنامه کاری آینده تان تناسب دارد.

 ش قابل سنجش را اندازه گیری نمایید.با انجام دادن تطقیقات بکوشید هدا های عملکردی و دان -

 طرح آموزش، دراین مرحله شما باید: -3-4

موضوع های آموزشی، روش ها، رسانه های گروهوی و شورح مطالوب را تتیوین و تناویم نماییود.        -

آزمون ها، تمرینات و فتالیتها را مشخص کنید و برای کارهایی که می خواهید انجام دهیود و شورح   

 ای مشخص تدوین کنید. ب یا برنامهکامل آنها کارکو

باید امور را به گونه ای تنایم کنید که مطالب آموزش، درس هوای ویودیویی، رهنمودهوایی کوه      -

شما به عنوان یک مدیر ارائه می کنید و دفترجه هایی که به افراد جهت آموزش می دهید، همگوی  

 مکمل یکدیگر باشند.
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 ین کار شما باید:معتبر بودن مطالب آموزشی؛ برای ا -3-3

برنامه آموزشی را پیش از اجرا در حضور عده ا ی از نمایندگان کارکنان به اجرا درآورید. برای باال  -

بردن اثربخشی این برنامه با توجه به نتایج حاصله و بازخوردهوا از نخسوتین مرحلوه در مووارد الزم     

 تجدیدنار کنید.

 توانید: اجرا؛ برای این کار شما می -3-2

 های آموزشی را در کالس و یا در کارگاه به کارکنانتان آموزش دهید. برنامه -

 ارزیابی نتیجه ها و پیگیری برنامه؛ دراین مرحله شما باید: -3-5

 شود مطتوای برنامه را با توجه به عوامل زیر ارزیابی کنید. با توجه به موفقیت هایی که حاصل می

 ت به برنامه آموزشی را یادداشت کنید.واکنش: واکنش های یادگیرندگان نسب 

 .یادگیری: با استفاده از ابزارهای سنجش یادگیری آنچه را که افراد یاد گرفته اند مشخص نمایید 

         رفتار: توجه کنیدکه واکنش شما به عنووان سرپرسوت کارکنوان نسوبت بوه عملکورد یادگیرنوده

دیگر شوما بوا توجوه بوه رفتوار کارکنوان بایود         تواند این برنامه آموزشی را تکمیل کند. به عبارت می

 های آموزشی را در عمل به کار می گیرند یا خیر. بررسی کنید که آیا آنها برنامه

  های آموزشی، میزان بهبود عملکرد خوود   نتیجه ها: با توجه به رفتار کارکنان قبل و بتد از برنامه

 را تتیین نمایید.

ریوزی کورد. کنوین برناموه     ر کارکنان، باید برای ارتقاء آنها برنامهبه مناور دستیابی به کارایی بیشت

 :هایی باید دقیق بوده و مراحل زیر را در برگیرد

  آموزشی نیازها و هدا های تتیین .8

 روش های آموزشی که قابلیت عملی شدن داشته باشندانتخاب  .1

 ارزیابی نتایج .4

گیورد. در  ارکنوان را بور عهوده موی    متموال در یک کسب و کار کوکک، مدیر، مسوئولیت آمووزش ک  

تر، واحدی برای اسوتخدام و آمووزش افوراد وجوود داشوته و از وجوود مودیران و        شرکت های بزرگ

 شود. کارکنان برجسته و ارشد به مناور آموزش کارکنان استفاده می

روش آموزشوی   3 ،طوور کلوی  ه بستگی به نوع شغل و مهارت های مورد نیواز دارد. بو   آموزش،روش 

 ود دارند که عبارتند از:وج



 322 و ماخذ منابع

 
 

  ای مطرح شده و پیرامون در کنین جلساتی ایده: 8مباحبه های ساختار یافتهکنفرانس یا

شوند اغلوب بوه مناوور آمووزش     شود. این جلسات که متموال توسط یک رهبر اداره میآن بطث می

 شوند.ی تتامل با سایر کارکنان به کار گرفته میسرپرستان و نطوه

 روش برای آموزش خط مشی های اصلی و اطالعاتی در رابطه بوا فرآینود   این  :1سخنرانی

 باشد.سازمان، به کارمندان مناسب می

 تواند بر اساس سناریوهای متفاوتی پیواده شوود. مخصوصوا در    این شیوه می: 4ایفای نقش

، کواربرد  ی برخورد فروشنده با مشتریان یا رئیس با زیردسوتان خوود  رابطه با آموزش فروش و نطوه

 گیرد.دارد. در این روش، آموزش از طریق مشاهده و عمل بر اساس آن صورت می

 تووان از آن بوه   ی پوایینی داشوته و موی   این روش هزینه: 3دستورالتمل برنامه ریزی شده

مناور اطمینان از کارایی سایر روش ها بهره گرفت. در این شیوه، فرد بوه ارائوه و بوازگویی فتالیوت     

 پردازد.خالل آموزش انجام داده است می هایی که در

 هوای  کسب و کارروش در  و رایج ترین کاربردی ترین روش، : این5آموزش ضمن خدمت

-و برای آموزش کارهای خاصی مانند نطوه ی کار با ماشین مورد استفاده قرار موی  باشد.کوکک می

 گیرد.

ای تهیوه شوده و   بهتر است نوشته است. ترهای کوکک بخشتقسیم کار به  ،اولین قدم در این روش،

اجزاء اصلی شغل در آن ذکر شود. کارکنان، در حین آموزش، نکات مهم را یادداشت خواهند کورد و  

 کنند.از این رو ابتاد اصلی کار را درک می

 

 گام های آموزش ضمن خدمت

هود. بسوته بوه    مدیر کسب و کار باید نکات کندی را در رابطه با این شیوه ی آموزشی مدنار قرار د

کنود. ایون نووع    پیچیدگی کاری که قصد آموزش آن را داریم، زمان آموزش ضمن خدمت تغییر می

تواند کند ساعت، کند روز یا حتی کند هفته زمان الزم داشته باشد. مراحل اصولی ایون   آموزش می

 آموزش عبارتند از:

 4الف( آماده سازی

                                                           
1
. Conference or structured discussion 

2
. Lecture 

3
. Role playing 

4
. Programmed instruction 

5
. On-the-Job training 

6
. Preparation step 
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 8ی انجام کارب( تشریا نطوه

 1 ( به کارگیری

 4د( ناارت و بازرسی

ی آماده سازی، آموزش دهنده باید از میزان دانش یا تخصص متقاضویان آگواهی یافتوه و    در مرحله

ی انجام کار را به دهنده باید نطوهی بتد، آموزشنسبت به رف  نقا  ضتف آنها اقدام کند. در مرحله

د را به پرسیدن سوواالت بیشوتر   متقاضی تتلیم دهد. پس از اتمام هر مرحله، آموزش دهنده باید فر

تواند سواالتی را در تشویق کند. در صورتی که فرد آموزش گیرنده سوالی نپرسد، آموزش گیرنده می

ی انجام کارها از وی بپرسد. در مرحله ی به کارگیری، آموزش دهنده باید به فرد ایون  رابطه با نطوه

ی اجرا بگذارد. آموزش دهنوده بایود کنوار    مرحله امکان را بدهد تا تمامی آنچه را تاکنون آموخته به

گیرنده ناارت داشته باشد. در صورت درست انجوام دادن  ایستاده و به دقت بر انجام کارهای آموزش

دهنده باید پاداش هایی را برای فرد در نار بگیورد. در صوورت اشوتباه انجوام دادن نیوز      کار، آموزش

ی کار را مجددا به فرد یادآوری کنود. در نهایوت، در مرحلوه   ی درست انجام دهنده باید نطوهآموزش

 دهد.  بازرسی، آموزش دهنده بر انجام کارهای فرد ناارت کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار می

 ارزیابی عملکرد: -2

 توان در موارد زیر بیان کرد: اصوال هدا از ارزیابی عملکرد را می

 د و مزایا براساس اندازه گیری عملکرد کارکنان؛تتیین میزان افزایش مناسب دستمز -8

 شناسایی افرادی که باید جابجا شوند؛ -1

 تتیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد؛ -4

 شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان؛ -3

 شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء و بکار گماری در پست های مناسب را دارند؛ -5

های کارکنان براساس مقررات و قوانین حکومتی و جبران کاهش توانوایی هوای    شناخت قابلیت -4

 کارکنان آنان تا رسیدن به استاندارد موردنار قوانین.

 

 روش های اصلی ارزیابی عملکرد:

 شود: متموال عملکرد افراد به وسیله یکی از روشهای رسمی زیر ارزیابی می

 روش مقیاس رتبه بندی ترسیمی  -8

                                                           
1
. Demnstration step 

2
. Application step 

3
. Inspection step 
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 تبه بندی ترتیبی روش ر -1

 روش مقایسه دو به دو -4

 روش توزی  اجباری  -3

 روش ثبت وقای  حساس -5

 روش مقیاس رتبه بندی رفتاری  -4

 روش مدیریت بر مبنای هدا   -3

 ارزیابی عملکرد به کمک رایانه  -1

ن به مناور آشنایی بیشتر و پیاده سازی روش مدیریت بر مبنای هدا به توضویا ارکوان اصولی ایو    

 روش می پردازیم.

 به مناور پیاده سازی این روش باید مراحل زیر را طی کرد:

 هدا های سازمانی را تتیین کنید. -8

 هدا های مربو  به هر یک از واحدهای سازمانی را تتیین کنید. -1

درباره اهداا واحدهای سازمانی با روسای واحدها و زیردستانتان بطث کنید و از آنهوا بخواهیود    -4

 ر تتیین هدا ها مشارکت نمایند.د

 نتایج موردانتاار و اهداا فردی را مشخص کنید. -3

 عملکردها را بررسی نموده، آنها را اندازه گیری و با عملکرد موردانتاار مقایسه کنید. -5

نتایج حاصل از مقایسه را بررسی و ارزیابی کنید و با زیر دستانتان درباره میزان پیشرفت آنها در  -4

 اه دستیابی به نتایج مورد انتاار بطث کنید.ر

 

 چگونگی جبران خدمت کارکنان: – 5

جبران خدمات نیروی انسانی، به پاداش های مالی و غیرمالی که نیروی انسانی در قبال انجوام کوار،   

 شود.   کند، گفته می به طور منصفانه و عادالنه دریافت می

 انضباط  برقراری ارتباط با کارکنان، مشاوره و  -6

هوای   تمامی شرکت ها دارای سامانه های ارتباطی مناب  انسانی هسوتند. اکبور ایون سوامانه    ارتباط: 

 ارتباطی به دو دسته تقسیم می شوند:

باشود. ماننود    : که برای گورفتن اطالعوات از کارکنوان موی    الف( سامانه های ارتباطی رو به پایین

 شنهادات.جلسات بررسی شکایت ها و سامانه های ارائه پی

: مشاوره عبارتست از بطث درباره یک مشکل با فرد شاغل به قصد کمک به وی بورای حول   مشاوره

مشکل یا مقابله با آن. گاهی اوقات فشار روانی و مشکالت فردی کارگر یا کارمندان، عملکرد و شیوه 
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ای بازگشت وی به دهد، بنابراین به نف  شرکتتان است که بر زندگی عمومی او را تطت تاثیر قرار می

 کارایی کامل به او کمک کنید.

شود گواهی رفتوار کوارگر یوا کارمنودتان نامناسوب اسوت و         مشاوره همواره مفید واق  نمیانضباط: 

عملکرد و پذیرفتنی نیست. تطت این شرایط، ایجاد نام ضروری است. یک سامانه انضباطی گام بوه  

 باشد: گام به صورت زیر می

 توبیخ شفاهی   -8

 توبیخ کتبی با در  در پرونده کارگزینی   -1

 تتلیق یک تا سه روز از کار  -4

 تتلیق برای یک هفته یا بیشتر -3

 اخرا  با دلیل -5

 ایمنی و بهداشت کارکنان  -7

توانود سوالمتی آنوان را بوه خطور       مناور شرایطی است که مناب  انسانی را از عوامل مضری که موی 

دستیابی به سطا مناسوب ایمنوی و بهداشوت بایود مووارد ایمنوی و       بیاندازد مصون نگه دارد. جهت 

 بهداشت را با خوبی بشناسید و سپس تدابیر الزم را بکار گیرید.

 در اینجا به پاره ای از موارد ایمنی و بهداشت ناشی از کار می پردازیم:

 : مبل صدا، حرارت، ارتتاشات و اشته ها عوامل فیزیکی -2

 گرد و غبار، بخارات سمی  : مبلعوامل شیمیایی -4

 مبل باکتری و قارچ و حشرات عوامل فیزیولوژیك:  -3

 : مبل استرس های فیزیکی، فیزیولوژیکی و آرگونومیکی عوامل استرس زا -2

پیاده سازی شرایط بهداشت روانی و ایمنی کارکنان مزایا و فوایود کشوم گیوری دارد. برخوی از آن     

 وی گیها عبارتند از: 

 ن استرس شغلی درسازمان کم کرد -8

 رف  بیماری های شغلی در سازمان   -1

 کم کردن مرگ و میرهای ناشی از حواد  -4

 از بین بردن مخاطرات ناشی از کار  -3

 ایجاد مطیط به دور از حواد   -5

 ایجاد مطیط کار بهداشتی  -4

 هدایت  – 2
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های ارتباطی موثر و حل   نتخاب کانالهدایت، شامل انگیزه دادن به زیر دستان، جهت دهی به افراد ا

تضادها در سازمان است. هدایت وظیفه ای است که طی آن، مدیران کشم اندازی روشون از آینوده   

کند که  کنند،این امر به کارکنان کمک می سازمان به مناور پیروی اعضا و کارکنان خود ترسیم می

( در مجموعه سازمان، در راستای دستیابی بوه  جایگاه خود را به عنوان ایفا گر نقش )منشاء اثر بودن

 اهداا، در نار بگیرند.  

های الزم مدیریتی و رهبری باشند   برای انجام این وظیفه خطیر، مدیران باید دارای توانایی و مهارت

تا بتوانند تتامل موثر با مجموعه افراد داخل و خار  سازمان برقرار کننود. از قودرت الزم شخصوی و    

م برای نفوذ و اثر گذاری برخوردار باشند. از آنجا که دستیابی به اهوداا سوازمان، بودون    پست و مقا

همکاری و مشارکت افراد امکان پذیر نیست، مدیران باید تمام تالش خود را به کارگیرنود توا ضومن    

هووای موودیریتی، سووبکی مناسووب در رهبووری مجموعووه سووازمانی انتخوواب، و از   تجهیووز بووه مهووارت

 سازمانی استفاده بهینه کنند. های   ظرفیت

های بزرگتر دست یافتک موواردی کوه در ذیول      توان با مناب  کمتر و مطدودتر به موفقیت کگونه می

 تواند به عنوان راهنمای ساده هدایت و رهبری موثر به کار گرفته شود.   شود، می عنوان می

 کنترل و نظارت  – 5

ر مسیر نیول بوه اهوداا تتیوین شوده، بوه برناموه ریوزی         های خود د  ها برای هدایت فتالیت سازمان

پردازند. در این مسیر، همواره ممکن است موان  و مطدودیت هایی بروز یابد و سیستم سوازمانی   می

را منطرا کنند. هر یک از این موان  ممکن است عاملی بورای انطوراا یوا متوقوف کوردن حرکوت       

وکار اصالح کننده یا خرد سیستم کنترل، بورای حفوظ   سازمان شود بنابراین، همواره باید از یک ساز

 عملکرد سازمان در جریان دستیابی به هداا تتیین شده استفاده شود. 

کنترل، یکی از وظایف مهم مدیران است که ضمن ارتبا  با دیگر وظایف آنان، عامل موثر در تطقق 

ان به پویش بینوی وضوتیت آینوده     شود. هنگامی که برنامه ریز های سازمان تلقی می  اهداا و برنامه

پردازند، باید ساز و کارهایی را برای تصطیا خطاهای احتموالی برناموه در ناور بگیرنود. مفواهیم       می

شووند، زیورا مودیران در فراینود کنتورل، وضو         برنامه ریزی و کنترل، متموالً در کنار هم مطرح می

د و بر اساس این مقایسه، به برنامه ریزی کنن موجود )عملکرد( را با وض  مطلوب )برنامه( مقایسه می

پردازند. یتنی با تشخیص فاصله وض  مطلوب یا تطبیق عملکردها با اهداا، بوه   مجدد )تصطیا( می

شوود کوه کنتورل بوا هموه وظوایف        پردازند. به همین دلیل، متموالً گفته موی  ها می تصطیا انطراا

 امه ریزی از اهمیت وی ه ای برخوردار است. مدیریت ارتبا  دارد، ولی ارتبا  آن با فرایند برن

پوردازد و مودیریت منواب      سازمان برای کسب اهداا تتیین شده به برنامه ریزی و سوازماندهی موی  

گیرد و برنامه ها، فرآیندها و  کند. در نتیجه، ساختار سازمان شکل می انسانی را رهبری و هدایت می
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هوا بوه توالش و     شوند و سوازمان بوا اسوتفاه از آن    میهای مناسب برای تطصیل اهداا، تنایم   روش

پردازد. در فرآیند کنترل، ضمن مقایسه اهداا تطصیل شوده   فتالیت برای تطقق مقاصد خویش می

آید که به موجب آن ها، یا برای تکمیل مراحول تطقوق    با اهداا تتیین شده، اطالعاتی به دست می

هوای    د، و یا برای دستیابی به اهوداا جدیود، برناموه   های اصالحی تنایم می شو  اهداا قبلی برنامه

 جدیدی تدوین و عرضه شود. 

های برنامه ریوزی شوده تطبیوق      کنترل فرایندی است که از طریق آن، عملیات انجام شده با فتالیت

شوند. این فرایند برای تصوطیا مسوتمر عملکورد سوازمان در جهوت دسوتیابی بوه اهوداا          داده می

دهود. مناوور از    شود و میزان پیشرفت در جهت تطقق اهداا را نشان می رفته میسازمانی به کار گ

های کنترل مدیریتی، روشوها و سواز وکارهوایی اسوت کوه مودیران بورای کسوب اطمینوان از            روش

گیرنود. در   ها و هدفهای سازمانی به کوار موی   سازگاری رفتار و عملکرد کارکنان با استانداردها، برنامه

آید که بر اساس آن، اطالعات مورد نیواز بوه دسوت     های منامی به اجرا در می  برنامه فرآیند کنترل،

های اصالحی برای نیل به حداکبر کوارایی در    اید و پس از ارزیابی و سنجش میزان انطراا، طرح می

 بیانگر فرآیند کنترل و ناارت است. 3-1شود. نمودار  تطقق اهداا، تنایم می

 

 ترل و نظارت در هر کسب و کارفرآیند کن 2-8نمودار

 
کنترل و ناارت، وظیفه ای مستمر و همیشگی است که می توان آن را در هر مرحله از عملیات 

 سازمانی به کار گرفت ، به طور کلی فرایند کنترل در سه مقط  عملیات سازمانی قابل اعمال است. 

رود تا اطمینان حاصول   های سیستم به کار می  ها یا داده ترل ورودیکنترل قبل از عمل به مناور کن

شود که شرایط برای اجرای عملیات آماده است. کنترل حین عمل، فرآیند عملیات را در زمان اجورا  

کند تا قبل از آنکه عملیات یا خدمات عرضه شود و نواقص احتمالی آن ها برطرا گوردد   ارزیابی می

 اگر ناکافی است

 

 اعمال اقدام

 اصالحی

 

مقایسه عملکرد 

 با استانداردها

 

سنجش 

 عملکرد واقتی

تتیین 

استانداردهای 

 عملکرد

 تتیین اهداا

 استرات یک

 

 

 تقویت
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کنند و بوا ارائوه بوازخورد بوه سیسوتم، از       های سیستم را ارزیابی می  خروجی کنترل پس از عمل نیز

تکرار انطرافات و نواقص در اینده جلوگیری می کند. برای اینکه کنترل و ناوارت اثور بخوش باشود،     

 کارآفرین  باید ضمن رعایت مراحل منطقی فرایند کنترل، از هر سه نوع کنترل استفاده کند.  

پردازد و فاصله وض  موجود تا وض  مطلووب   ها می کنترل به مقایسه بایدها و هستدر واق ، فرآیند 

های برنامه ریوزان صوطیا بووده      توان فهمید که آیا پیش بینی گیرد. از طریق کنترل می را اندازه می

 است یا خیر.

احول اولیوه   کنترل امری است که باید به طور مستمر و دائم بر آن اهتمام شود. فرایند کنترل، از مر

 یابد.   اجرای برنامه تا آخرین مراحل آن، و حتی گاهی پس از خاتمه آن، استمرار می

 ب( فعالیتهای تولیدی و فنی 

شوود   تولید، فرایندی است که طی آن مواد خام به وسیله سازمان به کاال یا خدمت نهایی تبدیل می

خدمت. یک منب  ممکن اسوت بوه وسویله    و عبارت است از استفاده از مناب  برای ایجاد یک کاال یا 

یک ماشین )تراکتور، کرخ خیاطی، کامپیوتر و غیره(، بوا یوک فراینود )تجزیوه و تطلیول آمواری یوا         

 کند.   آموزش( یا از طریق تسهیالت )دانشکده ها، رستورانها یا درمانگاه ها( تغییر پیدا 

تولیدی اسوت و هودا  آن، تولیود    مدیریت تولید یا عملیات فرایند، طراحی و مدیریت یک سیستم 

 خدمت یا مطصول با پایین ترین هزینه است که ضمن آن باالترین کیفیت حاصل شود. 

 

 های مدیریت عملیات عبارتند از:  روش

 شو.  پیش بینی روشی است که برای تتیین میزان تولید مطصول به کار گرفته می – 8

 لید مطصول یا خدمت است.  تنایم برنامه کاری و کارکوب زمانی برای تو -1

کنترل موجودی روشی برای بازرسی و ناارت میزان مواد اولیه و مطصول تکمیل شده است کوه   -4

شود که برای تأمین تقاضای مشتریان که میزان کواال یوا خودمت     به وسیله آن مدیر تولید مطل  می

شود. ایون روش، حلقوه    یده میباید تولید کند. روش جدید کنترل موجودی انبار، تولید به هنگام نام

شود، به طوری کوه موواد اولیوه     ارتبا  نزدیکی بین تولید کننده و عرضه کننده مواد اولیه ایجاد می

دهد توا   شود. این امر به شرکت مجال می تنها زمانی، که فرایند تولید به آن نیازمند است، فراهم می

ای که تنهوا مقودار کموی موجوودی در انبوار      به سرعت به تغییرات مطیط بازار پاسخ دهد، به گونه 

 داشته باشد.  

توانیم فراینود   فتالیت هایی که منجر به تولید فیزیکی شوند، کامالً آشکار هستند. برای نمونه، ما می

ها توالش بور ایون     تولید یک مطصول قابل لمس، مانند یخچال را مشاهده کنیم، در این نوع فتالیت

ستفاده شود. در برخی از سازمان هایی کوه مطصووالت فیزیکوی نموی     است که واژه مدیریت تولید ا
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شوود کوه فتالیوت هوایی مبول       مطرح می« تولید»سازند، کارکرد تولید، کمتر ملموس است و زمانی 

ها بوه   فرایند پرداخت کک در بانک، مراقبت از بیمار در بیمارستان و. .. انجام گیرد. این گونه فتالیت

های تولیودی    و فتالیت«. های خدماتی  سازمان»این شکل از موسسات را  متروا هستند.« عملیات»

 گویند.   می« مدیریت عملیات»یا « عملیات»ها را متموالً  این س ازمان

 

 های تولیدی  انواع سیستم

سیستم تولیدی دستی: عبارت است از استفاده از نیروی بودنی و دسوتی انسوان بورای تبودیل       – 8

 دمات.مناب  به کاالها و خ

 دهد.   سیستم تولیدی خودکار: در این سیستم، کار تولید را ماشین یا سرعت و دقت انجام می -1

ها برای کنتورل ماشوین و    سیستم تولید کامپیوتری: روشی است که در آن از کامپیوترها و ربات -4

 شود  انجام کار در فرایند تولید استفاده می

تشکیل شده است طبقوه بنودی اقتصواددانان از تولیود، بوه       تولید، ترکیبی است که از عناصر زیادی

آید، از نارآنها، تولید ترکیبی از خاک )یا مناب  مواد اولیوه(،   لطاظ سادگی و مطتوا، کافی به نار می

 نیروی کار )یا مناب  نیروی انسانی( و سرمایه است. 

ن عناصر شناخته شد و بوه  خاک شامل متدن، جنگل، آب، انرژی و عناصری مانند اینهاست. وقتی ای

توان آنها را یک عامل تولید به حساب آورد، مبالً اگر از وجود نفت خوام در   شکل مناسب درآمد، می

زیر زمین مطل  نباشیم یا در صورت وجود، نتوانیم آن را استخرا  کنیم، این عنصر یک عامل تولید 

یستند. بنابراین، خواک عامول اساسوی    شود در غیاب خاک، عناصر دیگر برای تولید، کافی ن تلق نمی

 شود.  تولید مطسوب می

شوود. در جوامو  مودرن     سرمایه در واق  عاملی است که  از عوامل خاک و نیروی انسانی تولیود موی  

کند. انسان اولیه سرمایه  عصر حاضر، تولید بدون سرمایه غیر ممکن است. سرمایه را انسان تولید می

کرد و سپس خود را به وجود آورد مبالً تبر سنگی که انسوان اولیوه   را ابتدا به صورت طبیتی کشف 

به مناور افزایش تولید با به کارگیری نیروی بدنی و عناصر طبیتی تولید کرد، سرمایه ای است کوه  

به صورت ابزار کار درآمد ه است. یکی از اقتصاددانان مشهور، سورمایه را نیوروی ذخیوره شوده کوار      

 ، انسان امروزی مانند انسان اولیه، با صورا قسومتی از زنودگی راحوت خوود      کند. در واق تتریف می

تواند بوا ذخیوره    تواند مقداری از فتالیتش را در راه ایجاد سرمایه به کار گیرد. بدین ترتیب، او می می

 کار و در نتیجه، ایجاد سرمایه در آینده مقدار تولید را افزایش دهد.  
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ه شد، مناور از سرمایه، تنها عامل پول نیست، بلکوه سورمایه را بایود    بنابراین، همانطور که شرح داد

به صورت پول، ابزار، ماشین یوا تکنولووژی تتریوف    « نیروی کار انباشته شده»به صورت تغییر شکل 

 کرد.  

فرایند سیستم تولید در هر کسب و کاری نمایش داده شده است. در مرحلوه ورودی   5-1در نمودار 

هوا و   شود. در مرحله فتالیت ب  مالی و مناب  انسانی به عنوان داده وارد سیستم میمناب  طبیتی، منا

هوا کرخوه تولیود کوار خوود را انجوام        آالت، تسهیالت و امکانات و مهارتفرایند با استفاده از ماشین

شود. به طوور کلوی، فنوون     دهد. در مرحله خروجی خدمت یا مطصول مورد نار ارائه و تولید می می

یت عملیات برای افزایش کارایی، کیفیت و پاسخگویی به مشتریان و بوه مناوور ایجواد مزیوت     مدیر

 شود.  رقابتی سازمان در هر مرحله از تولید استفاده می
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 سیستم تولید در هر کسب وکار 5-8نمودار

 

 

 مرحله خروجی

 منابع طبیعی 

 منابع مالی 

 انیمنابع انس 

 هامهارت 

 ماشین آالت 

 تسهیالت و امکانات 

 فرآیند 

 محصوالت 

 خدمات 

گویی به مشتریان به فنون مدیریت عملیات برای افزایش کارآیی، کیفیت و پاسخ

 شود.منظور ایجاد مزیت رقابتی سازمان در هر مرحله از تولید استفاده می

 مرحله ورودی ها و فرآیندفعالیت

 سیستم تولید



 342 و ماخذ منابع

 
 

 

 پ( فعالیتهای بازرگانی 

ندازی و اداره امور کسب و کارهای کارآفرینانوه، فتالیوت بازرگوانی    یکی از فتالیتهای کلیدی در راه ا

پوردازد و مطصووالت و خودمات     است. طی این فتالیت، شرکت به خرید اقالم موورد نیواز خوود موی    

فروشد. در این مجموعه، اقدامات فوروش و تطقیقوات    تولیدی خود را با انجام تطقیقات بازاریابی می

هوای    شوود، فتالیوت   مشواهده موی   4-1می شود. همانطور کوه در نموودار    بازار تطت عنوان بازاریابی

 گردد. بازرگانی به مدیریت خرید و مدیریت بازاریابی تقسیم می
 

 عناصر مدیریت بازرگانی 6-8نمودار

 
 

 مدیریت خرید - 2

موات، خودمات و تجهیوزات دارای    خرید، عبارت است از به دست آوردن مواد اولیه موورد نیواز، ملزو  

هوای متقوول، در زموان مناسوب از عرضوه کننودگان یوا          کیفیت باال، در کمیتی مناسب، بوا قیموت  

عامل اصلی، به شورح   4توان در قالب  فروشندگان مناسب، بر این اساس، عوامل موثر در خرید را می

 نشان داد. 3-1نمودار 

 

 

 

 یت بازرگانیمدیر

 تحقیقات بازار مدیریت فروش  مدیریت خرید

 مدیریت بازاریابی
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 عوامل موثر در خرید 7-8نمودار

 
 

 در نار داشتن عوامل موثر در خرید، توجه به نکات ذیل در مدیریت خرید ضروری است.  با

تواند از طریق خریود و یوا اجواره     کاالی مورد نیاز با توجه به ماهیت ومدت زمان مورد نیاز می–الف 

 برای مدت متین تأمین گردد.

 الزم است کنترل دقیقی در خصوص نیاز به کاال اعمال گردد. –ب 

قیمت ارزانتر به خودی خود مالک عمل مدیریت خرید نبوده و بهترین هزینه خریود مود ناور     –  

 گیرد. قرار می

مدیریت خرید در انخاب تأمین کنندگان به کیفیت کاال و توانایی عرضه کنندگان برای نیازهای  –د 

 خود در بلند مدت توجه دارد. 

ن کنندگان در تأمین زمان بنودی شوده اقوالم موورد     باید از توانایی و تتهد تأمی مدیریت خرید  -هو 

 نیاز، اطمینان حاصل کند.  

 ماهیت و تعریف مدیریت خرید 
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هدا از ارائه این بخش فراهم نمودن خالصه ای اسوت جهوت درک آسوان نیازمنودی هوای خریود       

 امروزی، برای شما، خریداران و کسانی که با خرید درگیر هستند.

و خدمات مورد نیاز با قیمت مطلوب و تهیوه آنهوا از منواب  مطموئن و      خرید به دست آوردن کاالها

 قابل اعتماد مدیریت است. خرید دارای خصوصیات مهم و عمده ای به شرح زیر است:

الف( شما به عنوان مدیر خرید موظفید کاالی مورد نیازتان را تهیه کنیود ولوی اجبوار بوه خریود از      

 اجاره کرد. )تصمیم گیری بین خرید یا اجاره( خار  نیست، ممکن است بتوان کاال را

ب( شما به عنوان مدیر خرید باید بر میزان واقتی و موردنیاز خرید یک کاال، کنترل دقیقی دانسوته  

 باشید. )تصمیم گیری در مورد اندازه خرید(

گان د( شما باید مناب  مورد انتخاب قدرتمندی داشته باشوید، زیورا اگور فروشوندگان و ارانوه دهنود      

 دارای فناوری برتر نباشند به عملیات موسسه شما صدمه می زند. )تصمیم گیری در مورد کیفیت(

ه( شما باید به تتهدات ارائه کنندگان کاالهای مورد نیازتان اطمینان داشته باشید، زیرا اگور نتواننود   

مورد زمان ارسال کاال را در موعد مقرر تطویل بدهند، به مشکل برخورد می کنید. )تصمیم گیری ر 

 و دریافت کاال(

 هدا شما از خرید کیستک

یکی از اهداا شما، تولید مطصوالتی است که در داد و ستد سودآور باشد. بورای دسوتیابی بوه ایون     

هدا باید مواد اولیه که نقش حیاتی در کسب و کار شما دارد، به موق  و به طور منام تأمین شود. 

مواد اولیه مرغوب و مطمئن و در صورت امکان موواد اولیوه جوایگزین،    توانید با شناسایی و تهیه  می

تر، یاری نمایید. هدا دیگر از خرید بوه   کسب و کار خود را در رسیدن به هدا خرید به قیمت نازل

طور کلی تهیه کاال و خدمات مورد نیازتان با کیفیت مناسب، به مقدار مورد نیاز، به قیمت مناسوب،  

در زمان مناسب است که جهت انجام صطیا این امور الزم اسوت مراحول زیور را     از مناب  مطمئن و 

 طی کنید:

   اطمینان حاصل کنید که کاالها و خدمات موردنیاز شما به صورت مستمر موجود خواهود

 بود.

     خرید را از بهترین منب  با در نار گرفتن کیفیت، خدمات بتد از فوروش و سوپس قیموت

 انجام دهید.

  و فاسد شدن کاالها را با خرید به اندازه، کاهش دهید.هزینه نگهداری 

 .روابط خوبی را با تأمین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات برقرار کنید 

 .برای عدم وابستگی به یک تأمین کننده کاالی جایگزین درنار بگیرید 
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          جهت کاهش تنوع، کواهش هزینوه و صورفه جوویی در زموان، کاالهایتوان را بوه صوورت

 د طبقه بندی کنید.استاندار

      به مناور حفظ رقابت با رقبا با توجه به روند کار، از فنواوری هوای روز صونتتی اسوتفاده

 کنید.

 .با واحدهای دیگر کسب و کارتان روابط کاری خوبی را ایجاد کنید 

      عملیات خرید را طبق استاندارد قوانین جاری انجام دهیود و دارای یوک سوامانه کنترلوی

 باشید.

  با صالحیت حرفه ای، که ارزش کار خود را بدانند استخدام کنید.نیروهای 

 

 نقش وظایف خریداران چیست؟

وظیفه شما به عنوان خریدار همان تهیه کاالی مناسب، با قیمت مناسب، در زمان مناسب، با حجوم  

و مناسب، از منب  متتبر و با کیفیت شایسته است. هر کدام از این اصولی که گفته شد برای کسوب  

توانود اولوین    تواند دارای اولویت باشد. برای برخی از کسب و کارهوا زموان تطویول موی     کار شما می

شوود و عواقوب شودید موالی      اولویت باشد، کرا که با نرسیدن به موق  مواد، کار تولیود متوقوف موی   

 دربردارد.

موورد شورایط    نقش شما به عنوان خریدار، گسترده است و شامل یافتن یک منب  خرید، مذاکره در

خرید و انجام امور اداری خرید به وسیله تنایم یک سفارش خرید است، ضمنا بایود روابوط متقابول    

 بین بازار عرضه و کسب و کار خود را اداره کنید.

 

 انواع خرید:  

 شود: برای شناخت انواع روش های خرید به مواردی از آنها در ذیل اشاره می

بینوی    هوای پویش   توانیود براسواس برناموه    ا در آغاز هر سال می: شمریزی شده خریدهای برنامه -

شدۀ واحدهای مختلف و با توجه به اولویت ها، این نوع خریدها را انجام دهید. اگر کسب و کار شوما  

 بینی  فروش و میزان تولید باشد. تولیدی است، برنامه خرید باید براساس پیش

شود که کاال مصرا موداوم   ید زمانی استفاده می: از این روش خرخریدهای موردی )اضطراری( -

 باشد. ریزی ندارد یا به صورت موردی یا اضطراری موردنیاز می نداشته و نیاز به برنامه

خریدهای متمرکز: اگر شما خرید را به وسیله واحدی به نام تودارکات کول )مرکوزی( انواجم موی       -

کارتان در نقا  مختلف قرار ندار خرید شما دهید و نیازهای واحدهای شما مشابه است و یا کسب و 

 متمرکز است. مزایای این نوع از خرید عبارتست از:
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  ایجاد تخصص در خرید 

  افزایش خرید و افزایش تخفیف 

   صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی 

   خرید در زمان مناسب سال 

  کنترل بهتر موجودی کاال 

  کاهش هزینه های مربو  به خریدهای مکرر 

 اگر کسب و کار شما در مکان های دور از هوم باشود و نیازهوای    خریدهای غیرمتمرکز :

واحدها، مشابه نباشند و هر واحد خرید خود را انجام دهد، خرید شما غیرمتمرکز است کوه مزایوای   

 باشد: آن به شرح زیر می

 خرید با نیازمندیهای هر واحد هماهنگ است. -

هماهنگی خود واحدها، سریع تتر و صتحیح تتر انجتام     خرید کاالی فنی و تخصصی، با  -

 گیرد. می

میلیون ریال اسوت. تشوریفات خاصوی نودارد،      1: زمانی که خرید شما کمتر از خریدهای جزئی -

 وخرید جزئی به حساب می آید.

میلیون ریال است شما بایود حوداقل از سوه     85تا  1وقتی که خرید شما بین خریدهای متوسط: 

 م بها داشته باشید و سپس خرید را انجام دهید.منب  برگ استتال

میلیون ریال بیشتر باشد، خریود عموده تلقوی موی      85: وقتی که خرید شما از خریدهای عمده -

گردد که متموال از طریق مناقصه )خرید کاال و خدمات به حداقل قیمت( به دو صوورت زیور، انجوام    

 شود: می

مشخصات کلی متامله بوین ارائوه دهنودگان خودمات بوه      مناقصه عمومی: در این حالت شرایط و  -

تواند بیشترین استفاده را از شرایط ایجاد شده عاید خوود کنود،    شود و خریدار می رقابت گذاشته می

 این کار از طریق در  آگهی در روزنامه انجام می گیرد.

کند  اال را دعوت میمناقصه گذار در این  نوع مناقصه، تتدادی از فروشندگان ک مناقصه محدود:  -

 دهد. و مناقصه را بین آنان انجام می

 راهبردهای خرید

توانید با بهره گیری از ترکیب همزمان برخی از راهبردهوای خریود، موواد اولیوه و خودمات       شما می

 موردنیاز خود را با شرایط بهینه تهیه نمائید.

 کدام حالت ها شرایط مطلوبتر است. کاال را بسازیم یا خریدایر کنیم: شما ارزیابی می کنید که در
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  اجاره در مقابل خرید 

 استانداردهای داخلی در مقابل استانداردهای بین المللی 

 مناب  خرید داخلی در مقابل مناب  خریدخارجی 

   خرید از یک منب  یا کند منب 

 خرید بدون انبار کردن و ارسال مستقیم به خط تولید 

 نندگانخرید از توزی  کنندگان یا تولیدک 

 اطالعات مربو  به خرید کیستک

 اطالعات در بخش خرید به سه گروه تقسیم می شوند:

 الف( اطالعاتی که از مطیط خار  از سازمان به بخش می رسد عبارتند از:

   امکانات فروشندگان در تولید کاال 

  عرضه کنندگان مواد اولیه 

 میزان عرضه و تقاضا و وضتیت مواد اولیه در بازار 

 نات حمل و نقل و  هزینه های مرتبط با آن امکا 

 اطالعاتی از مطصوالت مشابه رقبا 

  اطالعاتی از شرایط و اوضاع کارگری 

 ب( اطالعاتی که از بخش خرید به قسمت های دیگر کسب و کار شما  می رسد که عبارتنداز:

  اطالعات مدیریت از شرایط بازار 

  ریزی و امور مالی   و واحد تولید و برنامهاطالعات مربو  به مواد اولیه خریداری شده 

  اطالعات مربو  به قطتات و مناب  آنها به واحد تتمیرات و نگهداری 

  اطالعات مربو  به مرغوبیت مواد به واحد تولید و کنترل کیفیت 

  اطالعات مربو  به سفارشات رسیده به امور مالی و انبار 

  بخش فروش.اطالعات مربو  به مطصوالت مشابه رقیبان به 

  ( اطالعاتی که از واحدهای مختلف داخل سازمان به بخش خرید می رسد که عبارتند از:

   میزان موجودی کاال در انبار 

 فضای موجود در انبارها 

  وضتیت نقدینگی سازمان 

   تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران ارشد سازمان ها 

  امکانات حمل و نقل داخلی سازمان 

 مدیریت فروش   -4
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 فروش و فروشندگی چیست و چه منافعی برای کسب و کار شما دارد؟

شود کوه از   فروش، آخرین و مهمترین عملیات در کسب و کار شما است در این مرحله مشخص می

کسب و کارتان که نتیجه ای گرفته اید و سود و زیان در این مرحله از عملیات مشخص می گوردد.  

این مرحله به سودآوری که هدا کسب و کارتان است، دست  برای این که درست عمل نمایید و در

شود دقت نموده و در کسب و کارتوان مناوور    یابید باید به نکات مهمی که در این بخش تشریا می

 کنید در اینجا ابتدا به تتاریفی از فروش و فروشندگی می پردازیم:

 

 تعریف فروش:  

بر سر نوع کاال، وظایفی که فروشنده بایود انجوام   فروش فرآیند رسیدن به توافق خریدار و فروشنده 

دهد، منافتی که باید تأمین کند، قیمت آن، زمان تطویل آن و کلیه خدمات وابسته و مربو  بوه آن  

 است.

دهد. یک فروشنده موفق جهت انجوام   شود که کار فروش را  انجام می فروشنده به شخصی گفته می

داشته باشد و از فنوون خاصوی اسوتفاده کنود کوه در ایون       دادن امر فروش باید وی گی های خاصی 

 بخش به آنها می پردازیم.

 فروش به راحتی آب خوردن است اگر شما: 

 .نیازهای مشتری را شناسایی  و کشف کنید 

 .ایده آل و آرزوهای مشتری را جستجو کنید 

 .کیفیت موردنار مشتری را شناسایی و اعمال کنید 

  خوب مترفی کنید.کسب و کار و کاالی خود را 

 .اعتماد بیشتری را جلب کنید 

 .ترس او را از خرید از میان ببرید 

 عوامل موثر بر فروش:  

 عوامل اصلی و مهم تأثیرگذار بر فروش عبارتند از:

 .مشخصات کاالها و خدمات شما باید با نیازهای مشتریان مطابقت داشته باشد 

 طصوالت مشابه باشد.کاالهایتان باید دارای کیفیت بهتری نسبت به م 

 .شرایط قیمت مطصوالت باید از رقبا بهتر باشد 

 .خدماتی که ارائه می کنید باید متفاوت و بارز باشد 

 .باید بتوانید ذهنیت مببتی از خود و مطصوالتتان درمشتری ایجاد نمایید 
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  اعود  اطالعات کاملی از مطصول و فرآیند تولید آن داشته باشید تا بتوانید مشوتریان را متق

 کنید.

 .در مقابل مشتریان از خود انتطاا پذیری بیشتری نشان دهید 

 .در مورد طراحی مطصوالت دقت زیادی نمایید تا مطصوالت جذاب باشد 

 .باید بتوانید به درستی با مشتریانتان ارتبا  برقرار کنید 

 فرایند فروش  

طور کلوی مرسووم اسوت و     های متفاوت است، ولی آنچه به فروش دارای فرآیندهای مختلف با طرح

 توانید از آن بهره بگیرید به شرح ذیل استک شما می

 در این مرحلوه بایود مشوتریان خوود را بیشوتر بشناسوید؛ نیازهوا و        مرحله اول مشتری یابی  :

روحیات آنها را درک نمایید و شرایط مالی و اقتصادی را شناسایی کنید تا بتوانید آنها را بیشوتر بوه   

 زدیک نمایید.مطصوالتتان ن

 دراین مرحله ستی نمایید برای درک بیشتر نیازها و خواسوته هوا و تبودیل    مرحله دوم گفتگو :

 مشتری احتمالی به مشتری قطتی با آنها گفتگو کنید.

 بتد از درک خواسته های مشتریان، کاالها و خدمات موردنیواز آنهوا   مرحله سوم عرضه کردن :

صات فنی کاالهایتان و همچنوین فوایود کاالهوا و خودماتتان را در     را عرضه کنید و اطالعات و مشخ

 اختیار مشتریان قرار دهید.

 در این مرحله اگر هماهنگی خووبی بوین عرضوه شوما و تمایول      مرحله چهارم انعقاد قرارداد :

توانید یک قرارداد ببندید و از ایون طریوق درجهوت رفو  نیواز       مشتری به وجود آمده باشد، شما می

 ان به آنها کمک کنید.مشتری

  :این مرحله گاهی به همراه مرحله کهارم اتفاق می افتود و دقیقوا    مرحله پنجم خاتمه فروش

شود که فروشنده از مشتری می خواهد خریود کنود و فوروش صوورت موی گیورد.        زمانی حاد  می

خریودی(  باشد و بدون آن، هیچ فروش )و هیچ   خاتمه فروش مهمترین بخش کار یک فروشنده می

صورت نگرفته است، اگر شما کار را با مشتری خود خاتمه ندهید، در را برای رقیبان خود باز گشوته  

 اید، زیرا او را آماده تصمیم گیری کرده اید ولی از او نخواسته اید که از شما خرید کند.

 ستی کنید در زمان خاتمه فروش، سه اصل اساسی زیر را در نار بگیرید:

 ان مناسب )مانند استفاده از کلمه شما به جای تو( خاتمه فروش را آسان تر بکار بستن زب

 کند. می

 .همواره با گرمی و صمیمیت خاتمه فروش را انجام دهید 

 .پس از خاتمه فروش سکوت نمایید تا سوال برای مشتری ایجاد نشود 
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 انواع فروش  

 روشید:توانید کاالها و یا خدمات خود را به سه طریق زیر بف شما می

 )فروش حضوری )کهره به کهره 

   فروش تلفنی 

 فروش از طریق دریافت سفارش 

: فروشنده و یا مسئول فروش، وظیفه دارد، مشتریان بالقوه خود فروش حضوری )چهره به چهره(

را شناسایی و با مراجته به آنها ضمن مترفی مطصول شرکت و ارائه اطالعات جام  و کامل در مورد 

 به خرید ترغیب نماید. آن، مشتریان را

موفقیت در این نوع فروش بوه توانوایی و تجربوه فروشوندگان نیواز دارد. کوه شوما خوود مسوتقیما          

مسئولیت را بر عهده بگیرید و که عده ای را به عنوان فروشنده مطصوالت خود انتخاب کنید، بایود  

 وظایف و فتالیتهای زیر را انجام دهید:

 تتیین مشتری بالقوه 

 ری در موردکگونگی تخصیص زمان به مشتریان بالقوه تصمیم گی 

  انتقال اطالعات در مورد مطصوالت 

  ارائه خدمات مختلف به مشتریان 

 جم  آوری اطالعات در مورد بازار 

در حالی که فروش کهره به کهره آسان ترین نوع فروش است، تمواس تلفنوی نیوز    فروش تلفنی: 

دارد. فروش مطصوالت و خدمات از طریق تلفن متموال میان  سری  ترین راه است؛ اما نیاز به تجربه

کسانی انجام می گیرد که یکدیگر را می شناسند. گیرنده شخص تلفن کننده و مطصول یا خودمتی  

 دهد می شناسد و یا درباره آن  اطالعاتی دارد. را که ارائه می

ال و خودمات را ارائوه   در این فروش، مشتری نوع خاصی از کوا  فروش از طریق دریافت سفارش: 

 دهد و شما بر اساس درخواست وی، کاالها و خدمات موردنار را تهیه می نمایید. می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از انواع دیگر فروش می

: فروش دردنیای امروز اشکال پیچیده ای به خودگرفته است. یکوی از راه هوایی   فروش اینترنتی -

سیار گسترده، فروش اینترنتی است، در هنگام فوروش اینترنتوی از   که فروش مطصوالت در سطوح ب

خود سوال کنید که کسی ویا که کسانی دقیقا هدا شما هستند. وی گیهوای ایون گوروه کیسوتک     

 آنها را بشناسید و با زبان آنها سخن بگویید.
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و یوا   برخی شرکت های بزرگ مطصوالت خود را از طریق در  آگهی در روزنامه هاپیش فروش:  -

اعالم آن از طریق رسانه های عمومی قبل از به پایان رساندن فرایند تولید بوه فوروش موی رسوانند.     

شرکت های خودروسازی و یا بسیاری از شرکت های ساختمانی بزرگ برای فروش، مطصوالت خود 

 از این طریق اقدام می کنند.

 انواع فروشنده:  

 شوند: ها به سه دسته تقسیم می فروشنده

: )سوفارش کننوده هوا، فروشوندگان داخول فروشوگاه، فروشوندگان سویار،         ف: فروشنده ستاده ال

 های فروش( تکنسین

: )فروشندگان سیار متخصص، مشاورین فروش در کاالهای سرمایه ای، مذاکره ب: فروشنده خالق

 کنندگان با اعضای هیأت مدیره(

کاال یوا خودمات مووردنار بووده و     باید دارای تطصیالت و تجربه فنی در مورد ج: مهندس فروش: 

 دوره های فروش و بازاریابی را گذرانده باشد.

 خصوصیات رفتار و حرکات فروشندگان:

برای این که فروشنده خوبی باشید و درکار فروش موفقیوت هوای خووبی را بوه دسوت آوریود بایود        

 ر می کنیم:خصوصیات و رفتار و عملکرد خاصی داشته باشید که کند نمونه آن را در زیر ذک
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 رفتارهای مناسب فروشندگان 2-8جدول 
 طرز برخورد درستی داشته باشید به مشتری احترام بگذارید

 به خود اعتماد داشته باشید. به حرا مشتری گوش بدهید.

 در برقراری ارتبا  با دیگران به صورت آنها نگاه کنید. عادت های خوب داشته باشید.

 ر باشید.مقتد اشتباهات را بپذیرید

 لبخند بزنید و گرفتاریتان را نشان ندهید. نسبت به احساسات حساس باشید.

 برای صطبت کردن از طرا اجازه بگیرید. زود قضاوت نکنید.

 زودتر سالم کنید. وقت شناس باشید.

 انتطاا پذیر باشید. ستی کنید مفید باشید.

 مهربان باشید. سپاسگزار باشید.

 حرا نباشید.پر پرانرژی باشید.

 توهین نکنید. از اعتراض ها پیشگیری کنید.

 وسواسی نباشید. اغراق نکنید

 سخت کوش باشید. مراقب شوخی های خود باشید.

 عصبانی نشوید جمله حق با شماست را بکار برید.

 اطالعات مالی خود را تقویت کنید. در متاشرت حد الزم را رعایت کنید.

 از دخانیات استفاده نکنید و. .. و بم صدای خود باشید. مراقب صطبت کردن و زیر

 . ظاهری آراسته داشته باشید.
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 ای چیست؟ های یك فروشنده حرفه مهارت

 یک فروشنده حرفه ای باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 

 مهارتهای الزم برای فروشندگی 4-8جدول 
  مدیریت خود  درگیربودن با مطصوالت و خدمات سازمان 

  مهارت های برقراری ارتبا    خودشناسی / مشتری شناسی 

 مدیریت زمان   پشتکار و پیگیری 

 های سوال کردن   آشنایی با روش  های خاتمه فروش مهارت در روش 

 توانایی مجاب کردن    مهارت مذاکره کردن 

   خالقیت در فروش  .. .اشتیاق و اعتماد به نفس و 

 

 شدکفروشنده باید که اطالعاتی داشته با

 شما به عنوان یک فروشنده باید راج  به دو موضوع زیر اطالعاتی داشته باشید:

 الف(  اطالعات راجع به سازمان و محصول:

 انواع کاالها و خدمات مورد داد و ستد 

 روش های تولید و نگهداری 

 تاریخچه موسسه 

 مدیران ارشد 

   وضتیت رقابت 

 ترین آنهاجایگاه سازمان در میان رقبا و بهترین و پیشرو 

  اندازی، قبول مرجوعی و انتاوار   نطوه خدمات پس از فروش و ضمانت، مسائل نصب و راه

 تطویل

 ب(  اطالعات راجع به مشتریان:  

 .اطالعات راج  به اشخاص و سازمان هایی که مصرا کننده مطصوالت هستند 

     زن و اطالعات راج  به ارتبا  خریدار و فروشنده و طریقوه مصورا مطصووالت و حجوم و

 اندازه خرید مطصوالت 

 .کند درصد از مصرا کنندگان به نام تجاری و عالمت و نشان کاال وفادارند 

  آیا عموم مردم، مصرا کننده هستند یا گروه های خاص 

   مشخصات درآمد ی و سنی، جنسی، شغلی، تطصیلی و شیوه زندگی 
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 ف جغرافیایی  اندازه سهم بازار مطصوالت و میزان فروش و مصرا در مناطق مختل 

 کنند یا سودآورترند و کدام راضی تراند. کدام گروه از مشتریان بیشتر خرید می 

 مسئولین خرید که کسانی هستندک 

      نکات قوت، توانمندی ها، ارزش های شخصی و سازمانی و مسوائل غرورانگیوز آنهوا کودام

 است.

 مدیریت بازاریابی   -3

های تتیین شده برای فوراهم    طلیل، اجرا و کنترل برنامهتجزیه و ت»مدیریت بازاریابی عبارت است از 

تأکیود  «. هوای سوازمان    آوردن مبادالت مطلوب با بازارهای مورد نار، به مناور دسوتیابی بوه هودا   

هوای بوازار موورد      مدیریت بازاریابی بیشترین بر تتیین مطصوالت سازمان بر مبنای نیازها و خواسته

اری، ارتباطات و توزی  موثر برای آگاهی دادن، ایجاد انگیزه و عرضوه  نار و نیز استفاده از قیمت گذ

 خدمت به بازار است 

هر کسب و کاری باید برای رسیدن به اهداا بلند مدت خود در بازار، برنامه ریزی کند. ایون برناموه   

 های بازاریابی عنوان می شود ، با توجوه بوه موقتیوت شورکت در صونتت،       که تطت عنوان استرات ی

گردد. برای تدوین استرات ی مناسب بازاریابی بایود   ها و مناب  در دسترس تتیین می اهداا، موقتیت

 به عوامل مختلفی توجه کرد. 

های بازاریابی ارائه کرده انود کوه در ایون      های مختلفی از انواع استرات ی  صاحب ناران تقسیم بندی

 کند: به سه دسته تقسیم میهای بازاریابی را   استرات ی« مایکل پورتر»میان 

: شرکت با استفاده از این استرات ی، ستی می کند با کاهش قمیوت  استراتژی رهبری هزینه – 8

های تولید، با رقبا، و مشتریان بیشتری را جذب کند و از این طریوق، سوهم بوازار      تمام شده و هزینه

 خود را توسته دهد.  

ها بورای پیشوی گورفتن از رقبوا، سوتی       دارد که شرکت ی: این استرات ی بیان ماستراتژی تمایز -1

کنند با توجه به نقا  قوتی که در آنها وجود دارد عملکردی عالی در مقایسه با رقبا در زمینه یوا   می

 های خاص )کیفیت مطصول، نطوه عرضه خدمات، فناوری و غیره( داشته باشند.   زمینه

کوشد به یک یا کند بخش کوکک بازار توجه  می در این استرات ی، شرکت استراتژی تمرکز: – 4

 و فتالیتهای خود را در آنجا متمرکز کند تا از این طریق مشتریان بیشتری جذب کند.  

 های بخش  همه  های کنش  و  ها نگرش  مطصوالت،  اهداا،  است  الزم  شرکت  یک  مناسب  مترفی  برای

 صوطنه   در  بایود   مودام   بوود هوم،    فوراهم   ها این  همه ی که زمان .باشند  یکدیگر  با  هماهنگی  در  شرکت 

 توان  نمی  و  است  تغییر  حال  در  مدام  شرایط . نیست  کافی  انتشار  باشد  یادتان  ضمن  در . داشت  حضور 

  جام   مفاهیم : است  نکته  این  درک  است  مهم  بسیار  که آن . کرد  تکیه  شرکت  انتشار  به  صرفا 
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 بوا   هوا  آن  تموایز   نقوا    که  دارند  نیاز  هایی استرات ی  و  مفاهیم  به  ها شرکت  کیستک  جام   مفاهیم  اما

 کنود   بنا  همگرا  ارتباطی  مفهوم  یک  برپایه  بازار  در  را  خود  حضور  شرکتی  وقتی.دهد  نشان  را  دیگران 

 یوک   داشوتن   جوز   نیست  کیزی  هم  همگرا  ارتباطی  مفهوم  و  است  کرده  بیمه  ها رقابت  در  را  خودش 

 جهوت   در  و  سواخته   همسوو   را  شورکت   هوای  کنش  و  ها نگرش  مطصوالت،  اهداا،  تمام  که  استرات ی 

 .گیرد کار به  مشتری  آرزوهای 
 

  اهداف  تعیین

  .کرد  استخرا   پرسش  سه  طریق  از  توان  می  را  شرکت  اهداا

 آوریدک  دست به  خواهید  می  کقدر 

 آوریدک  دست به  باید  کقدر 

 آوردک  دست به  توان  می  کقدر 

 و  اسوترات یک   مالحاوات   کوه   است  پرسشی  واق   در ( آوریدک  دست به  خواهید  می  کقدر)  اول  پرسش

 کوه   اسوت   شرکت  مدیریت  و  نانکارک  تتهدات  همان  اصل  در  و  گیرد  می  هدا  را  شرکت  ریزی برنامه 

 .خواهند  می  کقدر 

 و  اسوت   ناور   موورد   حاشویه   سوود   و  فروش  میزان  تتیین ( آورید  دست به  باید  کقدر)  دوم  پرسش  اما

 مبول   موواردی   به !( آورد  دست به  توان  می  کقدر)  سوم  پرسش  اما  و . گیرد برمی  در  هم  را  گذاری قیمت 

 .شود  می  مربو   بازار  نیازهای  و  شرکت  نسیلپتا 
 

  اهداف  بودن  گیری اندازه  قابل  و  بودن  روشن

 نیوافتنی   دسوت   نباشند،  دستیابی  قابل  و  گرایانه واق   نیز  و گیری  اندازه  قابل  و  روشن  تا  شرکت  اهداا 

تتیوین   یتنوی   سواخت،   مشوخص   هوم   را  ها ولیتمسو  باید  اهداا  تتیین  هنگام  در  پس. ماند  خواهند 

 تضواد   و  کشمکش  از  پرهیز  برای  حال  عین  در. دهد  انجام  باید  کاری  که  وقت  که  کسی  که  که شود 

 .باشند  گیری اندازه   قابلیت  و  اعتبار  دارای  باید  اهداا . نباشند  تناقض  دکار  اهداا  که  کرد  کاری  باید 
 

  بازاریابی  عمومی  دافاه

  :از  عبارتند  بازاریابی  عمومی  اهداا 

   بازار  در  شرکت  موقتیت  بهبود 

   مشتری  رضایت  افزایش  

   شرکت  کهره  تقویت  
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   شرکت  سابقه  ارتقای  

 

  بازاریابی  موفق  آمیزه

 از  هوم   و  موجوود   وضو    از  هم  دیگر  عبارت  به  و  مطل  باشیم   رقبا  شرایط  و  بازار  نیازهای  از  وقتی  اما

 ابوزار   جتبوه   در  متمووال  . کنویم   فکور   اهوداا   بوه   رسویدن   ابزارهوای   به  باید  باشیم  هدا آگاه  شرایط 

  : خورد  می  کشم  به  متمایز  عرصه  کهار  بازاریابی  اقدامات  به  دهی شکل 

 و  بفروشود   سوودآوری   طرز  به  خواهد  می  را  مطصوالت  کدام   شرکت : خدمات  و  محصوالت  سیاست

 کندک  تامین  را  آن  تواند  می  خدماتی  که 

 بیشتر   که  هر  های سفارش  گرفتن  و  مشتریان  های سفارش  اجرای  :توزیع  سیاست

 توانود   می  کیزهایی  هک  گیردک  می  درسی  که  شرکت  خدمات  و  مطصوالت  از  بازار : ارتباطی  سیاست

 شودک  منجر  فروش  افزایش  به 

 توان  می  کطور . شود  منجر  سفارشات  افزایش  به  تواند  می  هایی قیمت  نوع  که : قراردادها  و  ها قیمت

 کردک  ترغیب  بهتر  کیفیت  برای  بیشتر  پرداخت  به  را  مشتریان 

 

 موضوعات مهم در بازاریابی موفق

های بازاریابی تواند احتمال موفقیت برنامهشود، موضوعاتی است که میکه در ادامه بیان می مواردی

 را بیشتر کند:

 تمایز  ایجاد  

 تواثیر   کوار   بر  و موثر بوده   بسیار  تواند  می  زمینه  این  در  مشاوره . است  مهمی  بسیار  مقوله  تمایز  ایجاد

 دهوی  سورویس   ای، رسانه  حضور  به  بخشیدن  عمق . کند  کمک  نار  مورد  یتمایزها  ایجاد  به  و  بگذارد 

 بوازار   در  ها قیمت  جنگ .کنند  ایفا  نقش  تمایز  ایجاد  این  در  توانند  می  همه  باال  کیفیت  و  پذیر انتطاا 

 .کرد  مقابله  آن  با  بهتر  های سرویس  دادن  با  توان  می  که  است  ای مقوله  هم 

 آید.  نمی  خودش  پای  با  مشتری 

 از  برخوی  . بگردیود   او  دنبوال   بایود   شوما  . شوود   نمی  کارشما  مطل  وارد  خودش  پای  با  خودش  مشتری

 :کارها راه 

 کنید.  وجو جست  اینترنت  در  
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 کوه   اسوت   اینترنوت   ریوق ط  از  ها آن  تماس  اطالعات  به  دستیابی  مشتریان  به  رسیدن  های راه  از  یکی

 البتوه  . شود  منجر  دیگران  تماس  اطالعات  و  ها ایمیل  از  ها داده  پایگاه  یک  ایجاد  به  تدریج  به  تواند  می 

 .دارد  تبتاتی  هم  ناخواسته  ایمیل  ارسال  باشید  داشته  یاد  به 

 نمایشگاهی  حضور  

. کنیود   ارایه  را  خودتان  مطصوالت  و  خدمات  به  مربو   بروشورهای  و  کنید  پیدا  حضور  ها نمایشگاه  در

 .است  موثر  باشد،  مربو   شما  کار به  نطوی  به  که  نمایشگاهی  هر  در  حضور 

 تبلیغات  از  استفاده  

 شده  تتریف  هم  آن  تاثیرات  که  کند  هر . است  مشتریان  به  رسیدن  های راه  از  دیگر  یکی  هم  تبلیغات

 منجور   فوروش   افزایش  به  الزاما  اما  کند،  توجه  جلب  است  ممکن  و  هست  هم  مطدود  حدی  تا  و  است 

 .باشد  موثرتر  تواند  می  تخصصی  و  تجاری  نشریات  در  آگهی  ارایه . شود  نمی 

 ها آدرس  خرید 

 ایون  . هستند  ها آدرس  این  خریدار  هم  ای عده  و  فروشند  می  آدرس  که  هستند  ای عده  امروز  دنیای  در

 منطقوه،   کوون   اطالعاتی  و  شود  می  فروخته  کشور  این  بازرگانی  اتاق  طریق  از  آلمان  در  مبال  ها آدرس 

 .دارد  خود  در  را . ..و  فروش  ارقام  پرسنل،  تتداد 

 ها کانال  همه  طریق  از  فروش 

 بوه   تا  کرد  اقدام  ها کانال  همه  از  باید . کرد  اکتفا  مشتریان  با  فردی  روابط  به  توان  نمی  سابق  لمب  دیگر

  .افزود  مشتریان  دامنه 

 وقت  مدیریت  

  هزینوه   بایود  . بورد   پیش  به  را  کار  یک  فراوان  وقت  صرا  با  نباید . باشید  وقت  مدیریت  مراقب  همیشه

  .داشت  نار  در  را  اضافه  های وقت 

 دایمی  مشتریان  

 در  و  فراوان  درآمد   خود  دایمی  مشتریان  طریق  از  توانند  می  ها شرکت . باشید  دایمی  مشتریان  مراقب

 .باشند  داشته  همیشگی  درآمد ی  حال  عین 

 جدید  مشتریان  

 رقبایتوان   بوه   نسبت  تری منطقی  های صورتطساب  که  یدباش  مراقب  همیشه  جدید  مشتریان  مورد  در

 مدت  کوتاه  سودهای  از  بهتر  تواند  می  درازمدت  سود  باشید  داشته  نار  در  موارد  کنین  در . دهید  ارایه 

 .باشد  گذرا  و 

 افزارها نرم 
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 بیشوتری   سورعت   و  دقوت   از  کوار   این . کنید  استفاده  امورتان  مدیریت  و  مطاسبات  برای  افزارها نرم  از

 .است  برخوردار 

 کراک  و  کطور  کسانی،  که

  هاییک زمینه  که  در  اما . هستند  مهم  هایی پرسش  پرسش،  سه  این

 .کنید  استفاده  مطصوالت  کیفی  ارتقای  برای  فنی  مشاوران  از : بودن  گرا محصول

 دکوار   مشتریان  با  ارتبا   برقراری  در  فروش  تیم  تا  کنید  بندی طبقه  را  مشتریان : بودن  گرا مشتری

 .نشود  وظیفه  تداخل  و  کشمکش 

 بوا   ارتبوا    خوط   بایود   که  شود  می  مربو   بزرگ  های شرکت  به  بیشتر  موضوع  این : بودن  گرا  قلمرو

 .کنند  حفظ  هستند،  فتال  که  هایی منطقه  در  را  خودشان  مشتریان 

 بوه   را  خوود   نقوش   موق ،  به  کدام  هر  و  بدانند  خوبی  به  را  خود  وظایف  باید  پرسنل  :بودن  گرا وظیفه

  .کنند  ایفا  درستی 

 

 اشتباهات بازاریابی  

بازاریابی در شرایط رقابتی کنونی امری ضروری است. کنانچه روش مناسبی برای بازاریابی انتخواب  

تواند زیانبار باشد. بنابراین، پیش از هرگونه اقدامی باید اشوتباهات   ه جای سودمند بودن، مینشود، ب

این حوزه را شناخت تا بتوان تأثیر آن را افزایش داد. در ادامه به برخی از اشتباهات رایوج و متموول   

 شود: بازاریابی اشاره می

داننود کوه از بازاریوابی کوه      واقو  نموی   ها در بسیاری از شرکت نه هدفی، نه توقع و انتظاری:  –2

های شبانه روزی کیست. پس در ابتدا بایود اهوداا را مشوخص و      خواهند یا انتاارشان از تالش می

تنایم کرد، سپس، پذیرفت که بازاریابی یک مرحله است و در پایان، هموواره از تناسوب مراحول بوا     

 اهداا، اطمینان حاصل نمود.  

، مودیران و کارمنودانی کوه بازاریوابی را بواور ندارنود، بوه طوور جودی          مجریان نداشتن خرید: –4

توانند خرید را با روشن  توانند زیان آور باشند و تمامی مراحل را تطت الشتاع قرار دهند. آنها می می

 کردن اهداا و مراحل عملیات بازاریابی به دست آورند.

شوند. آنها نه از خوود   بهم و نامطسوس میها در برخورد با بازاریابی دکار ترس م شرکت ترس: – 3

تواند آنان را از آغواز   بازاریابی، که از احتمال شکست در آن بازاریابی واهمه دارند. این ترس حتی می

شوود، ازایون کوه بارهوا و بارهوا بوه        و ادامه کار باز دارد. هنگامی که عملیات بازاریابی راه اندازی می

 اه داد.  نتیجه نرسد نباید ترسی به دل ر
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های الزم بازاریابی در اختیار کارمنودان قورار نگیورد، آنهوا       ، اگر آموزشبی توجهی به آموزش – 2

 تواند به از بین رفتن کل مراحل بازاریابی منجر شود.  همچنان بدگمان خواهند بود و این مساله می

برخووردار اسوت،   میلیون تومانی کوه از اجوزای خووبی     52اجرای عملیات  هدر رفتن سرمایه: -5

میلیون تومانی باشد. که به صورت ضتیفی طراحوی شوده اسوت.     522توان راه گشاتر از عملیات  می

هوا نتوایج    توانند در برآورد و ارزیوابی هزینوه   ، مانند تبلیغات، نمی«سنتی»بسیاری از فنون بازاریابی 

 ارزیابی شود. قابل قبولی ارایه دهند، حداقل دو بار در سال سرمایه بازاریابی باید

های شبکه ای هیچ گونه تجوارت و داد و سوتدی دیوده      : اگر در رفت و آمد به گروهاتالف وقت -6

نشود؛ وقت هدر رفته است. تمام زمان بازاریابی را نباید صرا اثبات  ارزشومندی آن کورد در کنوار    

 کند، نباید تردیدی داشت. گذشتن قسمت هایی که درست عمل نمی

: اگر درباره برگزاری یک سیمنار مهم به کارمندان اطالعواتی داده نشوود، الزم   باطنداشتن ارت -7

نیست آن را برگزار کرد. در تمامی مسایل و جرییات بازاریوابی، سیاسوت آزادی بیوان بایود بوه کوار       

 گرفته شود. 

این مساله بودترین و بزرگتورین اشوتباهی اسوت کوه یوک        نداشتن حس مسوولیت پذیری: – 8

تواند مرتکب شود داشتن اهداا واق  بیانه و عملکرد سری  برای کسوانی کوه در کوار     ن  میکارآفری

 بازاریابی هستند، ضروری است. 

های بازاریابی کارمنودان    ها وتخصص : اگر در شناسایی و ار  نهادن به مهارتنپرداختن پاداش – 9

شووند و نیتجوه ای    لغوزش موی  سهل انگاری شود، مطرک هایی که باید به کار گرفته شووند، دکوار   

 متکوس در پی خواهند داشت.  

هنگامی که کواری  »: گفته اند نداشتن دست نوشته و بی توجهی به مکتوب کردن کارها – 20

ها باید نوشته شوند زیرا هنگام نوشتن، دیودگاه    همیشه اهداا و طرح«. پذیرد نوشته شود، انجام می

 خواهد یافت. و کشم انداز به طور قابل توجهی افزایش

شووند. کوارآفرین، بوا     این ها اشتباهات متداولی هستند که بسیاری از کسب و کارها با آن مواجه می

 تواند از آنان پیشی بگیرد.   پرهیز از تکرار اشتباهات بازاریابی رقبای خود می

 

 تبلیغات

 در  مناسوب   اطالعوات   ارایوه  روشومند  توان کنین بیان کرد: فرآیندساده ترین تتریف تبلیغات را می

 و کاالهوا  خرید  به  کنندگان  مصرا ثر مؤ کردن متقاعد و  ترغیب و  مشتریان  به  خدمات و کاالها مورد

 نواظر   همگی ،«ثر مؤ  کردن متقاعد و  ترغیب» و مناسب  روشمند، اطالعات«  عبارات و ها واژه . خدمات
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 رفتار  وی ه  به مشتریان، رفتار  عینی شناخت  مستلزم که  است  تبلیغات فرآیند در  ریزی برنامه  انجام بر

  عبوارتی   به یا( بازار  مطیط و رقبا خدمات، و کاال) دربازار  مهم و  مرتبط اجزأ سایر و  کنندگان  مصرا

  عمووده  بخووش  کووه  اسووت  هووایی  ارزیووابی و هووا آزمووون  انووواع  انجووام  وهمچنووین  بازاریووابی  تطقیقووات

 هد می  تشکیل را «یغاتتبل تطقیقات»

  اذهوان  در  خودمت  و کواال   نشوانه  از  مطلووب   تصوویری  ایجواد  اول،  درجوه  در  تبلیغات  اساسی  هدا 

 .است  هدا  مخاطب

 

 :تبلیغات در اثربخشی

 در و تبلیغوات  ریوزی  برناموه  در باید  ها فتالیت سایر همانند نیز تبلیغات اثربخشی سنجش مناور به 

 وجوود  متفواوتی  الگوهوای  تبلیغوات  ریزی برنامه برای. شود تتریف تبلیغات برای فیاهدا آن اول گام

 سوپس . شود می تتیین هدا اول گام در شود.ادامه به یکی از ساده ترین آنها  اشاره می در که دارد

 و پیام به راج  گیری تصمیم به نسبت بتدی های گام در و یافته تخصیص تبلیغات برای الزم بودجه

 اهوداا  با آمده دست به نتایج تبلیغات برنامه اثربخشی تتیین مناور به نهایتاً و شود می اقدام رسانه

 آنچوه  اموا  کننود  می دنبال را هدفی تبلیغاتی های فتالیت اکبر. شوند می مقایسه شده تتیین پیش از

 یوین تت هودا  کیفیوت  سازد، می متمایز ضتیف تبلیغاتی طرح یک از را خوب تبلیغاتی طرح یک که

 هوای  شواخص  کوه  کنود  موی  کموک  دهنوده  تبلیوغ  به هدا دقیق و درست تتریف. آنهاست در شده

 خواهود  نیز تری صطیا انتخاب نتیجه در و باشد داشته اختیار در پیام و رسانه انتخاب برای مناسبی

 را بهتوری  اهوداا  تووان  می کگونه که است این شود می مطرح اینجا در که بتدی پرسش اما. داشت

 تطقیقواتی،  فراینود  یوک  طی بایست می اهدافی کنین تتریف مناور به نمودک تتریف تبلیغات یبرا

 موورد  هودا  تتیین اصلی منب  عنوان به تواند می اطالعات این. گردد آوری جم  نیاز مورد اطالعات

 :است زیر های بخش شامل تطقیقاتی فرایند این. گیرد قرار استفاده

 تبلیغوات  بورای  تصومیم  از دهنوده  تبلیوغ  اصولی  دلیل که شود بررسی باید اول بخش در 

 از جلووگیری  بورای  یوا  و شوود  مترفی جدیدی مطل است قرار کرده، احساس را فرصتی آیا. کیست

 تصومیم  دالیول  از ای نمونوه  باال موارد. است گرفته تبلیغات به تصمیم خدمت، یا مطصول یک افول

 انجوام  از را خوود  دلیول  باید دهنده تبلیغ ترتیب هر به ولی. هستند تبلیغاتی برنامه یک شروع برای

 .سازد دقیقا مشخص تبلیغ

 قرار که را مطصولی متمایز های وی گی واضا طور به بایست می دهنده تبلیغ بتدی گام در 

 .شوند می تقسیم کلی بخش دو به ها وی گی این. کند لیست پذیرد، صورت تبلیغات آن برای است



 محیط کسب و کارتحلیل                                                320

041 
 

 سوایر  بوا  مطصول این های تفاوت بخش این در. دارد اختصاص فیزیکی های وی گی به: اول بخش. 8

 .شود می آورده... و قیمت خدمات، توزی ، کانال بندی، بسته اندازه، اجزا، شکل، لطاظ به آن رقبای

 و فکور  طورز  قسمت این در. شود می آورده تجاری نام با مرتبط احساسی های وی گی: دوم بخش. 1

 .شود می لیست تجاری نام آن به راج  نکنندگا مصرا دیدگاه

 و کگونوه  نار مورد خدمت یا مطصول که شود داده پاسخ مهم پرسش این به باید بتدی بخش در -

 مزیوت  پاسوخ  ایون  در. دهود  می پاسخ کنندگان مصرا نیازهای به رقبا سایر به نسبت تفاوتی که با

 پرسوش  ایون  پاسوخ . شود می بیان ردند،آو می دست به مطصول این از استفاده با مشتریان که اصلی

 .کرد خواهد بتدی مراحل در پیام انتخاب در دهنده تبلیغ به زیادی بسیار کمک

 هودا  مخاطبان از تتریف در. کند تتریف را تبلیغ مخاطبان بایست می دهنده تبلیغ بتدی گام در -

 :از عبارتند که. شود اشاره آنها مهم وی گی سه به بایست می

 مخاطبان؛ مکانی و جغرافیایی یتموقت. الف

 مخاطبان؛ روانی و روحی خصوصیات و ها وی گی. ب

 .دیدن و شنیدن خواندن، در هدا مخاطبان های عادت.  

 انجوام  عدم صورت در. آورد دست به شرکت در شده انجام بازار تطقیقات از توان می این اطالعات را

 بوا . داشوت  خواهود  بیشوتر  هزینوه  و وقت صرا و بررسی به نیاز اطالعات این کسب بازار، تطقیقات

 بوازدهی  هویچ  اسوت  ممکن که بیشتری بسیار های هزینه از را شرکت ها هزینه این صرا این، وجود

 تبلیوغ  بوه  بواال  هوای  بررسوی  از آموده  دست به اطالعات. سازد می مصون باشد، نداشته شرکت برای

 .کرد خواهد کمک تبلیغ برای مناسب رسانه انتخاب در دهنده

 تبلیوغ  از انتاوارش  موورد  توأثیرات  که کند بیان مشخص طور به باید دهنده تبلیغ آخر بخش در -

 زیور  هوای  گوروه  به توان می را تبلیغ واسطه به مخاطبان بر انتاار مورد تأثیرات کلی طور به. کیست

 :کرد تقسیم

 کواالی  اسوت کوه   بواور  نایو  به تبلیغ مخاطبان تبلیغ رساندن از هدا اینجا در: آگاهی افزایش. 8

 گرفته، قرار استفاده مورد تاکنون که روشی اینکه یا و. است مشابه کاالهای سایر از بهتر تبلیغ مورد

 نیست؛ کار انجام روش بهترین

 کوه کواالی   باور اسوت  این به تبلیغ مخاطبان رساندن تبلیغ از هدا قسمت، این در :باور ایجاد. 1

 گرفتوه،  قرار استفاده مورد تاکنون که روشی اینکه یا و است مشابه هایکاال سایر از بهتر تبلیغ مورد

 نیست؛ کار انجام روش بهترین

 بوه  نسوبت  هیجوان  قبیول،  از احساسواتی  ایجواد  مورد این در تبلیغ هدا: احساس برانگیختن. 4

 کلیوه  در. اسوت  مخاطبوان  دیدگاه با همدلی یا و خبر از هایی بخش به راج  تتجب جدید، پیشنهاد
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 انتاوار  آنهوا  از توأثیرات  از ایون  کدامیک و هستند کسانی که مخاطبان شود مشخص باید  باال موارد

 تبلیوغ  انتاوار  موورد  اهوداا  مرحله این تا حاصله نتایج. بود خواهند میزانی که به تأثیرات و رود می

 بخشوی اثر میوزان  شود طی درستی به شده ذکر مراحل تمام کنانچه. کرد خواهد مشخص را دهنده

 تبلیوغ  اثربخشوی  سونجش  مناور به پایان در. یافت خواهد افزایش ای مالحاه قابل حد تا تبلیغات

 مقایسوه . شود گیری اندازه آن مخاطبان بر تبلیغ تأثیر میزان تطقیقاتی انجام با بایست می شده، اجرا

 .داد خواهد شانن را شده انجام تبلیغ اثربخشی میزان شده، بینی پیش اهداا با این تطقیق نتایج

 گذاریقیمت

 قیموت  ایون . کننود  موی  تتیین قیمتی عرضه شده خدماتی و کاالها برای شرکتها، و سازمانها تمامی

. شوود   عنووان . .. و بها اجاره عمل، حق آبونمان، شهریه، مانند گوناگون مفاهیم قالب در است ممکن

 اموا  شووند،  موی  رو روبوه  آن بوا  هاشورکت  کوه  اسوت  ای عمده های مسئله از قیمت سر بر اگرکه رقابت

 .  کنند حل عالی ای شیوه به را مسئله این توانند نمی شرکتها ار بسیاری

  گذاری قیمت تعریف

 ارزش از اسوت  عبوارت  بوازار  در قیموت . متیوار  و انودازه  ارزیابی، سنجش، یتنی نارلغوی از قیمت 

 .شود می بیان پول واحد صورت به که خدمت و کاال ای مبادله

  فتالیتی  گذاری قیمت.  خدمت یا کاال  برای  قیمت  تتیین  یتنی  ساده بطور  گذاری قیمت  اساس، این رب

 و  مطیطوی   تغییورات  از  ناشوی   توداوم   این. است  پیوسته و  مداوم  فرایندی و شود تکرار باید  که  است

 .کند می توجیه را فرایند این تکرار  لزوم  که  است بازار  شرایط در  ثبات  نبود

 گذاری قیمت اهداف

 :شود می تقسیم زیر گروه پنج به کنند می دنبال گذاری قیمت از شرکتها که اهدافی کلی بطور

 حیات ادامه  -2

 مصورا  دائموی  تغییرات و شدید رقابت مازاد، ظرفیت با که است مناسب شرکتهایی برای هدا این

 را ثابوت  های هزینه از برخی و متغیر های هزینه بتواند قیمت کنانچه. اند شده مشکل دکار کنندگان

 .دهد ادامه خود تجاری حیات به همچنان تواند می شرکت دهد، پوشش

 فعلی سود رساندن حداکثر به  -4

 بوه  مربوو   های هزینه و تقاضا باید برساند، حداکبر به را خود کنونی سود بتواند شرکتی اینکه برای

 جریوان  جواری،  سوود  بیشوترین  کوه  انتخاب نماید را قیمتی هآنگا و کند برآورد را مختلف قیمتهای

 سوود  بور  حود  از بویش  تاکیود  صورت در البته. آورد ارمغان به شرکت برای را سرمایه بازده یا نقدی

 و رقبوا  احتموالی  واکنشوهای  بازاریوابی،  آمیوزه  متغیرهای سایر از ناشی اثرات به توجه عدم و جاری

 .انداخت خواهد مخاطره به را شرکت عملکرد بلندمدت در قانونی، مطدودیتهای
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 بازار سهم رساندن حداکثر به -3

 فوروش  حجوم  بوه  یوابی  دسوت  کوه  باورند این بر زیرا گیرند، می پیش در را هدا این شرکتها برخی

 سوود  به بلندمدت در درنتیجه و یابد کاهش واحد تولید هر شده تمام بهای شد، خواهد باعث بیشتر

 در را خوود  قیمتهوای ، بوازار  در رسووخ  بورای  شرکتهایی کنین دیگر عبارت به. یابند  دست بیشتری

 :باشد مناسب زیر شرایط در تواند می استرات ی این. کنند می تتیین سطا ترین پایین

  پوایین  قیموت  نتیجوه  در دهود،  موی  نشوان  حساسیت قیمت به نسبت اندازه از بیش بازار 

 .شد خواهد بازار رشد موجب

  یافت خواهد کاهش توزی  و تولید های هزینه هتجرب کسب با. 

 شود می رقبا شدن خار  صطنه از موجب پایین قیمت. 

 بازار عصاره کشیدن  -2

 را بوازار  عصواره  وسیله بدین و کنند تتیین باال سطا در را قیمتها دهند می ترجیا شرکتها از برخی

 :یابند دست هدا این به توانند می زیر شرایط در شرکتها. بکشند

 بازار در تقاضا میزان بودن باال و خریدار زیادی تتداد وجود  _

 .نشود بازار به رقیب شرکتهای توجه جلب باعث باال سطا در اولیه قیمت تتیین  _

 آن مطصووالت  و شرکت که کند ایجاد خریداران ذهن در را تصور این باال سطا در قیمت تتیین  _

 .ددار قرار باالتر سططی در رقبا به نسبت

 کیفیت نظر از شدن پیشرو  -5

 پیشورو  بازار در نار این از خواهند می و باالست باکیفیت مطصوالت عرضه آنها هدا که شرکتهایی

 بسویار  باکیفیوت  مطصووالتی  آنها. کنند می عرضه بازار به باالتر قیمتهای با و برتر مطصوالتی شوند،

 بوه  بیشوتری  مزایوای  و منواف   تواننود  موی  کوه  خاص به بازار عرضه می کنند وی گیهای دارای و باال

 .کنند تتیین باالتر سططی در را قیمتها توانند می شرکتهایی کنین. کنند ارائه خریداران
 

 گذاری قیمت مراحل

 تقاضا میزان تعیین: اول مرحله

 شورکت  بازاریوابی  هودفهای  بر رو، این از و شود می تقاضا از متفاوتی سطا ایجاد منجربه قیمتی هر

 وجود به تقاضا منطنی یک که شود می باعث تقاضا و قیمت بین رابطه. گذاشت خواهد متفاوت اثری

 و تقاضوا  منطنوی  برآورد و قیمت، به نسبت تقاضا حساسیت است الزم تقاضا میزان تتیین برای. آید

 .گیرد قرار بررسی مورد نیز قیمت تغییر برابر در تقاضا کشش

 ها هزینه برآورد: دوم مرحله
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 کند، می تتیین گیرد، می نار در خود مطصوالت برای شرکت که را قیمتی سقف تقاضا که الیح در

 بتواند که بگیرد نار در را قیمتی باید شرکتی هر اساس این بر. کرد خواهند تتیین را کف ها، هزینه

 پذیرفتوه  شورکت  که ریسکی و کار برای و دهد پوشش را مطصول فروش و پخش تولید، های هزینه

 .کند ارائه متقولی بازده ت،اس

 رقیب شرکت های هزینه و ها قیمت محصوالت، تحلیل تجزیه: سوم مرحله

 و هوا  هزینوه  بایود  کنود،  موی  برآورد را ها هزینه و قیمت بازار، تقاضای به توجه با شرکت که هنگامی

 قورار  توجوه  موورد  هوم   خود را مطصوالت قیمت برابر در آنها واکنش و رقیب های شرکت قیمتهای

 .کند مناور خود مطاسبات در و دهد

 گذاری قیمت روش انتخاب: چهارم مرحله

 کلوی  بطوور . کورد  انتخواب  را مناسوب  روش گذاری قیمت متنوع روشهای بین از باید مرحله این در

 :از عبارتند گذاری قیمت روشهای

 روش نتری ابتدایی که روش این در: شده تمام بهای به افزودن مبنای بر گذاری قیمت 

 تتیوین  شوده  تموام  بهای به استاندارد عدد یک افزودن با قیمت شود، می مطسوب نیز گذاری قیمت

 انتاوار  موورد  فروش بتواند شده تتیین قیمت که شود می واق  کارساز زمانی تنها روش این. شود می

 .کند تضمین را

 کنود  می تیینت را قیمتی شرکت، روش، این در: نظر مورد بازده مبنای بر گذاری قیمت 

 فوروش  و ها هزینه بتواند شرکت اگر روش این اجرای در. برسد گذاری سرمایه از بازده نرخ یک به که

 صوورت  ایون  غیور  در. یافوت  خواهود  تطقق انتاار مورد سرمایه بازده کند، برآورد دقیق صورتی به را

 .کرد نخواهد پیدا دست انتاار مورد نتایج به شرکت

 مبنوای  بور  گوذاری  قیموت  روش، ایون  در :تصتور  مورد ارزش مبنای بر گذاری قیمت 

 با سپس. گیرد می صورت آن شده تمام بهای پایه بر نه و مطصول ارزش مورد در خریداران پنداشت

 ارزش بور  توا  شوود  موی  توالش  تبلیغات، مانند بازاریابی، آمیزه دهنده تشکیل اجزای سایر از استفاده

 بوه  جدیود  مطصووالت  بورای  روش ایون  بکوارگیری  در. ودشو  افوزوده  مشوتریان  ذهن در تصور مورد

 .است نیاز بازار تطقیقات

 نشوان  بایود  قیموت  کوه  دارد قورار  پایوه  این بر روش این: ارزش مبنای بر گذاری قیمت 

 بزنود  دسوت  اقوداماتی  به باید شرکت روش این در. باشد مشتریان برای مطصول باالی ارزش دهنده

 با یا و کند تولید کمتری هزینه با را مطصوالت آید، وارد ای لطمه مطصول کیفیت به اینکه بدون که

 روش ایون . کنود  جذب را قیمت به حساس مشتریان از بیشتری تتداد تر، پایین قیمت به آنها عرضه

 .شود می مشاهده فروشیها خرده در بیشتر
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 ار خوود  مطصوالت قیمتهای فروشگاهها روش این در: رایج نرخ مبنای بر گذاری قیمت 

 مطصووالت  شرکتی دارد امکان حالت این در. گذارند می رقیب شرکتهای مطصوالت قیمت مبنای بر

 کوه  هنگوامی  روش این. کند عرضه رقیب و عمده شرکتهای قیمت از کمتر یا بیشتر یکسان، را خود

 .شود می برده بکار است نامشخص رقبا واکنش یا کرد مطاسبه را ها هزینه راحتی به نتوان

 کواربرد  ها مناقصه در روش این: شده موم و مهر پیشنهادهای مبنای بر ذاریگ قیمت 

 قیمتهوا  دهنود،  موی  شوده  مووم  و مهور  پیشونهادهای  هوا،  پروژه انجام برای شرکتها که هنگامی. دارد

انتاواراتی   اسواس  بور  را پیشونهادی  قیموت  شورکتی  هر مناقصه، در. شود می تتیین رقابتی بصورت

 قیمت دقیق رابطه مبنای بر نه کند می تتیین دارد رقیب شرکتهای یمتق به نسبت که وحدسیاتی

 .موجود تقاضای یا شرکت های هزینه با

 نهایی قیمت انتخاب: پنجم مرحله

 تواند می شرکت که قیمتهایی دامنه شوند می باعث قبل، مرحله در بطث مورد گذاری قیمت روشهای

 نواگزیر  نهوایی  قیموت  انتخاب هنگام شرکت البته .برسد نهایی قیمت به و شود مطدود کند انتخاب

: از عبارتنود  تاثیرگوذار  عوامول  این از برخی. دهد قرار توجه مورد نیز را گذار تاثیر دیگر عوامل است

 سیاسوتهای  قیموت،  بور  تاثیرگوذار  بازاریوابی  آمیزه اجزای سایر شناسی، روان مبنای بر گذاری قیمت

 .گروهها رسای بر قیمت اثر و شرکت گذاری قیمت

 های ایمنی )مدیریت ریسك(  د( فعالیت

که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست، از « خطر»

بدو خلقت انسان، پیوسته همراه و موجب دلمشغولی او بوده است. در آغواز، خطور گسوتره کنودان     

فته و با توسوته جوامو  بشوری و پیشورفت تمودن،      پهناوری نداشت، کون سرمایه اندک بود. رفته ر

ثروت و دارایی انسان افزون تر شد ودر نتیجه میزان درگیری او با خطر و ریسک افوزایش یافوت. بوا    

رویداد انقال صنتتی، تنوع، تواتر و شدت ریسک، روز به روز گسترش یافت، به طوری کوه اموروزه بوا    

ای صنتتی به زندگی بشر، با وجود تسویهالت فراوانوی کوه    ه  پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فراروده

 های جدید را نیز با خود وارد اجتماع کرده است.   برای رفاه انسان در پی داشته، ریسک

از صاحب ناران کارآفرینی، بر این باور است کوه یکوی از مهمتورین موضووعات در     « دیوی مولینز»

 کارآفرینی، مدیریت ریسک است. 

« های شخصی  ریسک»شوند در قالب  اع ریسک هایی را که کارآفرینان با آن مواجه میانو« سوبرلی»

 کند.   تقسیم بندی می« های کسب و کار  ریسک»و 

با توجه به اینکه فتالیتهای کارآفرینانه تووام بوا ریسوک و مخواطره اسوت. لوذا کارآفرینوان بایسوتی         

 کگونگی مدیریت ریسک را بیاموزند. 
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 انواع ریسك  

 های شخصی:  ریسك – 2

 باشد. های شخصی کارآفرینان شامل موارد زیر می  ریسک 

 آیا شما بضاعت و استطاعت الزم را برای زیان سرمایه گذاری خود داریدریسك مالی : 

 توانید دوباره به شغل قبلی یا مسویر ترقوی    : در صورت شکست آیا شما میریسك شغلی

 گذشته خو بازگردیدک

 شکست شما در کسب و کوار، کوه توأثیری بور وجهوه و      اعیریسك خانوادگی و اجتم :

 شهرت خانوادگی اجتماعی شما خواهد گذاشتک

 ترس و وحشت شما از شکست کقدر استکریسك روحی و روانی : 

 های کسب و کار:  ریسك – 4

 های کسب و کار عبارتند از:  ریسک 

 آیا مطصول یا خدمت به فروش خواهد رسیدکریسك بازار : 

 آیا مشتریان، بدهی خود را خواهند پرداختک در که زمانیکدریسك اعتما : 

 های کنترلی مناسب در مطیط سازمان به کار گرفتوه شوده     : آیا سیستمریسك عملیاتی

 است. 

 دهید باور و اعتقاد داردک : آیا بازار به کاری که شما انجام میریسك شهرت و اعتبار 

و برنامه ریزی سناریو است. اینکه کوه حووادثی   مهمترین اصل برای مدیریت ریسک، تشخیص الگو 

افتندک اگر رخ دادند، که واکنشی در برابور   برای کسب وکار رخ خواهد دادک احتماالً کگونه اتفاق می

آنها نشان دهیمک پیامدهای احتمالی این حواد  که خواهد بودک دیگر اصل مهوم مودیریت ریسوک    

نسبتاً پایین از شر ریسک خالص شوند، لذا، باید توالش  توانند با هزینه  این است ک اگر مدیران می

کنند که ریسک کسب و کار به حداقل ممکن کاهش یابد. بنابراین، مدیران باید ریسک را به کسانی 

هوای    که توانایی و تمایل الزم را دراند، انتقال دهند. بوا ریسوک هوا، بسوته بوه ماهیتشوان، بوا روش       

مترین و موثرترین شیوه، انتقال ریسک به  بیمه گر اسوت. نقوش   توان برخورد کرد. مه متتددی، می

بیمه گر، تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه گذاران است که در مترض ریسک قرار دارنود. بیموه گور بوا     

استفاده از آمار و حساب احتماالت و تجربیات گذشته، هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را مطاسوبه و  

کند تا حق بیموه تجواری بوه     یاتی و سود متقول خود به آن اضافه میمبلغی را به عنوان هزینه عمل

 پردازد.   دست آید. این رقم، حق بیمه ای است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک به بیمه گر می
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 های حسابداری    ه( فعالیت

اداره کسب و کار، شامل تتداد زیادی مبادالت )دریافت و پرداخت هوا( بورای دسوتیابی بوه هودا و      

شود، دائماً دریافوت و   سود است. در یک کسب و کار، اقالم مختلفی به طور مکرر خرید و فروش می

تواند جزئیات مبادالت دریافت و پرداخت را دقیق و مو به  گیرد و کارآفرین  نمی پرداخت صورت می

 مو به خاطر بسپارد، زیرا اصوالً حافاه انسان مطدود است. 

 یابد که حساب متامالت  انجام شده نگهداری شود.  رورت میدر جریان انجام متامالت، ض

متامالت در دوران ما متموالً مبادله کاال و خدمات با پول است. عرضه کننودگان کواال یوا خودمات،     

مایل هستند میزان عرضه کاال و خدمات خود را اندازه گیری کنند. به وی ه تمایول دارنود از میوزان    

ود اطالع دقیق داشته باشند تا بر اساس اطالعات در اختیوار و میوزان   متامالت نقدی و غیر نقدی خ

 سود و زیان حاصل و وضتیت مالی ناشی از آن، برنامه کاری آینده خود را تنایم کنند. 

کند. سپس این اطالعات را  حسابداری، سیستمی است که فتالیتهای کسب و کار را اندازه گیری می

ند و در نهایت، نتایج فتالیت و عملکرد واحد تجواری را بوه تصومیم    ک ها پردازش می در قالب گزارش

 نامیده اند.  « زبان کسب و کار»دهد به همین دلیل، حسابداری را  گیران می

 یکی از متداولترین تتاریف حسابدای کنین است 

 حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فتالیتهای مالی موسسات در قالب اعداد»

و ارقام قابل سنجش به پوول رایوج کشوور و تفسویر نتوایج حاصول از آن، در حسوابداری دو طرفوه،         

متامالت و وقای  مالی، ابتدا در فرمی به نام سند حسابداری یوا سوند روزناموه مونتکس و تجزیوه و      

شود و سپس مندرجات اسناد یاد شده، به ترتیب تاریخ وقوع در دفتور کول طبقوه بنودی      تطلیل می

، سپس مانده هر حساب، تتیین و صورت مالی اساسوی، یتنوی صوورت حسواب سوود و زیوان،       شده

شوود توا اسوتفاده     صورت حساب سرمایه و صورت حساب ترازنامه، با استفاده از این اقالم تهیوه موی  

 کنندگان از این صورت حساب ها، اطالعات مورد نیاز خود را از آن برداشت و بهره برداری کند.

 حسابداری در کارآفرینی  فرایند  – 2

 در مجموع، فرایند حسابداری، شامل مراحل کهارگانه ای ذیل است:

 ثبت مبادالت 

   طبقه بندی مبادالت 

 تلخیص مبادالت 

 تجزیه و تطلیل و تفسیر نتایج 

پذیرد، بلکه ایون شوروع    شود، کار حسابداری با ثبت وقای  مالی خاتمه نمی همانطور که مالحاه می

های پیش بررسوی و    افتد که کندین سال بتد، دفاتر مالی سال در مواردی اتفاق می کار است و حتی
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باید از ابتودا اقودامات سوازماندهی شوده و اجورا شوود.        شود. بنابراین، در امر حسابداری  استفاده می

طراحی سیستم حسوابداری و شناسوایی سرفصول حسواب هوا، رعایوت اصوول اولیوه دفتور داری و          

ر اسناد حسابداری و تطریر دفاتر روزنامه، کل و متوین، اسواس کوار حسوابداری     حسابداری در صدو

 باشد: هستند. مراحل اصلی فرایند حسابداری شامل موارد زیر می

 

 فرآیند حسابداری در هر کسب و کار 8-8نمودار

 

 
 

 دفاتر حسابداری   – 4

فتور متوین نیوز جهوت     دفاتر رسمی حسابداری شامل دفتر روزنامه و دفتور کول اسوت. همچنوین د    

 شود.  نگهداری ریز حسابهای کاربرد دارد. در ادامه دفتر روزنامه و دفتر کل شرح داده می

 

 دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه، دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه عمالیت مالی و پولی خود را، اعوم از  

که ایجاد دین یوا طلوب کنود و نیوز      خرید، فروش، دیون، مطالبات و ظهر نویسی و هرگونه فتالیتی
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عملیات مطاسباتی را به تاریخ وقوع ثبت می نمایند تا بتوانند طبق اصول حسابداری و عرا متداول 

های مالی عملیات الزم را انجوام دهنود. در عمول،      دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنایم صورت

کند کوه در پونج مرحلوه     در دفتر روزنامه ثبت می حسابداران ابتدا مبادالت را بر اساس توالی زمانی

 گیرد.   انجام می

شناسایی مبادالت از طریق مدارک ثبت شوده مبول همچوون رسویدهای بوانکی، فواکتور        -

 فروش، فاکتور خرید و ته کک 

تشخیص حساب هایی که به وسیله مبادله تطت تأثیر قرار گرفته اند و همچنوین تتیوین    -

 سرمایه( نوع آنها )دارایی، بدهی و

تتیین این موضوع که حساب مشخص شده بر اسواس مبادلوه، افوزایش داشوته اسوت یوا        -

 کاهش.

به کارگیری قواعد بدهکارو بستانکار کردن و تتیین میوزان بودهکار یوا بسوتانکار حسواب،       -

 جهت ثبت افزایش یا کاهش آن

شود، به گونوه   ثبت مبادله در دفتر روزنامه که یک شرح مختصر از مبادله را نیز شامل می -

 شود )مرحله روزنامه نویسی( ای که ابتدا سمت بدهکار و سمت بستانکار دفتر روزنامه ثبت 

کنیم. فرض کنید شرکتی بورای   برای آشنایی به نطوه روزنامه نویسی، نمونه ای فرضی را بررسی می

به شرح  ریال پرداخت نموده است. مراحل آن 222/222/822خرید یک دستگاه ماشین تراش مبلغ 

 زیر است:

ریوالی اسوت    222/222/822مرحله اول: مدارک ثبت شده برای این رویداد رسید بانکی یا ته کک 

 که از حساب شرکت پرداخت شده است. 

مرحله دوم: حساب هایی که بر اساس این مبادله تطت توأثیر قورار گرفتوه انود، عبارتنود از حسواب       

 دارایی )وجوه نقد( و حساب سرمایه شرکت 

ریوال داشوته انود     222/222/822مرحله سوم: هر دو حساب )دارایی و سورمایه(، افزایشوی متوادل    

بنابراین، وجوه نقد، حساب دارایی است که افزایش یافته و عالوه بر آن، سرمایه نیز افوزایش داشوته   

 است. 

رای نشوان  شوود و بو   مرحله کهارم: برای نشان دادن افزایش در حساب دارایی، وجوه نقد بدهکار می

 شود.  دادن افزایش در سرمایه، حساب مذکور بستانکار می

 مرحله پنجم: ثبت در دفتر روزنامه به شرح ذیل است. 
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 دفتر روزنامه 3-8جدول 
 بستانکار بدهکار ها و شرحعنوان حساب تاریخ

 وجوه نقد 11آبان  12
 سرمایه شرکت بابت خرید ماشین تراش               

222/222/822  

222/222/822 

 

شود و سوپس در سوطر بتود،     در ثبت رونامه، بتد از ثبت تاریخ مبادله، ابتدا حساب بدهکار ثبت می

 شود.   حساب بستانکار و در سطر بتد، شرح مبادله قید می

 

 دفتر کل 

های مناسوب دفتور کول      پس از ثبت مبادالت در دفتر روزنامه، مقادیر باید از دفتر روزنامه به حساب

های دفتر کل و بستانکارهای   یابند، به گونه ای که بدهکارهای دفتر روزنامه به بدهکار حساب انتقال

 های دفتر کل منتقل شود.    دفتر روزنامه به بستانکار حساب

قانون تجارت، دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیه متامالت را حداقل هفتوه ای   1مطابق ماده 

خرا  و حسوابهای مختلوف آن را تشوخیص، تفکیوک و هور نووعی را در       یک بار از دفتر روزنامه است

 صفطه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند. 

 

 برای انتقال مبادله سرمایه گذاری شرکت از دفتر روزنامه، باید به گونه ذیل اقدام شود:

 

 سرمایه + بدهی = دارایی 

 

  سرمایه شرکت   وجوه نقد

000/000/200    000/000/200 

 

 های مالی اطالعات  صورت – 3

هوای موالی     پس از انتقال در دوره اول ثبت حساب ها)تهیه دفتر روزنامه و دفتر کل(، تهیوه صوورت  

های مالی اصلی در هر کسب و کار، عبارت اند از صورت سود و زیان، صوورت    یابد. صورت اهمیت می

 سرمایه، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد.

 ساب سود و زیان  صورت ح
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های یک واحد کسب و کار در یک   صورت حساب سود و زیان بیانگر خالصه ای از درآمد ها و هزینه

دوره زمانی متین )یک ماه یا یک سال( است. این صوورت حسواب کوه گواهی اوقوات آن را صوورت       

 کسب و کار است.  های یک دوره  نامند، مانند فیلمبرداری از فتالیت درآمد  یا صورت علمیات نیز می

 های یک واحد کسب و کار است.   سود وی ه: سود وی ه، مازاد درآمد ها نسبت به هزینه

سود وی ه که مهمترین بخش اطالعاتی یک واحد کسب و کار است، در صورت حساب سوود و زیوان   

 شود.   منتکس می

 گویند. ان وی ه های واحد کسب و کار را زی  ها نسبت به درآمد  زیان وی ه: مازاد هزینه

 

 صورت سرمایه  

صورت سرمایه بیانگر خالصه تغییراتی است که در سرمایه یک واحد کسوب و کوار، طوی یوک دوره     

تواند ناشی از سرمایه گوذاری   زمان متین )یک ماه یا یک سال( رخ داده است. افزایش در سرمایه می

توانود ناشوی از    در سرمایه می مالک یا سود وی ه ای باشد که طی یک دوره کسب شده است. کاهش

برداشت مالک یا زیان وی ه دوره باشد. سود وی ه یا زیان ویو ه، از صوورت حسواب سوود و زیوان بوه       

 شود  صورت سرمایه منتقل می

 

 ترازنامه  

ها و سرمایه یک واحد کسب و کار در یک تاریخ متین است. این  فهرستی از تمامی دارایی ها، بدهی

 پایان سال است. ترازنامه مانند عکسی است که در تاریخ متینوی از یوک واحود    تاریخ متین، متموالً

نیوز اطوالق   « صوورت وضوتیت موالی   »کسب و کار گرفته شود. به این مناور، گاهی اوقوات بوه آن   

 شود. می

 

 صورت گردش وجوه نقد  

طوول   های نقدی واحد کسوب و کوار در    صورت گردش وجوه نقد بیانگر مجموعه دریافت و پرداخت

هوای نقود آن     های نقدی یک واحد کسب و کار، بویش از پرداخوت    یک دوره است. زمانی که دریافت

باشد، نتیجوه فتالیتهوای کسوب و کوار، افوزایش خوالص در وجووه نقود را نویود خواهود داد و اگور            

های واحد کسوب و کوار، کواهش      های نقدی باشد، نتیجه فتالیت  های نقدی بیش از دریافت  پرداخت

های مالی، نام واحد کسوب    خالص در وجوه نقد خواهد بود. در قسمت باالی جدول هر یک از صورت

 شود.   گیرد، قید می و کار، نام صورت و تاریخ یا دوره زمانی ای که آن صورت را دربر می

 های مالی    و( فعالیت
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ازی کنیود. بورای   فرض کنید شما تصمیم گرفته اید کسب و کاری در زمینه تولیود کمپووت راه انود   

کنید، گروهی را برای تولید و فوروش   انجام کنین کاری، مدیرانی برای خرید مواد اولیه استخدام می

آوردی. به زبان مالی، شما دارایی هایی همچون موجود انبوار، ماشوین    مطصوالت تولیدی گردهم می

دارایوی سورمایه گوذاری     کنید. میزان پول نقدی کوه در  آالت، زمین و نیروی کار سرمایه گذاری می

های تهیه کرده اید، برابری کنود. زموانی کوه    کنید، باید با میزان پولی که برای تدارک این دارایی می

کنید، شرکت شما پول نقدی ایجاد خواهد کورد کوه شوما را     های تولیدی می  اقدام به فروش کمپوت

ار خواهید بود پوولی کوه بوه مورور     قادر خواهد ساخت تا امور شرکت را رتق و فتق کنید. شما امیدو

زمان از مطل فروش مطصوالت شرکت به دست خواهید آورد، بیشتر از میزان پول نقدی باشود کوه   

کنید. این اساس ایجاد ارزش در کسب و کار است. هدا کسب و کار،  به کسب و کار خود تزریق می

وب ترازنامه شرکت منکتس خلق ارش برای شما، به عنوان مالک شرکت است و ارزش نیز در کارک

 شود. می

کنویم ارزش   مدیریت مالی، قبل از هر کیز با تتیین ارزش در ارتبا  است. ما مرتباً از خود سوال می

فالن دارایی، کاال یا سرمایه گذاری کقدر استک مدیریت مالی همچنین با اتخاذ بهترین تصومیمات  

سرمایه گذاری کرد یا نهک شیوه صطیا تصمیم  سروکار دارد. مبالً آیا باید در یک کسب و کار خاص

کنود هرگواه ارزش یوک دارایوی بویش از قیموت آن باشود، آن را         گیری در مدیریت مالی ایجاب می

رسود، اموا در شورایط پیچیوده      بخریم. اگر که این شیوه تصمیم گیری ساده و منطقی بوه ناور موی   

 های امروزی، اعمال آن به سادگی میسر نیست.   شرکت

هوای غیور     ور کلی مدیریت مالی شامل استفاده موثر از منواب  در هور سوازمان )حتوی سوازمان     به ط

 انتفاعی( برای تطقق اهداا سازمانی است. 

 

 مراحل فعالیتهای مالی  

تجزیه و تطلیل کگونگی وضتیت مالی شرکت، پویش بینوی پیامودهای گونواگون سورمایه گوذاری،       

ها را برنامه ریوزی   های گوناگون تصمیم گیری  ارزیابی شیوههای تقسیم سود، و   تأمین مالی، سیاست

نامند. در یک بررسی همه جانبه، باید آشوکار کنویم کوه شورکت در گذشوته کگونوه بووده         مالی می

بردک و در آینده کگونه خواهد شدک برنامه ریوزان شورکت، نوه     است.اینک در که شرایطی به سر می

ها را بررسی کننود،   ی گوناگون و پنداشته شده تصمیم گیریتنها باید در این رهگذر، سمت و سوها

بلکه باید انطرافات از نتایج احتمالی واقتی را مطالته نماید. زیرا پیامدهای مالی شرکت، بسوتگی بوه   

ها را بر  های مالی، باید تأثیر گوناگون این تصمیم گیری  ها دارد. در برنامه ریزیی همین تصمیم گیری

های مالی، مسئله خطور )ریسوک( نیوز دخالوت دارد. در       د. در همه تصمیم گیرییکدیگر بررسی کر
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های انطراا از   کند علت زمینه مالی، برنامه ریزی بسیار سودمند است. کون مدیر شرکت را وادار می

های پیش بینی شده را بررسی کند گاه شرکت از قبل، هودا هوایی را بورای خوود       پیامدهای برنامه

پوردازد کوه در ایون     های مالی و غیر مالی می  و برای تطقق آن اهداا، به برنامه ریزی کند تتیین می

 کند.   های مالی برای رسیدن به آن هدا، نقش اصلی را بازی می  میان، برنامه

هوا برناموه    طول زمانی هر برنامه ریزی، به هدا و کگونگی کار شرکت بستگی دارد بیشوتر شورکت  

هوای    کنند برخی نیز برای دستیابی به هودا  ان یک سال سازماندهی میکاری خود را برای مدت زم

های ده سال یا بیشوتر را    پردازند. برخی نیز برنامه های سه ساله یا پنج ساله می  خود، به برنامه ریزی

 در دستور کار خود دارند.

اخته و این نیازها در کتاب کارآفرینی خود به شرح نیازهای تأمین مالی کارآفرینان پرد« فرد فردی»

 را متناسب با مراحل توسته کسب و کارآفرینان دسته بندی نموده است.

 

 نیازهای مالی متناسب با مراحل توسعه کسب و کار 2-8جدول

 نیازهای تأمین مالی مرحله توسعه کسب و کار

 مرحله قبل از شروع کسب و کار

مناب  مالی برای ایجاد نمونه اولیه، تملک مکان برای 

سب و کار، آماده کردن برنامه کسب و کار، تطقیق و ک

 توسته و تطقیقات بازار

 مرحله شروع کسب و کار

مناب  مالی برای تأمین مواد اولیه و موجودی، کارخانه و 

تجهیزات، اقدامات اولیه برای تبلیغات، پرداخت هزینه 

 پروانه بهره برداری و پیش پرداختها

 برداریمرحله بهره

ی برای تبلیغات، هزینه فروش، حقوق و دستمزد مناب  مال

کارکنان و مدیران، نرخ بهره، هزینه خدمات آب و برق و 

تلفن، افزودن به موجودی انبار، نیازهای جریان نقدینگی 

 ای یا فصلیدوره

 مرحله رشد

های جدید مناب  مالی برای توسته امکانات، ایجاد روش

هزینه پذیره های جغرافیایی، توزیتی، گسترش حوزه

 نویسی سهام برای تأمین مالی بیشتر

 

 ریزی مالی  برنامه

توانود   مدیریت مالی، بهترین راهی است که به وسیله آن کسب و کار شما سودآور مترفی شده و می

ها و ارقام کسوب   ها و شرکای شما را با واقتیت سودآور باقی بماند. بخش مالی، سرمایه گذاران، بانک

های مرتبط با کسب و کار شما کیستک مطصوالت ارائه شوده، توسوته     کند. هزینه می و کارتان آشنا
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هوای    ی مطصول، تطقیق و توسته، ماشین آالت و تجهیزات، بازاریابی و فروش و. .. همگی بر صورت

کند که سود مورد انتاوار کسوب و کوار     مالی شما تأثیر گذار است. از طرفی طرح مالی مشخص می

ک مناب  مالی مورد نیاز که مقدار است و برنامه زموانی کوه هور سورمایه گوذار بایود       شما کقدر است

 انتاار بازگشت سرمایه را داشته باشد کیستک

کنید برای  میزان مناب  مالی مورد نیاز و اینکه که موق  به آن نیاز دارید و که زمانی بازپرداخت می

مدیریت کنید، به منزله سنگ بنا و شوالوده ی   سرمایه گذار اهمیت دارد. هر قدر امور مالی را خوب

کسب و کار موفق خواهد بود. هر ساله تتداد زیادی از کسب و کارهوای بوالقوه مسوتتد وموفوق بوه      

 شوند و این آمار در کشور ما بسیار باالست.   دلیل ضتف مدیریت مالی ورشکست می

ه بور فتالیوت در مطویط سرشوار از     کند که مدیریت عالو آنچه در تتاریف متتدد وجود دارد بیان می

ابهام بایستی از طریق مناب  مطدود، تولیدات و خودمات نامطودودی را ارائوه دهود. منوابتی کوه در       

اختیار مدیر کارآفرین قرار دارد عبارتند از: مناب  انسانی، مناب  مالی، مواد اولیه و مناب  اطالعاتی در 

 پردازیم. این مبطث به مناب  مالی می

های داریود کوه شوما را      عنوان صاحب یک کسب و کار نیاز به تتریف و به کارگیری سیاست شما به

 راهنمای کند و مطمئن سازد که تتهدات مالی تان را انجام خواهید داد. 

ممکن است نسبت به مسوائل موالی و حسوابداری دانوش، مهوارت و تجربوه ای نداشوته باشوید اموا          

ای تکمیل این بخش کموک بگیریود. البتوه هموانطور کوه دکتور       توانید از کارشناسان مربوطه بر می

احمدپور در سیمنارها و کتابهای خود مرتب اصرار به این نکته دارند که کارآفرینان بایود مهارتهوای   

کنویم کوه کارآفرینوان بهتور اسوت       مالی را بیاموزند ما مولفین نیز با تکیه بر تجربیاتمان، توصیه می

 در حد مقدماتی بیاموزند.   های مالی را حداقل  دوره

 برخی سواالتی که در یک برنامه مالی متمولی باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از:

 درآمد  تخمینی شما برای سال اول کقدر استک 

 میلون تومان است.  32درآمد  سال اول 

 درآمد  ماهانه تخمینی شما برای سال اول کقدر استک 

 میلیون تومان است.  5/4پیوست به طور متوسط ماهانه درآمد  ماهانه مطابق جدول 

 شروع این حرفه کقدر هزینه دربر داردک 

ها سرمایه در  کنید لیست نمایید، این هزینه مبلغی را که برای هر بخش از کسب و کارتان هزینه می

گردش است که بسیار اهمیت دارد و بسته به کسب وکاری که انتخواب نمووده ایود متفواوت اسوت.      

آورد اموا یوک    کند در پایان روز به دسوت موی   برای مبال یک میوه فروشی هر که از صبا هزینه می
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کند ممکون اسوت کنود     شرکت تولیدی آنچه را که به عنوان حقوق، اجاره، انرژی، و غیره هزینه می

 ماه دیگر به دست آورد. 

و کارهایی که بوالقوه  شود زیرا بسیاری از کسب  اینجاست که اهمیت سرمایه در گردش مشخص می

موفقند به دلیل عدم مطاسبه این مبالغ، مناب  انسانی خود را از دست داده ویا قوادر بوه تهیوه موواد     

 اولیه. .. نخواهد بود.  

ماهوه و زموان    4های   مبال: باتوجه به اینکه نطوه ی دریافت مبالغ فروش مطصوالتمان به بازار، کک

گیرد و از آنجا  بار گردش مالی در سال صورت می 4است؛ پس  تبدیل مواد اولیه به مطصول یک ماه

 4گیوریم بوه مبلوغ     میلیون تومان اسوت نتیجوه موی    81که سرمایه در گردش مورد نیاز ما در سال 

 های خود نیازمندیم.  میلیون تومان برای پوشش دادن هزینه

 نقدینگی ماهانه شما در طی سال اول کقدر خواهد بودک 

 گردد. رت جریان نقدینگی ارائه میابن مبالغ در صو 

 نقطه ی سربه سر یا زمان برابر دخل و خر  شما که زمانی خواهد بودک 

 برای اینکه به سود برسید، که حجم فروشی نیاز داریدک 

مطصول یا از نار مبلغی یکصد میلیوون توموان اسوت کوه      52222مبال: نقطه ی سر به سر فروش 

 خواهیم رسید.  پس از گذر از این مرز به سود دهی

 دارائیها و تتهدات شما در روز افتتاح کقدر خواهد بودک 

هوای موا در     میلیوون توموان و بودهی    15های جاری و ثابت ما مجموعاً در زمان افتتاح   مبال: دارایی

 باشد. این موارد در صورت سودو زیان ارائه گردیده است.  میلیون تومان می 82مجموع 

  کیستکمناب  تأمین مالی شما 

میلیوون   5های شخصی است اعم از منقول و غیر منقول،   مبال: مقدار قابل توجهی از سرمایه، آورده

 شود.   میلیون تومان هم از طریق وام کوتاه مدت تأمین می 5تومان از طریق خرید نسیه تجهیزات و 

 کنید استفاده خواهید کردک کگونه از مناب  مالی که تأمین کرده اید یا می 

میلیون تومان از این مناب  به عنوان سورمایه در گوردش در ناور گرفتوه شوده و بوا موابقی         4ل: مبا

 گردد.  تجهیزات و یا مواد اولیه خریداری می

 شودک وام شما کگونه تضمین می 

 گردد.   مبال: مبلغ وام از طریق سفته و دو ضامن کارمند رسمی تضمین می

های مالی را طراحوی و پویش بینوی نمواییم. در ایون        صورتبرای پاسخ به سواالت فوق باید بتوانیم 

های مالی )ترازنامه، سوود و زیوان، جریوان نقودینگی( را بورای درک بهتور         بخش ستی داریم صورت

 موضوع به ساده ترین شکل ممکن ارائه دهیم.
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 ترازنامه: -2

ر خود را به پول تخمین های کسب و کا  کند تا میزان قابلیت تبدیل دارایی ترازنامه به شما کمک می

 بزنید. ترازنامه بر اساس متادله ی اصلی حسابداری طراحی گردیده که عبارت است از:

 دارای = بدهی + حقوق صاحبان سرمایه

 باشد: های زیر می  به عبارتی اجزای اصلی یک ترازنامه شامل بخش

 دارایی ها 2-2

سب و کار بوده و تمام اقالم فیزیکوی، پوولی و   های اقالم دارای ارزشی هستند که متتلق به ک  دارایی

هوای بلنود     هوای جواری و دارایوی     باشند: دارایی گیرد و شامل دو گروه می حتی نامشهود را در بر می

 مدت

 

 های جاری:  دارایی

گردنود. از آنجوا کوه     دارایی هایی هستند که بر حسب قابلیت تبدیل به پول نقد، در ترازنامه وارد می

قدترین دارایی هاسوت ابتودا میوزان نقودینگی، حسوابهای دریوافتنی )بودهکاران(، پویش         پول نقد، ن

 آید.   پرداخت ها، اوراق بهادار قابل فروش در بازار، اسناد دریافتنی و موجودی کاال می

 

 های بلند مدت:  دارایی

هسوتند کوه    های بلند مدت، داراییهای ثابت مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آالت  دارایی

های متتوددی دارد کوه     رود )مطاسبه استهالک روش در طول کند سال مستهلک شده و از بین می

% را در ناور بگیریود(. در ایون قسومت     82هوای ثابوت مبلوغ      کنیم برای کلیه دارایی ما پیشنهاد می

 شود.   های نامشهود مانند حق اختراع، لیسانس، فرانشیز و. .. نیز آورده می  دارایی

 ها  بدهی 2-4

ها اقالمی هستند که باید به دیگران پرداخت شود، به عبارتی طلب طلبکاران از کسوب و کوار    بدهی

های پرداخوت نشوده در طوول عملیوات       ها ممکن است از مطل استقراض و یا هزینه شماست. بدهی

هامداران کسب و کار ناشی شوند. و عموماً به سه نوع کوتاه مدت )جواری(، بلنود مودت و وجووه سو     

 شوند.   )حقوق صاحبان سرمایه شرکت( تقسیم می

 های جاری    بدهی

های کوتاه مدت هستند که در کمتر از یک سال باید پرداخوت شووند و شوامل اقالموی ماننود        بدهی

 های کوتاه مدت بانکی، حساب پرداختنی، اسناد پرداختنی و. .. است   وام
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 های بلند مدت    بدهی

های بلند مدت شرکت هستند و بایستی طی دوره ی زمانی بویش از یکسوال     امتجهیز بلند مدت و و

شود که باید در مطاسبات مالی لطواظ   های بانکی همیشه سود پرداخت می  به وام»بازپرداخت شوند. 

 «.گردد

 حقوق صاحبان سرمایه   2-3

وسط سوهامداران  شود برای فتالیت هایش احتیا  به پول دارد و این پول ت وقتی شرکتی تشکیل می

توانود از مطول    شود. در عوض، با تصمیم هیئت مودیره، شورکت موی    یا مالکان آن شرکت تأمین می

سودهای به دست آمده به آنها مبالغی را به عنوان سود سهام یا سود مالکانه پرداخت نمایود کوه بوه    

 شود: یکی از دو صورت زیر در ترازنامه وارد می

الکان یا از طرق سود بدست آمده از کسب و کار، به هموین ترتیوب   از طریق سرمایه گذاری توسط م

گردد، با خار  کردن سرمایه از کسب وکار توسط مالکان و  به دو صورت نیز از کسب و کار خار  می

 یا با تطمل ضرر ناشی از عملیات کسب و کار.

ها بتالوه حقووق   بدهی های شرکت با  برای هر کسب و کار و در هر لطاه از زمان بایستی بین دارایی

صاحبان سرمایه موازنه زیر برقرار باشد، به همین علت نام این صورت مالی ترازناموه گذاشوته شوده    

 دهد:ای که بایستی در یک ترازنامه بیاید را نشان میاست. جدول زیر اقالم  عمده
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 نمونه ترازنامه 5-8جدول 
 ریزیهای برنامهماه شرح اقالم

 - ماه کهارم  ماه سوم ومماه د ماه اول

 های جاریدارایی

      پول نقد و اقالم قابل تبدیل

      + اوراق سهام قابل فروش

      + حسابهای دریافتی

      + موجودی)کاال و مواد(

      های جاری= کل دارایی

      زمین، ساختمان و ماشین آالت

گذاری بلند مدت)سهام و اوراق + سرمایه

 ه(قرض
     

      + خرید مارکهای تجاری

      هاجم  دارایی

 های جاری:  بدهی

      های بانکی کوتاه مدتوام

      های پرداختنی+ حساب

      + اسناد پرداختنی

 های بلند مدت:  بدهی

      های بلند مدت و. ..وام

      هاجم  بدهی

 حقوق صاحبان سرمایه

      مدارن یا مالکانسرمایه اولیه سها

      + سود)زیان( انباشته

      + ذخایر قانونی

      ها و حقوق صاحبان سرمایهکل بدهی
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 صورت سود و زیان  -4

صورت سود و زیان نشان دهنده ی میزان سودآوری یا زیوان دهوی کسوب و کوار در طوول یکسوال       

ان مالیوات در طوول یکسوال مشوخص     باشد که بوا اسوتفاده از آن میوز    )دوره ی زمانی مشخص( می

 شود.   می

کننود زیورا نشوان دهنوده میوزان       سرمایه گذاری و یا شرکاء بالقوه به این قسمت بسویار توجوه موی   

 باشد.   سودآوری و بازگشت سرمایه آنها می

 باشد. ها نیز می صورت سود و زیان بیان کننده ی توانایی شما در بازپرداخت وام

شود.  ها و سود )زیان( خالص نشان داده می های ناشی از فروش، هزینه در این صورت حساب درآمد

 باشد.   ها می سود )زیان( برابر درآمد های ناشی از فروش منهای هزینه

بهتر است برای سال اول، صورتطساب سود و زیان یک کسب و کار بوه صوورت ماهانوه یوا بوه طوور       

ست( باید تغییرات فصلی را نشوان دهود. )بورای    فصلی تهیه شود. این پیش بینی )که اساساً بودجه ا

های سورد بوه علوت      مبال اگر در کسب وکار  اقالم دارویی هستید ممکن است فروش باالتری در ماه

تواند به فصوول مختلوف تقسویم و بورای      ها داشته باشید(. سال دوم می مصرا باالی دارو و ویتامین

صورت ساالنه ارائه گردد. صورتطساب سود و زیوان را  تواند به  ها می سال سوم و سالهای بتد تخمین

به طور خالصه تجزیه و تطلیل کرده و آن را در طرح سب و کوار بیاوریود. اگور کسوب و کوار شوما       

 موجود است صورتطساب سود و زیان سالهای قبل را نیز ارائه نمایید.

 دهد: را نشان میحساب سود و زیان بیاید جدول زیر اقالم عمده ای که باید در یک صورت

 صورتحساب سود و زیان 6-8جدول 
 ریزیهای برنامهماه شرح اقالم

 - ماه کهارم  ماه سوم ماه دوم ماه اول

      )درآمد ( فروش خالص

      شود: سایر درآمد هااضافه می

      = کل درآمد  

شوود: قیموت تموام شوده کواالی      کسر موی 

 فروخته شده
     

      = سود خالص

های فروش، عموومی و  شود: هزینهکسر می

 اداری
     

      = سود ناخالص

      شود: مالیاتکسر می
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      = سود)زیان( خالص

 صورت جریان نقدینگی: -3

تواند تهیه ی صورت جریان نقدینگی را آغواز   زمانی که بودجه کاری شما مشخص شد کارآفرین  می

ی گردش پول نقد درکسب و کار شوما اسوت. اینکوه پوول     دهکند صورت جریان نقدینگی نشان دهن

 شود.  نقد از که منابتی و به که میزانی تأمین و در که راههایی و به که مقداری صرا می

هوا بوه تصومیم گیوری آگاهانوه در        های ماهیانه  داشتن اطالعات کافی در مورد میزان فروش و هزینه

یروی انسانی و یوا حتوی جوذب یوک وام، کموک شوایانی       مورد زمان خرید تجهیزات و یا استخدام ن

 خواهد کرد.

این صورت ورود و خرو  نقدینگی به داخل وخار  شرکت و اینکه کگونه نقدینگی الزم بوه مناوور   

دهود. دو جوزء مهوم جریوان نقودینگی       شود را نشان می های پرداختی فراهم می  پوشش دادن هزینه

 باشد.   می« جریان نقدینگی خروجی»و « جریان نقدینگی ورودی»کسب و کار 

 جریان نقدینگی ورودی:  -3-2

ورودیهای نقدی ناشی از فروش کاالها یا خدمات به مشتریان است. زمان فروش کاال یوا خودمت بوه    

مشتری، تنها زمانی که پول از مشوتری وصوول کردیود ورودی نقودینگی رخ داده اسوت. همچنوین       

 نیز از اقالم جریان نقدینگی ورودی هستند.  دریافت وام یا پیش دریافت از مشتری

 های جریان نقدینگی:  مبالهایی از ورودی

 دریافت نقدی ناشی از فروش مستقیم کاال و خدمات به مشتریان 

   سایر درآمد های نقدی از عملیات کسب و کار 

 های بانکی به قرض الطسنه   دریافتی از مطل وام 

 یابد )پول جدیودی کوه توسوط سوهامداران در      یسرمایه ای که به صورت نقدی افزایش م

 شود(. کسب و کار گذارده می

 جریان نقدینگی خروجی:  -3-4

هوا   این جریان، خار  شدن پول از کسب و کار است. جریانهای خروجی عموماً نتیجه پرداخت هزینه

ت، بیشترین باشد. اگر کسب و کار تولیدی اس یا سرمایه گذاران )به عنوان مبال خرید تجیهزات( می

خروجی احتماالً مربو  به خرید و تأمین مواد اولیه و خام و سایر قطتات موورد نیواز بورای سواخت     

 باشد.   مطصول نهایی می

 مبال هایی از پرداختهای نقدی عبارتند از:

  پرداختهای مربو  به تهیه و تدارک مواد خام 

 حقوق کارکنان 
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   پاداشهای مدیریتی 

 وره، مجوزها، مارک تجاری، اجاره ی تجهیوزات و مکوان، انورژی،    های تبلیغات، مشا  هزینه

 های بانکی.    مخابرات، پست، اصل و فرع پرداختی بابت وام

 .. .پرداختهای مربو  به مالیات، عوارض، بیمه و 

 دهد:ای که بایستی در یک صورت جریان نقدی بیاید را نشان میجدول زیر اقالم عمده

 

 یصورت جریان نقد 7-8جدول 
 ریزیهای برنامهماه شرح اقالم

 - ماه کهارم  ماه سوم ماه دوم ماه اول

 مناب  دریافت پول نقد:

      فروش  

      ها+ وام

      های دریافتنی+ وصول حساب

      + وصول اسناد دریافتنی

      های جریان نقدی= مجموع ورودی

 اقالم خروجی پول نقد:

      حقوق

      ات+ تبلیغ

      + مالیات

      + پرداخت حسابهای پرداختنی

      + پرداخت وجوه اسناد پرداختنی

      + سایر موارد

      های جریان نقدینگی= مجموع خروجی

      های پول نقدمجموع ورودی

      های پول نقدمجموع خروجی

 

 های مهم مالی   ها و پیش بینی نسبت 

های مالی بخش مهمی از طرح مالی هستند. اینها دیدی کلی از کسوب و کوار     و نسبتها  پیش بینی

های موالی از اطالعوات موجوود در صورتطسواب       کنند. نسبت را به سرمایه گذاران و مدیران ارائه می

 کنند.   های زیر راتأمین می  آیند و هدا سود و زیان و ترازنامه به دست می
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 های ایجاد سود، پرداخت   ی کسب و کار از قبیل ارزیابی تواناییارائه تصویری از سالمت مال

 ها  ها و استفاده موثر و مفید از دارایی به موق  صورتطساب

   مقایسه عملکرد کسب و کار با سایر کسب و کارهای مشابه 

 های قبل    ایجاد قابلیت مقایسه هر دوره با دوره یا دوره 

 ب و کار و اصالح، تنایم یا تغییر آنهاهای کس  امکان ارزیابی برخی از شاخصه 

 52برای مبال دو شرکت با زمینه ی کاری یکسان را مد نار بگیرید. هر دو شرکت  در یوک سوال    

 122میلیون تومان سود کرده اند و این ممکن است خوب به نار برسد، اما شورکت  اول از فوروش   

میلیوون توموانی    522دوم از فوروش  %( شورکت  15میلیون تومانی به این سود دست یافته )یتنوی  

 %(، حال سرمایه گذاری در کدام شرکت مناسب تر استک82)یتنی 

گیرنود.   ها را به دقت بررسی کرده، سپس تصمیم به سورمایه گوذاری موی    سرمایه گذاران این نسبت

 دهها نسبت سرمایه گذاری استاندارد وجود دارد، در اینجا به کند نسوبتی کوه بیشوترین کواربرد را    

 کنیم. دارند اشاره می

الزم است جدول مشترکی از صورتطساب سود و زیان و ترازنامه که در زیور آموده اسوت بوه هموراه      

 های آن را به خاطر داشته باشید:  شماره
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 نمونه جدول مشترك صورتحساب سود و زیان و ترازنامه 8 -8جدول 

 شماره  ترازنامه شماره صورتطساب سود و زیان شماره

  های جاری:بدهی های جاری:دارایی  رآمد ( فروش خالص)د 

  شود: سایر درآمد هااضافه می 
پول نقود و اقوالم قابول    

 تبدیل
هووای بووانکی کوتوواه وام

 مدت
 

  = کل درآمد   1
+ اوراق سوووهام قابووول  

 فروش
هووووووای + حسوووووواب

 پرداختنی
 

 
شود: قیمت تمام شده کسر می

 کاالی فروخته شده
 

 +حسابهای دریافتی
  + اسناد پرداختنی

 + اسناد دریافتنی

 1 های جاریجم  بدهی های جاریجم  دارایی 4 = سود ناخالص 4

 
هووای شووود: هزینووهکسوور مووی

 فروش، عمومی و اداری
  های بلند مدت:بدهی های بلند مدت:دارایی 

 81 = سود عملیاتی 3
+ موجوووودی) کووواال و  

 مواد(
  های بلند مدت و. ..وام

  شود: مالیات، بهرهسر میک 
زموووین، سووواختمان و  

 ماشین آالت
هوای بلنود   جم  بدهی

 مدت
82 

5 

 = سود)زیان( خالص

 

گووووذاری + سوووورمایه

بلندمدت) سوهام اوراق  

 قرضه(
  حقوق صاحبان سرمایه:

 + خرید ماکهای تجاری  
سوووووورمایه اولیووووووه 

 سهامداران یا مالکان
 

 3 
هوووای جمووو  دارایوووی

 بلندمدت
  ( انباشته+ سود)زیان

 هاجم  دارایی 1 
هوا و حقووق   کل بدهی

 صاحبان سرمایه
88 

 

شما پس از راه اندازی کسب و کار هزینه هایی را خواسته یا ناخواسته باید متطمول شووید کوه بوه     

 شود: تتدادی از انها اشاره می

 هر ماه باید اجاره مطل کار خود را پرداخت نمایید.

 توانید به تتویق بیاندازید. ا خیلی نمیحقوق و دستمزد کارکنانتان ر



 363 و ماخذ منابع

 
 

هزینه انرژی، آب، برق، تلفن و. .. نیز از آن هزینه هایی اسوت کوه عودم پرداخوت آن موجوب قطو        

 انرژی و. .. شده و وصل مجدد آن هزینه هایی را در بر دارد. 

از مبلوغ   %5برای اینکه بتوانید در مناقصه ای مرتبط با کسب و کارتان شورکت کنیود بایود حوداقل     

 مناقصه را به حساب مناقصه گذار بریزید.  

های دیگر. بنابراین دانستن   برای پرداخت سود سهام نیاز به پرداخت نقدی دارید و بسیاری پرداخت

 نماید.   های مالی مرتبط با کسب وکار شما را در ساماندهی عناوین فوق کمک می  نسبت

 

 های نقدینگی   نسبت 

کسب و کار شما را در ایجاد نقدینگی به مناوور پرداخوت صورتطسوابها نشوان      ها توانایی این نسبت

های   های نقدینگی نسبت  دهند، که برای طلبکاران و البته باری خود شما هم اهمیت دارند نسبت می

 شود.   سرمایه در گردش نیز نامیده می

 نسبت جاری: –الف 

 
های دریافتی و. .. کوه قابلیوت تبودیل بوه       ، حسابهای جاری مانند پول نقد، سهام  این نسبت دارایی

ها را دارند )بدهی هایی که متتهد به پرداخت آن در کمتور از یکسوال    نقدینگی برای پرداخت بدهی

 دهد.   هستید(، نشان می

سرمایه گذاران و وام دهندگان اغلب از شما نسبت یک بوه دو را انتاوار دارنود. ایون نسوبت نشوان       

 ایه در گردش کافی برای انجام کسب و کارتان دارید.  دهد که شما سرم می

 85هوای جواری     میلیون توموان و بودهی   12های جاری تان   مبال: اگر در ترازنامه شما، جم  دارایی

باشد. از آنجا که این عدد بورای   می 44/8( یا 85/12میلیون باشد به این متناست که نسبت جاری )

میلیون توموانی ایون ضوتف را     82وانید با دریافت وام بلند مدت ت سرمایه گذار قابل قبول نیست می

 برسانید.   1(، 85/42جبران و نسبت را به )

 نسبت سریع: –ب 
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از آنجا که موجودی کاال ومواد ممکن است به زودی تبدیل به نقدینگی نشوند، بسویاری از سورمایه   

کند که آیا ایون   این نسبت بیان می گذاران تمایل درند نسبت سری  یک کسب و کار را بدانند. کون

 تواند به موق  بازپرداخت نمایدک کسب و کار هر تتهدی )کوتاه مدت( را می

هوای    شود در کشور ما شاید تبدیل مواد اولیه به پول بسیار راحت تر از تبودیل حسواب   )یادآوری می

 ایت اصول مالی داریم(.دریافتنی و یا اسناد به پول و نقدینگی باشند با این حال ما ستی در رع

های جاری شما   در هر صورت نسبت سری  یک به یک رضایتبخش است و بیانگر آن است که دارای

 های جاری را پوشش دهد.    تواند بدهی می

 

 های سودآوری:  نسبت

روند و وام دهنگان تمایل دارنود ایون    ها برای ارزیابی سودآوری کسب و کارتان به کار می این نسبت

 ها را بدانند.   نسبت

 حاشیه سود ناخالص: –الف 

 
های کاالی به فروش رفته در   این نسبت شاخصی برای تتیین توانایی کسب و کار در مدیریت هزینه

باشد توجه داشته باشید که حاشیه ی سوود ناخوالص در دنیوای دارای     حجم مشخصی از فروش می

 درصد است.  52تا  42استاندارد بین 

های زمانی متوالی کاهش یافته و فروش به   حاشیه ی سود ناخالص شما در طول دوره برای مبال اگر

توانید بدون تأثیر گذاشتن بر کیفیوت مطصوول    همان صورت باقی مانده است، باید ببینید که آیا می

دهد که قیمت فروش نسبت به  های تولید را کاهش دهید یا نه  این نسبت همچنین نشان می  هزینه

های تولید افزایش نداشته است و یا ممکن است این تتبیر وجود داشته باشد که شوما    هزینهافزایش 

فروشید، در اینجا مقایسه این نسبت با سایر رقبا اطالعات مفیودی را   خرید و یا  ارزانتر می گرانتر می

 هد.   به شما می

 حاشیه ی سود خالص: –ب 

 
گوید که در نهایت که مقدار پوول   زیرا به ما می حاشیه ی سود خالص یکی از مهمترین نسبت است

میلیون تومان در قبال  5توانید از کسب و کارتان خار  کنید. برای مبال اگر سود خالص شما  را می
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% آیا جذابیت الزم جهت ادامه کار را برایتان 5/81میلیون بوده، یتنی حاشیه سود خالص  32فروش 

 درصد است(. 85بانکی کندک در حالی که نرخ سود  ایجاد می

 حاشیه سود عملیاتی: –ج 

 
های سرمایه گذاری و کگونگی   سود عملیاتی شاخصی برای سود آوری کسب و کار، مستقل از برنامه

تأمین مالی است که از سود ناخالص کمتر و از سود خوالص بیشوتر اسوت ایون سوود پوس از کسور        

هوای بهوره و مالیوات      قبل از کسر اسوتهالک، هزینوه   های عملیاتی، و  های کاالها و سایر هزینه  هزینه

های تمام شده میل به کاهش   دهد که هزینه آید. همچنین تغییرات این شاخص نشان می بدست می

 یابد.   داشته یا افزایش می

 ها )بازده سرمایه(: نرخ برگشت دارایی –د 

 
د، نشان دهنده ی اسوتفاده ی نواکیز   ها کاهش یافته باش های متوالی نرخ برگشت دارایی  اگر در دوره

از کارخانه و تجهیزات است. پایین بودن این نرخ در یک یا دو دوره نباید باعث نگرانی شود کرا کوه  

کنند کوه   های عملیاتی سرمایه گذاری می  بسیاری از کسب و کارها با هدا رشد در آینده در دارایی

ار گرفته شود. حدود بوازده سورمایه گوذاری در    در اینجا باید نسبت حاشیه ی سود خالص نیز در ن

 درصد است.  32تا  15های با ثبات بین   شرکت

 توانایی پرداخت بهره:

نسبت توانایی پرداخت بهره، نشانگر رابطه ی موجود بین درآمود  خوالص و تتهودات موالی شورکت      

 نده است. باشد رضایت بخش و در غیر این صورت نگران کن 3تا  5است. اگر این نسبت بین 

 
 بودجه بندی سرمایه ای:

بودجه بندی سرمایه ای، یک فرایند دو جانبه است که تطلیلگر باید بازده مورد انتاار از یک پوروژه  

ی طراحی شده را پیش بینی کند که برای سرمایه گذار بسیار پراهمیت اسوت. بورای درجوه بنودی     
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شود کوه عبارتنود    از پنج روش استفاده میپیشنهادات سرمایه گذاری و انتخاب مناسب ترین پروژه 

 از:

  8روش برگشت سرمایه – 8

  1روش ارزش فتلی خالص –1

  4روش نرخ بازده داخلی –4

 3روش نرخ بازده حسابدای  –3

  5روش شاخص حسابداری –5

کشد تا سورمایه گوذاری اولیوه از طریوق جریوان       کند که کند سال طول می روش بازگشت بیان می

های مطاسبه ی فوق فقط به ارزش فتلی خا لوص    گردانده یا جبران شود، ما از روشنقدی خالص بر

 های سرمایه گذاری است.   پردازیم که روش مفیدی برای ارزیابی پروژه می

های آینده که بر اساس مبلغ سرمایه،   ارزش فتلی برابر است با ارزش فتلی جریان نقدی خالص سال

ن است که ارزش زمانی پول و توان بوالقوه کسوب و کوار در طوول     گردد. مزیت این روش آ تنزل می

گیرد. مطاسبه ی ارزش فتلوی خوالص از    دوره ی کامل برنامه ریزی را برای سرمایه گذار در نار می

 طریق فرمول زیر است:

 
کول   Cعمور طورح و    nهزینه ی سرمایه )نرخ سود(،  kهای ساالنه،   عبارت از بازده Rدر این فرمول 

یه گذاری اولیه طرح است. اگر ارزش فتلی خالص پروژه ای مببت باشد، پروژه ی قابل قبوول و  سرما

در غیر این صورت مردود است و بین کند پروژه که ارزش فتلی خالص آنها مببت باشود، پوروژه ای   

 مطلوب تر است که ارزش فتلی خالص آن بیشتر باشد.

میلیون تومان را به عنووان   5ازنامه ی خود به مبلغ سال آینده تر 4مبال: شرکت پویا از پیش بینی 

میلیون توموان بووده اسوت. لوذا بوا       42سرمایه استخرا  نموده است. سرمایه گذاری اولیه طرح نیز 

باشد و بر اسواس مطاسوبات زیور و مببوت      % می85های دولتی که   توجه به نرخ سود تسهیالت بانک

 دانیم. قبول میبودن نتیجه ی مطاسبه اجرای طرح را قابل 

                                                           
1
 Payback Method 

2
 NPV(Net Present Value) 

3
 IRR(Internal Rate of Return)  

4
 ARR(Accounting Rate of Return) 

5
 PI( Profitability Index) 
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 راهبردهای رشد کسب وکار  

ای برای توسته و رشد کسب وکار وجود دارد. در اینجوا بوه تتودادی از    راهبردهای متنوع و گسترده

 شود:باشند، اشاره میآنها که بسیار متتارا می

 

 کار و کسب یا شرکت یك خرید

 هم تواند بسیار موفق لوب است و میخرید یک کسب و کار برای ورود به فتالیت اقتصادی بسیار مط

 .کند نیاز می اندازی بی باشد، کرا که شما را از رویارویی با بسیاری از مشکالت مرحله راه

رسند.  های مطلی و نشریات تخصصی به فروش می کسب و کارها از طریق کالم، تبلیغات در روزنامه

برای خریود   .گیرد ال کسب و کار صورت میهای انتق ها هم از طریق آژانس ها و فروشگاه فروش مغازه

کسب و کار دایر و کارآمد باید تکالیف خود را به طور کامل انجام دهید و در تمام مراحل ذهن باز و 

یک کسوب و کوار    صاحباندر عین حال بدگمانی داشته باشید، کرا بدگمانک کون باید ببینید کرا 

کسب و کار وضتیت نسبتا خوبی داشوته باشود،    حتی اگراقدام به فروش آن کرده اند.  کوکک خوب

احتمال این که آن را به یک دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده مالک بدهند یا مالک، مدیری 

را برای اداره آن استخدام کند بسیار بیش از فروش آن به شما است. البته مناور این نیست کوه در  

ود نودارد، بلکوه بایود کوامال مراقوب کواری کوه انجوام         داری وج بازار هیچ کسب و کار خوب یا آینده

 آگاه شوید.دهید باشید و از دالیل فروش کسب و کار  می
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 مقایسه مزایا و معایب خرید یك کسب وکار 9-8جدول 

 منفی نکات مثبت نکات

 همه کارکنان و انبار موجودی تجهیزات، ها، ساختمان

 .کارند آماده و حاضر

 .است مناسب مطل

 .است فروش و عرضه حال در خدمات یا مطصول

 .است شده تببیت ای حرفه شهرت حسن و بازار

 .است برقرار پولی گردش

 .است شده تببیت ها بانک و کنندگان تامین با روابط

 توسته و رشد خوب پتانسیل

 

. خار  رده از یا نامناسب شاید تجهیزات و ها ساختمان

 باشند.

 .نباشد. کارمناسب نوع این برای شاید مطل

 .نباشد استفاده قابل انبار موجودی شاید

 .باشند وصول غیرقابل یا و زیاد خیلی ها طلب شاید

 عدم و اجاره قرارداد انقضای مانند پنهان دالیل وجود

 رو شرایط شهری؛ بندی منطقه تغییرات آن؛ امکان تمدید

 .کار نیروهای با مشکالت افول مطلی؛ به

 .کنندگان تامین و ها بانک با روابط بودن بد

 .توسته و رشد پتانسیل وجود عدم

 

 

 از خرید باید پرسید: پیش که سواالتی

 پوذیرفتن  از قبول  آن جانبه همه و دقیق بررسی کار، و خرید موفقیت آمیز یک شرکت یا کسب رمز

 .بیابید زیر به سواالت مناسبی پاسخ که است مهم بسیار. است تتهدی هرگونه

 فروش

 بوا  آیوا  اسوتک  توسته به رو آیا بینیدک می کگونه را کسب و کار خدمات ای مطصول آینده 

 استک شده رده خار  از رسدک می فروش به نازل قیمت

 استک فروش دلیل مطل همین یا است، خوب مطل آیا 

 موی  ذکور  وصوول  قابول  ارقام بتنوان یا اند شده حذا دفاتر از وصول غیرقابل مطالبات آیا 

 شوندک

 بوه  استک فصلی استک دار دنباله و مستمر آیا استک کگونه فروش الیانهس و ماهیانه طرح 

 استک وابسته دیگر های کرخه

 دادک پس کامل قیمت با آنرا بتوان که آیا کاالیی در انبار وجود دارد 

 استک تبلیغاتی های برنامه مقطتی اجرای دلیل به فروش نوسانات آیا 

 می آیا باشدک داشته نقش زیادی شرکت قیتموف در خیلی ای وجود دارد که فروشنده ایآ 

 داریدک نگه را او توانید
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 استک کاری زمینه این ناشی از منطصراً فروش آمار آیا 

 هستند انبار در اقالمی آیا داردک همخوانی صنف استانداردهای با انبار موجودی گردش آیا 

 باشندک کاری دیگری زمینه به مربو  که

 .... 

 

 هاهزینه

 موی  ایجواد  آنهوا  در تغییوری  جدید مالکیت آیا گیرندک می دربر را موارد تمام اه هزینه آیا 

 کندک

 استک دخیل ها هزینه پرداخت یا ایجاد در دیگری شرکت یا کاری زمینه آیا 

 تجهیزات(ک نگهداری انداخته شده باشند)مانند تاخیر به که هست هایی هزینه آیا 

 رسدک می فرا بزودی انهسالی های هزینه از برخی پرداخت سررسید آیا 

 باشیدک داشته باید را ای یافته افزایش یا جدید های هزینه که انتاار 

 کنندک می دریافت توجهی قابل سود سهم و حقوق کار، به مشغول صاحبان آیا 

 ... 

 سود

 گذاردک می تاثیر ها هزینه بر کطور فروش نوسانات 

 داریدک آگاهی فروش احتمالی حداکبر و حداقل مقادیر از آیا 

 گذاردک می تاثیر ها هزینه و فروش بر کطور تورم 

 هستک ریسک جوابگوی سود آیا 

 هستندک دفاتر صطیا آیا اطالعات 

 به سر نقطه بینی شده استک پیش قبلی نتایج اساس بر آینده سودآوری و پولی گردش آیا 

 ایدک کرده مطاسبه را سر

 ًاندک نشده مطرح یا و شده مطرح فروش کتبی پیشنهاد در مواردی که دقیقا 

 کیستک ثابت های دارایی جایگزینی ارزش بازار، ارزش دفتری، ارزش 

 زموان  در آیوا  انود،  شوده  داده قورار  ناور  مد انجام حال در کارهای یا/و انبار موجودی اگر 

 انتقواد  زموان  در رقوم  اصالح نطوه برای توافقی آیا استک توافق شده آنها برای رقمی دادن پیشنهاد

 ایدک مشخص کرده آن برای هایی مطدوده که و دارید، اردادقر قطتی

 ای وجود داردک نشده ارسال ولی شده فروخته کاالی آیا 
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 دیون و تعهدات

  بصوورت  هوا  وثیقوه  و تتهود  شرایط آیا ندارندک دینی یا بدهی هیچگونه اموال و ها دارایی 

 استک موجود کتبی

 ایون ) باشد داشته وجود فروشنده اعمال بابت دیونی یا تتهدات ریسک کنید می فرض ایآ 

 آنها پول شما دارند انتاار مشتریان آیا ک(دهد رخ تواند می مسئولیت مطدود با شرکتهای در مسئله

 هوم  قوانونی  تتهدی که صورتی در اگرنه حتی کنید عمل شده داده های ضمانت به یا بدهید پس را

 شودک می برده سوال زیر شرکت شهرت حسن باشید، نداشته آنها بابت

 شودک می منتقل شما به که شده داده شرکت به هایی پرداخت پیش آیا 

 داردک اعتبار کنندگان تامین نزد کقدر شرکت 

 هوایی  مرزبنودی  شوید، می مشارکت قرارداد وارد یا خرید می را شرکت یک از بخشی اگر 

 داشتک خواهید شرکت مدیریت در که اختیاراتی و داشت خواهند وجود

 هستک ها بدهی جوابگوی پولی گردش آیا 

 استک شده گذاشته فروش برای کار و کسب و شرکت کرا 

 کندک می همکاری اطالعات ارائه در فروشنده آیا 

 نکنود  تاسیس شرکتی کنید، می توافق که زمانی مدت برای کند می موافقت فروشنده آیا 

 بشودک شما رقیب که

 کندک کمک یا دهد آموزش را ماش است حاضر فروشنده شرکت، خرید از بتد آیا 

 منواف ،  بوا  آن خریود  آیوا  خواهیدک می که است همانی واقتاً کار و کسب و شرکت این آیا 

 استک سازگار مالی شما وضتیت و شخصیت، تجربه،

 

 قرارداد خرید

 شورکت    از خرید بتد که دیونی و تتهدات و شوند می خریداری که اموالی و ها دارایی آیا

 اندک شده ذکر قرارداد فروش در شوندمنتقل می

 خریودار  کوه  اسوت  رقمی کار، و کسب و شرکت یک ارزش که نکته این داشتن نار در با 

 هستیدک مذاکره آماده آیا است، آن دریافت به فروشنده حاضر و پرداخت به حاضر

 ایدک کرده مطرح شناسد می را کار و کسب نوع این که کسی با را مسئله این آیا 

 ... 

 کار و کسب یا شرکت یك ارزش تعیین یا گذاری قیمت



 372 و ماخذ منابع

 
 

 استک متقول شده درخواست که قیمتی آیا ارزدک می کقدر کار و کسب یا شرکت

 تتیوین  برای مختلفی روشهای و ندارد دقیقی علمی مبنای کارها و کسب و ها شرکت گذاری قیمت

 روش کنود  از اسوت  بهتور  و دارند را خود قوت نقا  این روشها از یک هر. شود می برده بکار قیمت

قیموت   تتیین برای آن از توانید می که برسید، قیمت مطدوده یک به و استفاده گذاری قیمت برای

 .کنید استفاده زنی کانه و مذاکره برای آمده بدست مطدوده از هستید خریدار اگر ویا درخواستی

 ها دارایی ارزش بر مبتنی روشهای -2

 آن تتهدات و دیون مقدار منهای شرکت های دارایی تراز خالص ارزش دفتری: برابر ارزش 

 ثبوت  هوای  دارایی کون شود می مطاسبه کمتر ارزش متموالً این روش در. شود می گرفته نار در

 .شوند مستهلک می بازار در آنها واقتی ارزش از بیش اغلب شده

 زمانی کوه دفتری است  ارزش ساده روش از آمده بدست مقدار: شده اصالح دفتری ارزش 

 .شود اصالح می بازار روز ارزش اساس بر

 موی  گرفتوه  ناور  در تتهدات و دیون منهای ها دارایی جایگزینی هزینه: جایگزینی ارزش 

 روش ایون  هسوتند،  نوو  کوار  حوال  در هوای  شرکت در کمی دارایی های و اموال که آنجایی از. شود

 .کند می مطاسبه بیشتر را ارزش

 و ها دارایی تمام فروش صورت در که خالصی متادل نقدینگی :دارایی سازی نقدینه ارزش 

 شوود  تتطیول  بود قرار شرکت اگر. شود می گرفته نار در می ماند باقی دیون کلیه پرداخت و اموال

 مطاسوبه  روش این که رقمی نتیجه، و در آمد می بدست ها بدهی تصفیه و اموال فروش از رقم این

 .است فروشنده برای قبول قابل دارمق ترین پایین احتماالً کند می

 اخیوراً  کوه  مشوابه  کارهوای  و کسب و ها شرکت با مقایسه در را شرکت ارزش: بازار ارزش 

 از مشابه های شرکت کون است دشوار بسیار روش این از استفاده .کند می تتیین اند شده فروخته

 .دارند هم با های زیادی تفاوت مدیریت و بازار شهرت، حجم، لطاظ

 درآمد زایی بر مبتنی روشهای -4

 عملکورد  به آنها بلکه است، مهم خریداران برای که نیست شرکت یک اموال و ها دارایی ارزش فقط

 که است مهمی بسیار عامل درآمد زایی نتیجه، امکان در. دهند می اهمیت هم شرکت کاری بازده و

 .شود گرفته نار در باید

 در برگزیوده  زموانی  دوره یوک  سوود  روش ایون  در: گذشوته  درآمد هوای  سرمایه برگشت 

 سوطا  بور  متناسوب  برگشوت  نورخ  یوک  و بر شده اصالح اقالم غیرمتمول اساس بر گذشته سالهای

 آن مقودار ( سورمایه  برگشوت  برگشوت )نورخ   نورخ . شوود  می تقسیم آمده بدست سودآوری متوسط
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بوا   مقایسوه  در شورکت  کوار  در کوه  ریسکهایی گرفتن نار در با گذار سرمایه یک که است برگشتی

 دارد. انتاار بیند، می غیره GICبهادار و  اوراق در گذاری سرمایه مانند تر مطمئن روشهای

 گذشوته،  درآمد های متوسط از استفاده جای به در این روش :یافته نزول آتی درآمد های 

 .شود می تقسیم سرمایه برگشت نرخ بر و برده شده بکار آینده درآمد های بینی پیش از متوسطی

 قوانین محاسباتی سریع

 .کورد  استفاده ها شرکت گذاری ارزش برای سری  مطاسباتی قوانین از توان می اصناا از بتضی در 

 و میوانگین هاسوت   آنهوا  مبنای کون کنید احتیا  خیلی باید از این قوانین استفاده البته در صورت

 از اسوتفاده  شوود  عووض  صونف  اگور  نینهمچ. کنند لطاظ دقیق طور به را مجزا شرایط توانند نمی

 بکوار  دیگور  روشهای از حمایت برای باید را فقط سری  مطاسباتی قوانین. بود نخواهد ممکن قوانین

 .برد

 ای حرفه شهرت حسن -2

 فهرسوت  شورکت،  شوهرت  مطول،  ماننود  مطسووس  های دارایی ارزش یتنی ای حرفه شهرت حسن

 را ای حرفوه  شوهرت  حسن. و غیره پرسنل کیفیت دگان،کنن تامین با توافقات فرانشیزها، مشتریان،

 بیافتد جا است قرار که شرکتی با موفق و افتاده جا شرکت یک کننده متمایز عامل بتنوان توان می

 از بیشوتر  بایود  داشته سوددهی سال کندین برای که شرکتی ارزش در نتیجه. شود دانست موفق و

 کوه  به پتانسویلی  استناد با کنند می ستی فروشندگان از بسیاری. باشد آن اموال و ها دارایی ارزش

 کیوزی  ایون . ببرنود  بواال  را ای حرفه شهرت حسن ارزش بینند، می آینده تجاری های فتالیت برای

 بورای  گیوری  تصومیم  در اسوت  عواملی  صرفاً و آن باشید برای پول پرداخت به ملزم واقتاً که نیست

 .کنید پرداخت باید کقدر اینکه نه خرید،

 کسهام یا دارایی –چه بخریم  -4

 را فروشنده سهم که باشید داشته را انتخاب حق این شاید باشد مطدود مسئولیت نوع از شرکت اگر

 قبل باید خرید می سهام اگر. کنید را خریداری شرکت های دارایی از بخشی یا تمام اینکه یا بخرید

 هوای  شوکایت  هوا،  وثیقه تصرا ها، بدهی) مالیاحت دیون و تتهدات کلیه از سهام انتقال و خرید از

 مسوتهلک  صوفر  بوه  کامالً دفاتر در شده ثبت های دارایی همچنین شاید. شوید غیره( آگاه و قانونی

 آن از مالیوات  بورای  توا  بوود  نخواهود  موجوود  جبران اسوتهالک  برای دیگری بودجه لذا باشند شده

 سوودهای  بوا  کردن سر به سر برای بتوان که اشتهد مالیاتی های زیان قبالً شرکت اگر. شود استفاده

 مقوررات  و قووانین  پیچیودگی  دلیل به. باشد تان نف  به سهام خرید شاید کرد، استفاده از آنها آینده

 .کنید وکال استفاده یا حسابدارها مالیاتی کارشناسی های توصیه از حتماً باید مالیاتی

 بودجه خرید تامین -3
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  انودازی  راه از تر پذیرفتنی ها بانک برای است سوددهی سابقه دارای که یشرکت بودجه تامین شاید

 شوما  خریود  رقم جزو ای حرفه حسن شهرت اگر که باشید داشته توجه اما. یک شرکت جدید باشد

 بخشوی  فروشندگان از بسیاری. ندارند آن برای الزم بودجه تامین به ای عالقه متموالً ها بانک باشد،

 مسوئله  ایون . کننود  موی  توامین  فوروش  قراردادهوای  قالوب  در را شورکت  رای خریدب الزم بودجه از

 یکجای دریافت به و نیاز بوده بازنشستگی حال در که کند می صدق فروشندگانی مورد در بخصوص

 بوه  نیواز  کننود  اقودام  بودجه تامین به نسبت اینکه از قبل متموالً ها بانک. ندارند قرارداد وجه تمام

 .دارند شده مالی ممیزی های اظهارنامه از ای مجموعه

 خرید/فروش قرارداد -2

 از مطافاوت  بورای  آن در موجود مفاد و شرایط و شود نوشته وکیل یک توسط باید قرارداد این متن

 )شورایط  و جدید( صاحب آموزش فروشنده  در کمک به به مربو  )شرایط. است فروشنده و خریدار

 قراردادهوای  در کوه  هستند مواردی جمله از مشخص( زمانی تمد برای جدید صاحب با رقابت عدم

 .شوند می ذکر خوب

 مالحظات نهایی

 شوده  داده شوما  بوه  کوه  اطالعاتی صطت و بگذارید وقت شوید، تتهدی وارد اینکه از قبل 

 کنید؛ بررسی را است

 نپذیرید؛ را کار و کسب یا شرکت یک کورکورانه الزم، های بررسی تمام انجام از قبل 

 نکنید؛ پرداخت حرفه شهرت یک حسن برای اندازه از بیش که باشید راقبتم 

 خودمات  یوا  مطصول فروختن و دارید آشنایی بخوبی آن کاری زمینه با که بخرید شرکتی 

 است؛ مقدور تان برای آن

 قیمت؛ نه بگیرید خرید به تصمیم سرمایه برگشت نرخ اساس بر 

 روبرو مشکل با شما پولی گردش بتداً کون نکنید صرا خرید برای را خود نقدینگی همه 

 شد؛ خواهد

 .قبل از خرید تطقیق کنید 

 شرکت 8ادغام

 .اسوت  دیگور  شورکت  توسوط  شرکت یکخرید  یا و هم در شرکتها ادغام بسیار استرات یهای ازجمله

 یوا  نمایود  می خریداری را کوککتر سازمان، بزرگ سازمان یک که است این شرکت خرید از مقصود

 هماننود  های اندازه با دوسازمان که است این شرکتها ازادغام مقصود.میافتد اتفاق داستان نای عکس

                                                           
1
 Merger 
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 هنگوام  بوه ) متاملوه  هوای  طورا  از یکوی  که هنگامی .آیند درمی شرکت یک صورت و به شده یکی

 زیور  بوه  یوا  شورکت  8بلتیودن  را ادغوام  باشد، نووع  نداشته رضایت عمل این به نسبت( یاخرید ادغام

 .گویند می آن آوردن در کنترل

 :ها شرکت وخرید ادغام دالیل

 ها فتالیت اجرای برای موجود ازظرفیت بهینه استفاده   

 موجود کار نیروی از بهینه استفاده   

 مدیریت ستادی نیروهای کردن کم   

 مقیاس به جویی صرفه " از استفاده"  

 فتلی فروش روندهای کردن یکنواخت  

 و بسوتانکاران  مطصووالت ، مشوتریان  پخش، شرکتهای، نکنندگا عرضه به بهتر دسترسی 

  جدید

 سازمانها در اضافه فتالیتهای حذا 

 مقوررات  از کودام  هیچ در. باشد می هم کیزدر دو بردن فرو و فشردن هم در متنای به لغت در ادغام

 ناور  مفهووم  از آنچوه  ولوی  است، نشده تتریف آن اصطالحی متنای به ها شرکت ادغام تجارت قانون

 یا دو پیوستن متنای به حقوقی اصطالح در ها شرکت ادغام که است این آید می دست به حقوقدانان

 شودن  یکوی  طریوق  از توانود  موی  پیوستن این. است جدید شرکت یک تشکیل و هم به شرکت کند

 ایجاد برای امر این از اروپایی کشورهای در .باشد بزرگتر شرکت یک به آنها پیوستن یا شرکت، کند

 فوایود  دیگور  از. شودمی استفاده اقتصادی بزرگ های پروژه انجام جهت در برتر اقتصادی قدرت یک

 و اخوتال   کلوی  طوور  .بهاست مشترک هدا یک تتیین و ها شرکت نمودن تخصصی پیوستگی، این

 صوورت  طریق دو به تواند می ها شرکت ادغام.است قوانین اکبر قبول مورد یکدیگر با ها شرکت ادغام

 :شودمی بیان ذیال که گیرد

 جدید شرکت تأسیس  -8 

 ،درنتیجوه  .رونود  موی  بین از کلی به و شده منطل شوند ادغام هم با خواهند می که هایی شرکت ابتدا

 پیودا  را اعضوا  میوان  تقسویم  قابلیوت  آنهوا  دارایوی  و رفته بین از نیز ها شرکت این حقوقی شخصیت

 راخوود    سهام یا الشرکه سهم توانند می نیستند موافق غاماد با که شرکایی انطالل، از پس. نماید می

 را خوود  مطالبات نیز نیستند موافق شرکت ادغام با که طلبکارانی. شوند خار  شرکت از نموده، اخذ

 .نمایند می دریافت

                                                           
1
 Take Over 



 375 و ماخذ منابع

 
 

 هوای  شورکت  هموه  دارایوی  کوه  شوود  می تاسیس بزرگتری شرکت تر، کوکک شرکت انطالل از پس

 ایون  بوا  نیوز  کوککتر های شرکت مطالبات و دیون طبتا. نماید می قبول سرمایه عنوان به را کوککتر

 جدیودی  حقوقی شخصیت پیوستگی و اختال  این با. یابدمی انتقال بزرگتر شرکت به دارایی انتقال

 .  دهدمی جدید سهام یا الشرکه سهم آن اعضای به و شده، تاسیس

 بوه  تور  کوکوک  های شرکت حقوقی شخصیت انطالل، از پس حقوقدانان اکبر نار به اینکه مهم نکته

 ادغوام  بوا  کوه  کسوانی  الشورکه  سوهم  اسوترداد  قابلیوت  حقیقت در بلکه رود،-نمی بین از کامل طور

 و نمووده  دریافت را خود سهام توانند می سهامدارانی کنین تب  به. گردد می ایجاد مخالفند ها شرکت

 .گردند خار  شرکت از

 یگرد شرکت به پیوستن  -1 

 منطول  گردنود،  ادغوام  هوم  بوا  خواهنود  موی  کوه  هوایی  شرکت تمام اول روش خالا بر شیوه این در

 ترتیبوی  بوه  سپس. ماند می باقی آنها از یکی و شده منطل مزبور های شرکت از برخی بلکه شوند نمی

بقیه شورکت هوا بوه    . رود می بین از شده منطل های شرکت حقوقی شخصیت گردید بیان باال در که

 شوده  منطول  های شرکت دارایی حالت این دررکت منطل نشده پیوسته و در آن اقدام می شوند. ش

 بوه  نیوز  مزبوور  هوای  شورکت  مطالبوات  و حقووق  تمام در نتیجه و یابد می انتقال باقیمانده شرکت به

 .گردد می منتقل اخیر شرکت

 بوه  و دهود  موی  افوزایش  را دخو سرمایه رفته بین از های شرکت های دارایی قبول با باقیمانده شرکت

 بوا . شوود  موی  داده جدیود  شرکت سهام قبلی، سهام جای به شده، منطل های شرکت سهام صاحبان

 تموام  مطالبوات  بر عالوه که است موظف باقیمانده شرکت شده، منطل های شرکت های دارایی قبول

 بورای . نمایود  قبوول  خوود  حساب بههم  را اختال  با موافق طلبکاران و قبلی های شرکت های بدهی

 سوهم  میوزان  نموودن  مشوخص  بور  عوالوه  باقیمانده شرکت به شده منطل های شرکت دارایی انتقال

 هوا  شرکت غیرنقدی های آورده میزان تقویم به مربو  مقررات باید ها، شرکت از هریک نقدی الشرکه

 .است شده تبیین صراحت به تجارت قانون در امر این البته. گردد رعایت نیز

 ادغام رایطش 

 دارای شوونده  ادغوام  هوای  شرکت همه که، است این شرکت کند ادغام شرایط ترین اساسی از اصوال

 مختلوف  هوای  شورکت  بوه  مربو  قوانین که آنجایی از. باشند نوع یک از و بوده، موضوع و هدا یک

 همدیگر با امادغ قابلیت یکسان، مقررات و قوانین و سیستم دارای های شرکت تنها باشد، می متفاوت

 هور  زیورا  است دشوار بسیار سهامی شرکت یک با تضامنی شرکت یک ادغام مبال عنوان به. دارند را

 این متفاوت ساختارهای و ها سیستم از که دارند را خود خاص مقررات و قوانین ها شرکت این از یک

 .شودمی ناشی ها شرکت
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 فرانشیز 

 نماینودگی  گورفتن  در گوذاری  سورمایه . باشود  کننده گرانن تواند بارمی اولین کار و کسب یک آغاز

 بورای  جدیود  حرفه یک شروع برای اقدام جهت مناسب راهی کار موفق و کسب یک مجاز) فرانشیز(

 حوق  گذارکننوده  وا. اسوت  خودمات  و مطصووالت  توزیو   برای فرانشیز راهی گرفتن .باشد می شما

 اسوم  یوا  عالموت  از استفاده برای مجوزی، مبلغی دریافت ازای در( شرکت اصلی صاحب) نمایندگی

 اجوازه  ،(خورد  می را نمایندگی که فردی)  نمایندگی حق کننده دریافت. کند می صادر خود تجاری

 بوه  بایود  شوما . نمایود  استفاده خود کار و کسب برای گذارکننده وا تجاری عالمت و اسم از که دارد

 سوود  از گذارکننوده  وا بوه ( االمتیواز  قحو ) مشوخص  مبلغ یک نمایندگی حق کننده دریافت عنوان

 کگوونگی  جزئیوات  شوامل  نمایندگی قرارداد یک گذارکننده وا طبیتی، طور به. بپردازید تان تجارت

 کند می امضا شما با نمایندگی اداره

 تولیودات  که شود می اختیار داده شرکت یک به آن اساس بر که است کار و کسب از نوعی فرانشیز

 مبلوغ ، مبلوغ  ایون  به که کند دریافت مبلغی آن قبال در و بفروشد را را دیگر تشرک مطصوالت یا و

 کوه  باشود  می کوکک مستقل کارهای و کسب بین ارتباطی شبکه یک فرانشیز .گویند می فرانشیز

 یوک  و مشوترک  تجواری  نام یک تطت که دهد می اجازه کوکک های کار و کسب این از یک هر به

 اسوتفاده  مشوترک  بازاریابی و( شده آزمایش قبال که) موفق متد یک زا همگی و کنند فتالیت هویت

 نوه  مشوتری،  نگهوداری  و جوذب  برای است کار و کسب استرات ی یک دقیقا فرانشیز عمل در. کنند

 یوا  و مطصووالت  دربواره  تصوویر  یوک  ایجاد آن هدا که است بازاریابی سیستم یک! کمتر نه بیشتر

 و مطصوالت تتریف برای است روش یک حقیقت در باشد، می مشتری ذهن در شرکت یک خدمات

 کوه  کووککی  کارهوای  و کسوب  پوس  این از .کند ارضا را مشتری های نیاز که طوری به خدمات یا

 کارهوای  و کسوب " را پرداخت خواهند فتالیت به مشترکا و یکدیگر با فرانشیز ارتباطی شبکه تطت

 قبل از موفق های متد ارائه و شبکه این قراریبر آن وظیفه که را شرکتی و نامیم می "پوشش تطت

 .نامیم می "کننده هماهنگ" باشد، می پوشش تطت های کار و کسب به شده آزمایش

 

 فرانشیز مزایای

 :امنیت -2

 شوما .دارد هموراه  بوه  را امنیوت  و ریسک کاهش نوعی فرانشیز پوشش، تطت کارهای و کسب برای 

 یوک  بوه  تبدیل تا گذارید می کنار دارید، مستقل کار و کسب یک صاحب عنوان به که را ای آزادی

 نیسوت  نیوازی  دیگر و برید، می پیش را کار و کسب یک یکدیگر همراه به و شوید گروه یک از جزء
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 شوده  مطالته قبل از سیستم یک که کرا باشید کار و کسب برای موثر های روش نگران خودتان که

 .گرفت خواهد قرار شما ختیارا در کننده هماهنگ سوی از شده آزمایش و

 : شده اثبات سیستم -4

( عامول  سیستم) روش یک: کند می تتیین کار و کسب انجام برای کننده هماهنگ یک که مواردی

 اولیوه  پشتیبانی یک و باشد داشته ارزش مشتری نار در که تجاری نام یک کار، و کسب انجام برای

 از بتوانیود  توا  کنید اختراع مجددا را که نیست نیازی دیگر نتیجه در که میباشد مستمر پشتیبانی و

 خواهیود  اسوتفاده  کننوده  هماهنوگ  ی شوده  انجام قبل از تطقیقات نتایج از بلکه. کنید استفاده آن

 .کرد

 : بینی پیش قابل نتایج -3

 پیشورفت ( ب عملیاتی های هرینه بردن بین از برای گروهی خرید قدرت (الف فرانشیز سیستم یک

 اینکه به وابسته) بینی پیش قابل نتایج(پ شده آزمایش پیش از بازاریابی ی برنامه علت به تر سری 

 .دهد می م ده را( اید بوده عامل سیستم بند پای حد که تا

 :  یابی بازار -2

 آمود  در بزرگتوری  مجموعوه  از جزئی صورت به و شد خار  مستقل حالت از شما کار و کسب وقتی

 شوتبات  تتودد  هموین  و شد خواهد تقسیم پوشش تطت کارهای و کسب یانم بازاریابی های هزینه

 .کرد خواهد باز را خود جای مشتری ذهن در شما کار و کسب نتیجه در و بوده بازاریابی نوعی خود

 در یک دسته بندی دیگر، مزایای فرانشیز کنین بیان شده است: 

 دکنی می آغاز را تان حرفه شده کسب وکار تببیت طرح یک با 

 و کننودگان  عرضوه  بوا  آشونایی  تجهیوزات، ) زمینوه  در یوی  ها کمک تجارتتان، آغاز برای 

 .کنید می دریافت( آموزش

 کنید خریداری عمده صورت به را نیاز مورد مطصوالت توانید می. 

 برد می بهره موجود تجاری اسم شهرت از شما تجارت. 

 هستید برخوردار ثابت نیا مشتر و مطصوالت زنجیره یک از تجارت آغاز با زمان هم. 

 باشد آور سود بسیار تواند می مجازموفق نمایندگی یک خرید. 

 است پائین مجاز های نمایندگی شکست میزان. 
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 چیست؟ بودن مجاز نمایندگی یك صاحب های ریسك

 انتطواا  قابلیوت  از شما این بنابر شوند، می اداره صورت یک به مجاز های نمایندگی همه 

 عقایود  از بخواهیود  کوه  صورتی در. هستید برخوردار خود دلخواه روش به شرکت اداره برای کمتری

 .باشد کننده امید نا گاهی تواند می مساله این کنید، استفاده شرکت اداره برای تان شخصی

 کرد پرداخت بیشتری مبلغ باید آن خرید برای باشد، تر موفق مجاز نمایندگی که هر. 

 دارد وجود آگهی و االمتیاز حق پرداخت برای هایی هزینه دائم طور به. 

 راهنموایی  و آمووزش  زمینه در است ممکن مجاز نمایندگی حق گذارکنندگان وا از برخی 

 .نکنند زیادی کمک

 بور  بنا شوند، می تنایم نمایندگی حق کننده واگذار نف  به متموال نمایندگی قراردادهای 

   .دهد قرار بررسی مورد را قرارداد تان وکیل امضا، از قبل که کنید حاصل اطمینان این

 کند می تتیین نمایندگی حق کننده واگذار را مجاز نمایندگی مطل. 

 نیستند برخوردار زیادی قانونی حمایت از نمایندگی حق کنندگان دریافت. 

 سایر راهبردهای رشد 

ندی زیر یکوی  اشاره مختصری به سایر راهبردهای رشد نیز داشته باشیم. طبقه ب بهتر استدر اینجا 

نووع اسوترات ی را کوه متمووال در بوین       84 وباشود.  هوا موی  از موارد مهم جهت بیان انواع استرات ی

گوروه عموده بوه     3. این استرات ی ها به شامل می شوداسترات یست ها رایج و شناخته شده است را 

  شرح زیر تقسیم می شوند

 ،یکپوارکگی عموودی رو بوه پوائین    ، االاسترات ی های یکپارکگی: یکپوارکگی عموودی رو بوه بو     -8

 یکپارکگی افقی 

 توسته مطصول  ،استرات ی های متمرکز: رسوخ در بازار، توسته بازار -1

 تنوع ناهمگون ،تنوع افقی ،استرات ی های تنوع: تنوع همگون -4

 انطالل ،واگذاری ،کاهش ،استرات ی های تدافتی: مشارکت -3

  استراتژی های یکپارچگی

وع از استرات ی ها، شرکت می کوشد تا توزی  کنندگان، عرضه کننودگان موواد اولیوه و یوا     در این ن

 .شرکتهای رقیب را تطت کنترل خود در آورد

: در این نوع از استرات ی شرکت می کوشود توا بوه وسویله راههوای      یکپارچگی عمودی رو به باال 

اد اولیه افزایش دهد. این اسوترات ی  مختلف میزان مالکیت و یا کنترل خود را بر عرضه کنندگان مو

زمانی مناسب است که شرکت به عرضه کنندگان مواد اولیه خود اعتماد کوافی نداشوته باشود، آنهوا     

قیمت ها را بسیار باال مناور کنند، و یا اینکه نیازهای شرکت را تامین ننمایند. البته نباید فرامووش  
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اولیه یک شرکت انگشت شمار باشد و روابطی بلنود   شود که همواره باید تتداد عرضه کنندگان مواد

 .مدت و بسیار مطکمی با آنها داشته باشید

: در این نوع از استرات ی شرکت می کوشد تا بوه وسویله راههوای    یکپارچگی عمودی رو به پائین

مختلف میزان مالکیت و یا کنترل خود را بر سیستم توزی  مطصوالت و یا خرده فروشی ها افوزایش  

. این استرات ی منجر به حذا واسطه ها و فروشندگانی که در شبکه توزی  قرار گرفته اند شده، دهد

گردش موجودی ها را افزایش داده و در نهایت شرکت را قادر می سازد توا از مزیوت هوای ناشوی از     

 .کاهش قیمت قطتات بهره جوید

شد شرکت های رقیب را بوه  : مقصود از این استرات ی این است که شرکت می کویکپارچگی افقی

را رشود  مالکیت در آورد و بر میزان کنترل خود بر آنها بیفزاید. این استرات ی به شرکت این فرصت 

مقیواس   دراز پدیده ای به نوام صورفه جوویی     می دهد تا رشد کرده و بدین وسیله به میزان زیادی

توضویا اسوت کوه مناوور از صورفه       بهره جوید و نیز مناب  و شایستگی ها را منتقل نماید. الزم بوه 

جویی به مقیاس، حذا بخش های مشترک در بین شرکت اصلی و شرکت هوای خریوداری شوده و    

هم شورکت هوای خریوداری شوده     تشکیل یک بخش مشترک برای کل شرکت ) هم شرکت مادر و 

بخوش   –بین شرکت ها مشترک باشند می تووان بوه بخوش اداری     . از بخشهایی که می توانداست(

 بخش مالی و حسابداری نام برد.   –کارگزینی 

 استراتژی های متمرکز:  

از  در جهت بهبود مطصووالت و خودمات  این نوع از استرات ی ها، تالش های متمرکز و فشرده ای را 

 نووووار رقابتی در دستور کار خود قرار می دهد.  

توالش هوای بازاریوابی،     ریوق طین استرات ی می کوشند تا از شرکت ها در اجرای ارسوخ در بازار: 

سهم بازار مطصوالت و خدمات کنونی خود را افزایش دهند. رسوخ در بازار شامل اقدامات زیر است: 

تورویج گسوترده بورای افوزایش فوروش و       -افزایش هزینه هوای تبلیغوات   -افزایش عده فروشندگان 

ایکروسوافت بورای تبلیوغ و    تقویت روابط عمومی و تبلیغات. مبارزه تبلیغاتی کنود میلیوون دالری م  

 .  نمونه ای از این نوع استرات ی ها می باشد 11ترویج نرم افزار ویندوز 

 عرضه جدید بازارهای به را خود مطصوالت دارد ستی استرات ی این اجرای با سازمان: توسعه بازار

. آفریقایی ایکشوره در سمند خودروی عرضه مانند. سازد برابر کند را خود بازار سهم و یکباره کند

 :بود خواهد آمیز موفقیت زیر شرایط وجود صورت در استرات ی این

 بکر بازار یک وجود 

 سازمان مازاد ظرفیت 

 دارد می بر گام شدن جهانی به رو سرعت به که نماید می فتالیت صنتتی در سازمان. 
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 دارد وجود کیفیت با و هزینه کم اعتماد، قابل توزی  کانال یک که هنگامی. 

 دلیول  هموین  بوه  و باالسوت  نسوبتاً  هوای  هزینوه  مسوتلزم  استرات ی این اجرایسعه محصول: تو 

 ایوران  توسوط  GLI پ و خودروی ارائه مانند. آورند می روی استرات ی این به پایدار نسبتاً سازمانهای

 :از عبارتند استرات ی این به رویکرد وی گیهای. خودرو

 دان رسیده اشباع مرحله به کنونی مطصوالت. 

 واحد در سازمان باالی توانایی R & D 

 اند نموده عرضه را کیفیتی با و جدید مطصوالت رقیب سازمانهای. 

 پردازد می فتالیت به آن در سازمان که صنتتی باالی رشد 

گروه استرات ی های تنوع کسب و کوار جدیودی را بوه کسوب و کوار فتلوی        :استراتژی های تنوع

با هدا کلی استفاده بهتر از مناب  و فرصت های موجوود و افوزایش    سازمان اضافه می کند. این امر

شورکت هوا    گرایی فضای فرصت های کسب و کار را توسته می دهد.سودآوری انجام می شود. تنوع

به سه روش عمده استرات ی های خود را متنوع می کنند. آنها عبارت انود از: تنووع همگوون، تنووع     

کنونی پدیده تنوع بخشیدن به فتالیت ها سیر قهقرایی می پیمایود.   ناهمگون و تنوع افقی. در زمان

مایکل پورتر از دانشکده بازرگانی هاروارد کنین می گوید: مدیریت دریافت کوه نموی تووان حیووان     

وحشی را رام کرد. از این رو بسیاری از شرکت ها در صدد فروش یا تتطیل کردن واحدها یوا بخوش   

ری الزم را ندارند و می کوشند بر رشته تخصصوی خوود تاکیود بیشوتری     هایی برآمده اند که سودآو

در واق  به سازمان ها توصیه می شود که در زمینه تخصصی خود فتالیت نماینود و از حووزه   .نمایند

تخصصی و شایستگی های بالقوه خود فاصله کندان زیادی نگیرند. ولی هنوز این گروه از اسوترات ی  

 ی موفق به حساب می آید.  ها در زمره استرات ی ها

. نمایود  عرضوه  بوازار  بوه  را جدیود  مطصولی کوشد می سازمان استرات ی نوع این در: تنوع همگون

 ارائوه  ماننود . اسوت  مرتبط سازمان پیشین فتالیت حوزه به کامالً اما است، جدید مطصول این گرکه

 :که شود می انتخاب شرایطی در استرات ی این. زمزم شرکت توسط نوشابه جدید نوع

 نماید می فتالیت اندک بسیار رشد با صنتتی در سازمان. 

 دارند نزول به رو فتلی مطصوالت کرخه. 

 جدید مطصول عرضه با فروش توجه قابل افزایش امکان 

 را خوود  فتالیوت  پیشین حوزه با مرتبط نا مطصولی سازمان استرات ی، نوع این در: تنوع ناهمگون

 صوورت  در اسوترات ی  ایون . گلرنوگ  توسوط  لباسشویی ماشین تولید انندم. نماید می عرضه بازار به

 :دارد کاربرد زیر شرایط وجود

 دارد نزولی روند نماید می فتالیت آن در سازمان که صنتتی. 
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 هستند اشباع حال در کنونی بازارهای. 

 را آنهوا  از بخشوی  یوا  و نمایود  اسوتفاده  دیگور  سازمانهای آوریهای فن از تواند می سازمان 

 ..  نماید خریداری

: مقصود از تنوع افقی این است که شرکت مطصوالت و خدماتی جدید ولی بی ربط، بوه  تنوع افقی 

مطصوالت و خدمات فتلی خود بیافزاید و این مطصوالت و خدمات جدیود را بوه مشوتریان کنوونی     

  .خود عرضه کند
 

 استراتژی های تدافعی:  

و در اجورای ایون    شارکت شرکت هوا بوا یکودیگر اسوت    م: یکی از استرات ی های متروا مشارکت

شرکت تضامنی موقت یا کنسرسیوم تشکیل می دهند و از فرصوت   استرات ی دو یا کند شرکت یک

پیش آمده یهره برداری می نمایند. می توان این استرات ی را تدافتی/ تتاونی نامید، زیرا یک شرکت 

اغلب دو یا سه شرکت مسئولیت شرکتی را بر عهوده  به تنهایی اجرای طرحی را بر عهده نمی گیرد. 

می گیرند که به صورت یک شرکت تازه تاسیس اقدام به فتالیت می کند و سرمایه آن را به صوورت  

مشترک تأمین می کنند. سایر انواع شرکت های تتاونی عبارتند از: شرکت های تضوامنی تطقیوق و   

  کاالی یکدیگر، شورکت هوای تضوامنی کوه بوه      برای توزیکه در آنها توسته، شرکت های تضامنی 

موجب قرارداد بسته شده یک شرکت جواز تولید مطصوالت خود را بوه شورکت دیگور موی دهود و      

 .سرانجام کنسرسیوم مبتنی بر مشارکت برای ورود به مناقصه ها

 : زمانی یک سازمان از استرات ی کاهش استفاده می کند که می خواهد با گروه بندی جدیود کاهش

در دارایی ها و هزینه ها، سیر نزولی فروش و سود را متکوس نماید. گاهی این پدیده را تغییر جهت 

یا متطول نمودن استرات ی سازمان می نامند. هودا از کواهش، ایون اسوت کوه سوازمان در زمینوه        

به تخصصی وض  خود را مستطکم نماید. استرات یست ها در اجرای این استرات ی با مناب  مطدود رو

رو هستند و تطت فشار سهامداران و رسانه های گروهی قورار موی گیرنود. امکوان دارد شورکت بوه       

هنگام کاهش مجبور شود برای تهیه پول نقد مورد نیاز، بخش هایی از زمین یا ساختمان های خود 

، را به فروش برساند، برخی از خطو  تولید را کاهش دهد، فتالیت های حاشیه ای را تتطیل نمایود 

واحدهای قدیمی و منسوخ را ببندد، از فن آوری های پیشرفته یوا دسوتگاه هوای خودکوار اسوتفاده      

 کنوود، تتووداد نیروهووا را کوواهش دهوود و سوورانجام سیسووتم هووای کنتوورل هزینووه را بووه کووار گیوورد.  

: فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را واگذاری یوا هورس کوردن سوازمان موی      واگذاری

شرکت بخشی از واحدهای خود را می فروشد تا برای سرمایه گذاری خواص یوا خریود     نامند. اغلب،

شرکت های دیگر تأمین سرمایه نماید. فوروش بخشوی از شورکت موی توانود بوه عنووان بخشوی از         
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استرات ی مبتنی بر تجدید ساختار به حساب آید، زیرا شرکت می کوشد بدان وسیله واحدهایی کوه  

متناسوب بوا سوایر    فتالیوت آنهوا    ومایه زیادی نیاز دارند یا میوزان بوازدهی   رسودآور نیستند یا به س

فتالیت های سازمان نیست، واگذار نماید. از آنجا که شرکت ها می کوشند نقا  قوت خود را تقویت 

نمایند و فتالیت های خود را کمتر متنوع سازند، بنابر این استرات ی مبتنی بر فروش بخش هایی از 

 ورت یکی از استرات ی های بسیار متداول درآمد ه است. سازمان به ص

نووعی  : فروش تمام دارایی ها به ارزش واقتی را انطالل شرکت می نامند. انطالل بوه عنووان   نحاللا

 حساب آید. ولی، شاید و از نار عاطفی می تواند استرات ی بسیار مشکلی به شکست به حساب آمده

 درا ادامه دهد و شاهد زیان های سنگین باشد.  بهتر از این باشد که شرکت کار خو

 

 خروج از کسب و کار

. شوود  گرفتوه  ناور  در کوار  اولیوه  مراحول  همان از باید که است واقتیتی کار و کسب از شدن خار 

 است ممکن حتی که می باشد رویدادهایی برای احتمالی طرحهای توسته نیازمند بینی پیش کنین

 شوروع  بورای  ریوزی  برناموه  اندازه به کار و کسب یک از شدن خار  ایبر طراحی .نیافتد اتفاق هرگز

 و زموان ، هزینوه  صورا  عودم  متنوای  بوه  کواری  موقتیوت  یک از موق  به خرو . است مهم کار یک

 :  پردازیم می ضروری در این زمینه موارد بتضی به زیر در. است آینده در ناامیدی از جلوگیری
 

 .دهید خاتمه خود کار به ریزی برنامه با

 یوک  از شودن  خوار  . اسوت  رسویده  آن زمان، اید نکرده فکر جدی مسئله این به نسبت تاکنون اگر

 امر این، کوکک تجارت ساختارهای بیشتر خصوص در. نیست شغل یک ترک راحتی به کار و کسب

 ها هفته کار خاتمه دالیل و سازمان اندازه به توجه با است ممکن که است ای مرحله کند فرآیند یک

 وایجاد کسب و کوار   متیار رساندن حداکبر به نهایی هدا، موارد بیشتر در. انجامد طول به سالها یا

 بوه  بنا. کنند را الزم توصیه شما به تا بگیرید کمک خبره افراد از. است نقدینگی به متیار آن تبدیل

 دالالن ورشکسوتگان،  ان،حسابدار ، وکال: شامل مشاور افراد این از بتضی، کار و کسب زمینه و میزان

 شورکای  و مشوتریان  بوه  زمینوه  این در توانید می شما. هستند بانکدارها مالیاتی، متخصصین حرا ،

ترک تجارت در صورت بی منفتت بودن بورای سورمایه گوذار موجوب     کنید.  مراجته مطمئن تجاری

ورشکسوتگی   سرخوردگی فرد خواهد شد و اگر سرمایه گذار فقط یک نفر باشد ممکن است موجوب 

از تتوداد کموی   او شود. تنها درصد کمی از این خرو  ها به ورشکسوتگی منتهوی موی شووند بورای      

 سرمایه می شود. داخت اعتبارها منجر به نبود میتارشرکتها ناتوانی پر
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 اجزای شکست

گرکه ایون دسوتورالمتل در    یک دستورالتمل وجود دارد. هم مانند موفقیت آنها برای شکست کارها

تیتهای مختلف متفاوت است ولی ما اجزای شکسوت را موی دانویم. ایون دسوتورالتمل ترکیوب       موق

کندین عامل است که احتماالً به شکست منجر می شوند. درست مبل یک واکنش شویمیایی. ایون   

 اجزا عبارتند از: 

 ویژگی کارآفرینی 

ه باشد. مبالً عالقوه شودید   مالکان و کارآفرینان می تواند اثرات منفی داشتان، وی گیهای مدیربرخی 

رفتارهای کنترلی شدید مبل بی اعتمادی به زیر دستان و بی عالقه گی به باعث به کنترل می تواند 

برابری با شریک در کسب و کار شود. بتالوه، عالقه به شهرت و مقبولیت عام ممکن است منجور بوه   

که ریسکی هستند شود. اعتماد  "رگبسیار بز"هزینه کردن های ناعاقالنه و همکاری در پروژه های 

ه توانوایی  ناور فورد نسوبت بو     رهای خوش بینانه افراطی مبالغه دربه نفس زیاد، ممکن است به رفتا

 و عالقه ای به راهنمایی یا مشاوره با دیگران نداشته باشند.   کسب و کارش منجر شود

 ضعف های شرکت 

بسیاری از ضتف ها ریشوه در تصومیمات بود    ضتف ها و تصمیمات بد با هم ارتبا  تنگاتنگ دارند. 

سیستم هوای نوا مناسوب    و ف ریشه در اطالعات ضتیدارند و از سوی دیگر بسیاری از تصمیمات بد 

 دارند.

یک ضتف که مکرر بیان شده و علت جانبی برای شرکت است کنترل مالی ضتیف، اطالعات ضتیف 

ترل موالی ضوتیف، بودون شوک بوه ظهوور       و کنترل ناقص سرمایه یا نگهداری سرمایه زیاد است. کن

ا به وجود می آورد. که در صوورت وجوود   منتهی شده و بطران جریان نقدینگی ر "دره مرگ"مجدد 

 پتانسیل شکست بسیار باال می رود. ،ضتف

 محیط خارجی 

ت از نار موالی آمواری اثورا   نمی توان با یک بازار دائماً متغیر کنار بیایند. علیرغم اینکه باید شرکتها 

مستقیم این پدیده را مشخص کرد اما برخی شرکتهای کوکک در برابر متغیرهای اقتصاد خورد هوم   

میزان عالقه و تورم می تواند اثورات نوا متناسوبی     ،آسیب پذیرند. تغییرات در تقاضای کل مشتریان

 8111د. بسیاری از شرکتهای تجاری الکترونیکوی کوه در سوال    نروی سازمانهای کوکک داشته باش

مرحلوه دوم   1222روع به کار کردند و مرحله اول مالی را سپری کرده بودند نتوانسوتند در سوال   ش

مووارد مورتبط بوا     -بازار آنچنان تغییر کرده بود که آنها را از تجارت بیرون راند مالی را رد کنند زیرا

از کسوب و   شانس هایی که مشکالتی برای افراد به صورت غیر عمد بوکود آورده و منتهی به خورو  

اعتصاب، اخرا ، از دست دادن مشتری اصلی )که ممکن است برای شرکت بزرگ قابل کار می شود، 
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مربو   به بد شناسی باشد( برخی از اثرات مطیطی کهتطمل ولی برای شرکت کوکک قابل تطمل ن

کون  ت بد )مکان نادرست در زمان نادرست( مربو  انود و شوانس مم  اند و برخی نیز به نگرش متفاو

 است اثر نابجایی روی شرکتهای کوکک  داشته باشد.

 پیش بینی شکست 

شناسایی فرآیند شکست یک کیز است و ستی در پیش بینی آن کیز دیگر. بسیاری از مطالتات به 

شرکتهای بزرگ و عمودی پرداخته اند زیرا که این نوع اطالعات را داشته اند. در شرکتهای کوکوک  

ی است و کامل ذکر نموی شوود   بل اعتماد نیست و میزان سود قابل دستکاراطالعات مالی متموالً قا

کم تور بوه روز    فاش کنند،اینگونه اطالعات را مبل شرکت های بزرگ این شرکتها نمی خواهند  زیرا

هستند زیرا با فشارهای بازار سرمایه روبرو نیستند. شاید بهترین انتخاب برای برداشت، پیودا کوردن   

شرکت دیگر در همین صنتت است که از کسب و کوار آگواهی کوافی دارد. ایون      یک خریدار یا یک

شرکتها احتمال ارزش شرکت را باال می برند زیرا افوزودن بور ارزش کسوب و کوار را موی داننود در       

 بسیاری از موارد این افراد حاضرند شرکت را بخرند و کارآفرین می تواند از شرکت کنار رود.  

ابداری بزرگ می توانند در پیدا کردن خریودار بوه موا کموک کننود. ایون       بسیاری از شرکتهای حس

در قیمت گوذاری شورکت، نسوبت بوه کوارآفرین داشوته        یشرکتها ممکن است دیدگاه کاربردی تر

. جزئیاتی مبل خدمات پس از فروش و در نهایوت  تنایم جزئیات متامله ضروری است باشند و برای

برنامه ریزی می تواند سهم کوارآفرین را بیشوتر   در این زمینه هم مسأله مالیاتی مطرح می شود که 

کند. بیشتر کارآفرینان ترجیا می دهند شرکتهای خود را بفروشند تا اینکه به نسلهای بتدی خوود  

بدهند، برنامه هایی هم برای این کار وجود دارد. بیشتر افراد در یک متامله منفتوت دار ایون کوار را    

 حال، باز هم به بهترین قیمتی که ممکن است، می توانند آن را بفروشند. انجام می دهند. با این

 

 چیست؟ ورشکستگی

 نیست اش اجاره تتهد ایفای به قادر که کوکک فروشی خرده مغازه یک در است ممکن ورشکستگی

 و مطلووب  نقودینگی  نداشوتن  دلیل به بزرگ تولیدی شرکت یک در یا و شود می در نتیجه تتطیل و

 کننود  درک بخوبی را ورشکستگی آورنده پدید علل باید حسابداران .دهد رخ نه ساال مستمر زیانهای

 حلهوای  راه و سوازند  آگواه  آن از را مودیریت  ورشکستگی، وقوع از قبل توانند می که هستند آنها زیرا

 نمایند ارائه کننده پیشگیری

  ورشکستگی تعریف

 :از عبارتند ها واژه این از برخی. دارد وجود کستگیورش برای غیرمتمایزی های واژه مالی ادبیات در
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 قودرت  عودم  ،4ورشکسوتگی ، وخاموت  واحودتجاری،  موفقیوت  عودم  ،1شکست ،8مالی نامطلوب وض 

 .غیره و 3دیون پرداخت

 بوه  را خوود  عملیوات  و کننود  موی  ریزی موفقیت،برنامه به دستیابی برای تجاری واحدهای همه البته

 بوه  دسوت  هودا  ایون  بوه  دسوتیابی  برای آنها از برخی اما نمایند می راهبری خود های برنامه سمت

 غیرمنتاوره  جنبوه  ایون . گردد می منتهی ورشکستگی به که زنند می خطرناکی و آور ریسک عملیات

 توداوم  کوه  تجاری واحدهای همه حال هر به. سازد می تر خطرناک را آن که است ورشکستگی بودن

 خود اهداا به فتالیت تداوم وجودعدم با آنها از برخی زیرا شوند، نمی تلقی ورشکسته ندارند فتالیت

 .اند یافته دست
 

  ایران ورشکستگی قانون بررسی

شوود. البتوه   در زمینه قوانون ورشکسوتگی پرداختوه موی     تجارت قانون مفاد بررسی به بخش این در

د جهت بررسی دقیق شوشود، بسیار مطدود بوده و پیشنهاد میمطالبی که در این قسمت آورده می

 تر و آشنایی بیشتر به کتب پایه حقوقی مراجته گردد.

 در شورکت  وظوایف  8433 سوال  مصووب  تجوارت  قوانون  از قسمتی حیه اصال یطه ال 838 ماده طبق

 :است شده بیان زیر شرح به ورشکستگی صورت

 فاصله بال است لفمک مدیره هیئت برود، میان از شرکت سرمایه نصف حداقل وارده زیانهای براثر اگر

 شوور  مورد شرکت ی بقا یا ل انطال موضوع تا نماید دعوت را سهام صاحبان التاده فوق عمومی مجم 

 رعایوت  بوا  و جلسوه  همان در باید ندهد شرکت ل انطال به رای مزبور مجم  هرگاه. شود واق  رای و

 کوه  صوورتی  در. دهود  شکواه  موجوود  سرمایه مبلغ به را شرکت سرمایه قانون، این 4 ماده مقررات

 کوه  مجمتوی  یوا  و نکنود  مبادرت التاده فوق عمومی مجم  دعوت به ماده این ا برخال مدیره هیئت

 از را شورکت  ل انطوال  توانود  موی  ذینفو   هر گردد منتقد قانونی مقررات مطابق نتواند شود می دعوت

 .کند درخواست حیتدار صال دادگاه

 یوک  ایجواد  ورشکسوتگی،  شورا  در حقووقی  و حقیقی اصاشخ برای جدید قانون ت تسهیال از یکی

 اجرایی فتالیت ادامه در ناارت ضمن طلبکاران حقوق تامین مناور به بازسازی نام به میانی مرحله

 حوائز  نکتوه  کوه  اسوت،  قطتوی  ورشکسوتگی  از جلووگیری  و مساعدت جهت تاجر یا شرکت مالی و

 .داشت خواهد اقتصادی مببت آثار و گرفته قرار توجه مورد جدید قانون در که است اهمیتی

 385 مواده . اسوت  بسوتانکاران  یوا  شورکت  خوود  عهده به ورشکستگی درخواست یا ن اعال هرحال به

 :دارد اشاره مسئله همین به نیز فتلی تجارت قانون

 :شود می م اعال زیر موارد در بدایت مطکمه حکم به تاجر ورشکستگی
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 تاجر، خود اظهار برحسب -الف

 طلبکارها، از نفر کند یا یک تقاضای وجبم به -ب

 بدایت. التموم مدعی تقاضای برحسب - 

 قوانون  در منودر   اشوخاص  و گروههوا  درخواسوت  به نیز( 143 ماده) تجارت قانون ح اصال یطه ال در

 همچنوین  و آن تواریخ  و توقوف  دیوون،  پرداخوت  از تواجر  ناتوانی درخصوص تشخیص هیئت فتلی،

 مورد در مذکور ماده 8 تبصره که این بر وه عال. کند می تصمیمگیری ستگیورشک یا بازسازی شمول

 فتالیوت  از ناشوی  مالیواتی  و اسوتیجاری  اجتماعی، تامین کارگری، مطالبات شامل مواردی، «ب»بند

 مواده  1 تبصوره  در همچنوین  .اسوت  بووده  مسکوت مورد این فتلی قانون در که شود می نیز تجارتی

 تصوویب  بوه  منوو  ... و آن تواریخ  و توقوف  دیوون،  پرداخوت  در تاجر ناتوانی احراز متیارهای مذکور

 موورد  ایون  در اجرایی نامه آیین تدوین. است بوده وزیران هیئت طرا از قانون این اجرایی نامه آیین

 آن بوه  کلوی  صوورت  به قانونً  قبال که ورشکستگی متیارهای شدن مشخص و سازی شفاا جهت در

 .است موثر بود، کرده اشاره

 

 تجاری شرکتهای در ورشکستگی حکم اثر

 اگور  ( 1  و ک اسوت  موؤثر  شورکت  در شوود  ورشکسته شریک اگر(  8: کنیم بررسی باید را مسأله دو

 ک دارد شرکا بر تأثیری شود ورشکسته شرکت

 اشخاص شرکتهای در ورشکستگی حکم اثر: الف

 شورکت  انطوالل  مووارد  از یکوی  تجوارت  قانون 844 ماده در: شرکت در شریک ورشکستگی اثر ( 8

 موورد  در 841 مواده   موجوب  بوه  اسوت  شوده  اعوالم  شورکا  از یکوی   ورشکستگی نسبی و تضامنی

 انطوالل  تقاضوای  کتبوا  مدیرتصوفیه  کوه  گیورد  می صورت انطالل زمانی شرکاء از یکی ورشکستگی

 .باشد نکرده منصرا خود تقاضای از را شرکت و گذشته ماه مزبورشش تقاضای از و نموده را شرکت

 موی  طلبکواران  شود ورشکست ”شخص“ شرکت اگر: شریک وضتیت در شرکت ورشکستگی اثر ( 1

 را دیون و باشد تاجر شریک که صورتی در و کنند مراجته شرکاء به نسبی یا تضامنی طور به توانند

 توقیوف  او امووال  اسوت  ممکون  نباشد تاجر اگر ولی نمود را او ورشکستگی تقاضای توان می نپردازد

  است شریک ورشکستگی موجب شخص شرکتهای وشکستگی دارند عقیده نویسندگان برخی. گردد

 شوریک  اگور  لوذا  کنود  نمی تلقی تاجر را شخص شرکت شریک  341 ماده شده گفته پاسخ در ولی

 گردد نمی مطسوب ورشکسته نباشد تاجر

 سرمایه شرکتهای در ورشکستگی حکم اثر: ب
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 تموامی  ندارنود،مگر  سوهامداررا  بوه  مراجتوه  حق اصوال طلبکاران شود ورشکسته سهامی شرکت اگر

 مطالبوه  را سهامدار تتهد به عمل توان میدر این صورت  که باشد نشده پرداخت سهم اسمی ارزش

 شوریک  اگر برعکس گردد تلقی ورشکسته تواند می باشد هم وتاجر نکند پرداخت اگر وسهامدار کرد

 شوخص  ورشکسوتگی . کورد  خواسوت  در شورکت  در را وی هامسو  توقیوف  تووان  می شود ورشکسته

 بورای  قانونگوذار  ولوی  شوود  نموی  شرکت ورشکستگی موجب او مسئولیت مطدودیت به بنا سهامدار

 مودیران  تضامنی یا فری مسئولیت( ت.ق.ا.ل) 834 درماده سهامی شرکتهای طلبکاران حقوق حفظ

 شورکت  دارائوی  کوه  گوردد  متلوم انطالل از پس یا شود ورشکسته شرکت اگر و نموده بینی پیش را

 شرکت مدیران مطکومیت ذیصالح دادگاه از تواند می طلبکاری هر کافی نیست. آن دیون ادای برای

 کورده  فراهم را آن دارائی تکافوی عدم و شرکت ورشکستگی موجبات تقصیر ارتکاب با که را سهامی

 نماید تقاضا نیست امکانپذیر شرکت دارائی از آن وصول که دیون از قسمت آن پرداخت به اند

 سوهم  وصوول  بورای   طلبکواران  و شوود  ورشکست مطدود مسؤلیت با شرکت شریک که صورتی در

، اسوت  ممکون  شورکت  انطالل با الشرکه سهم کردن آزاد کون کنند مراجته شرکت به الشرکه خود

 انطوالل  جوز  ای کواره  ولی نکرده ذکر را فرض این شمارد می را انطالل موارد که 883 ماده هرجند

 . گرفت را نتیجه همین توان می نیز  841و 844 مواد مالک وحدت از و نیست

 ورشکسوتگی  شورکاءو  ورشکسوتگی  بوا  قوانونی  مالزمه شرکت ورشکستگی -811 ماده: مرتبط مواد

 .ندارد شرکت ورشکستگی با قانونی ازشرکاءمالزمه بتضی

 طلبکواران  از یکوی  کوه  صوورتی  در همچنوین  و شورکاء  از یکی ورشکستگی صورت در – 848 ماده

 سوهمی  توانند می شرکاء سایر تقاضاکرد را شرکت انطالل811 ماده بموجب شرکاء از یکی شخصی

 .کنند خار  شرکت از را او و کرده تأدیه نقدا شرکت ازدارائی را شریک آن

 ضامن رکاءش شخصی اموال نسبی یا مختلط تضامنی شرکتهای ورشکستگی صورت در – 341 ماده

 بوه  یا شرکت ورشکستگی حکم نیزدرضمن آنها ورشکستگی حکم که مگراین شد نخواهد موم مهرو

 .باشد شده صادر جداگانه حکم موجب

 خواسوت  در توان می  را تجاری شرکتهای ورشکستگی حکم فقط حقوقی اشخاص میان از: یادآوری

 کرد

 

 تجارت قانون مطابق ورشکستگی اموال امور تصفیه  

 از روز 5 ظورا  حوداکبر  یا و ورشکستگی حکم صدور ضمن در دادگاه تجارت قانون 323 ماده ابربر

 عضوو  سومت  به را نفر یک. ت.ق 313 ماده با مطابق و تصفیه مدیر عنوان به را نفر یک حکم صدور
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 طلبکوار  یوا  دارنود  کهوارم  درجوه  توا  سوببی  یا نسبی قرابت تاجر با که نمایدکسانی می تتیین ناظر

 ورشکستگی( امور ناامنامه یک ماده. )شوند انتخاب تصفیه مدیریت به نبایند دهستن

 تصفیه مدیر وظایف - الف

راخواهود   آن انجوام  مزبور تقاضوای  مدیر باشد نیامده بتمل مدیرتصفیه از تتیین قبل اگر مهر و موم

 و کنود  صول حا یا کسر قیموت  شده قریبا ضای  است ممکن که اشیائی فروش –(  334 ماده)  نمود

 عضو اجازه با تاجرورشکسته سرمایه بکارانداختن همچنین و نیست مفید آنها نگاهداشتن که اشیائی

 بسوتن  بورای  را تاجرورشکسوته  مدیرتصوفیه (  335 مواده .)آیود  موی  بتمول  مدیرتصفیه توسط ناظر

 ضوو ع حضوور  بوا  نشد اگرحاضر شود می داده مهلت ساعت 31تا او حضور برای نماید دفاتراحضارمی

 آن مدیرتصفیه باشد ننموده راتسلیم  اموال صورت ورشکسته اگر و( 331 ماده. )شود می اقدام ناظر

(   331 مواده ) کند می نمایدتنایم می تطصیل که وسایراطالعاتی دفاترواسنادمشارالیه رافورابوسیله

 کنود،  رتتقیبتقصی به ورشکستگی بتنوان را تاجرورشکسته تواند نمی مدیرتصفیه – 533 برابرماده

 .حاضور  طلبکارهوای  اکبریت ازتصویب مگرپس شود واق  خصوصی مدعی طلبکارها هیئت ازطرا یا

 و امووال  اداره ورشکسوته  بودهکاران  و بسوتانکاران  دعووت  به تأمینی اقدامات مناور به تصفیه مدیر

 باالخره و بستانکاران بین ورشکسته دارائی تقسیم ورشکسته اموال فروش ورشکسته مطالبات وصول

 .نمایند می اقدام ورشکستگی خاتمه اعالم

 :  ناظر عضو وظایف(  ب

 شوروع  قبول  مواده  مذکور در مهلت انقضای روز از تاریخ سه طلبکارها در ظرا مطالبات تشخیص –

در  کوه  ترتیبوی  گوردد بوه   موی  عضو نواظر متوین   ازطرا که وروزوساعاتی درمطل وقفه بدون شده

 شود.  می یبخواهد شد تتق متین ناامنامه

 نخواهود  ومووم  مهر ضامن شرکا شخصی اموال باشد مختلط یا نسبی تضامنی ورشکسته شرکت گر ا

 شرکا ورشکستگی حکم ضمن یا جداگانه حکم موجب به نیز شرکا ورشکستگی حکم اینکه مگر شد

 .باشد شده صادر شرکت ورشکستگی حکم ضمن یا جداگانه حکم موجب به نیز

 دعووت  آگهوی  از پوس  مکلفنود  ورشکسته تاجر بستانکاران گردید صادر یورشکستگ حکم که وقتی

 مطالبوات  کلیوه  که فهرستی انضمام عنوان به را آن مصدق رونوشت یا خود طلب اسناد تصفیه مدیر

 را آن رسوید  و نمووده  تسولیم  حکوم  کننوده  صوادر  دادگواه  دفتور  مدیر به نماید متین را بستانکاران

 نشور  هوای  مهلت پایان تاریخ از روز 4 ظرا باید مزبور بستانکاران تمطالبا تشخیص. دارند دریافت

 نواظر  عضوو  طورا  از که ساعاتی و روز و مطل در وقفه بدون و شده شروع روزنامه در آگهی آخرین

 این سند روی بر تصفیه مدیر شده قبول و مسلم طلب که صورتی در یابد ادامه است گردیده تتیین
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 گوواهی  آنورا  نیوز  ناظر عضو و(  …تاریخ به شد قبول …مبلغ … روضق جزو: نویسد می را عبارت

 .کند می

 

 نتیجه گیری

هوا و  رسد مدیریت یک کسب و کار نوپا تواناییاندازی کسب و کار نوبت به مدیریت آن میپس از راه

-ناموه رهبری، مهارت بر های مهارتتوان به: مهارتهای مختلفی الزم دارد. از جمله مهارتهای الزم می

-پیگیری/ خدمات پس از فروش، مهارتریزی استرات یک، مهرات بازاریابی، فروش و روابط مشتری، 

. در کلیوه  اشواره کورد   هوای موالی و حسوابداری   های ارتباطی، مدیریت افراد و مناب  انسانی، مهارت

رت هوای کواری صوو     مراحل کرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه، باید مجموعوه ای از فتالیوت  

های تولیدی های مدیریتی، فتالیتپذیرد: این فتالیتها در شش دسته کلی به شرح زیر است: فتالیت

های مالی. ساختار های حسابداری، و فتالیتهای ایمنی، فتالیتهای بازرگانی، فتالیتو فنی، فتالیت

ر در موتن آورده  فصل بر اساس این شش دسته اصلی بوده و هر کدام از این ابتاد با جزییوات بیشوت  

 شده است. 

 ورشکسوتگی  متتودد  یول  دالابتدای فصل با مفهوم شکست و ورشکستگی آشنا شدیم و در ادامه، در 

 قرار ناارت و توجه مورد قانونی سیستمهای طریق از مقوله این یافته توسته کشورهای در بیان شد.

 بیشوتر  ورشکسوتگی  حتموال ا اسوت،  کمتور  اقتصوادی  و تجاری ثبات که کشورهایی در اما گیرد می

 .دهد انجام ورشکستگی ذینفتان از اندکی حمایت نیز قانون اگر خصوصاً شود، می

شود که یک یا کند مورد از عوامل توانوایی مطلووب را   یک کسب وکار هنگامی با شکست مواجه می

هوای فورد   شوود شوامل؛ وی گوی   نداشته باشند. عواملی که منجر به شکسوت یوک کسوب وکوار موی     

 باشد.  بینی شکست میهای شرکت، مطیط خارجی، و پیشآفرین، ضتفکار

در ادامه فصل به مباحث قانونی ورشستگی در شرکتها اشاره شد و  پیشنهاد شد کوه بورای مطالتوه    

بیشتر در این زمینه به کتابهای تخصصی حقوقی و  قوانین کار ارجاع شوود کراکوه ایون موضووعات     

 باشد.  یاری میهای بسدارای ابتاد و پیچیدگی

در بازارها و  هایشان رامی توانند تواناییرسند که ای میکسب و کارها در کرخه عمر خود به مرحله

گیوری  گیرنود کوه در صوورت تصومیمم    های جدیدتر بهبود بدهند و یا در شرایطی قرار موی موقتیت

در این زمینوه راهبردهوایی   . شونددهند و نهایتاً با شکست مواجه نامناسب، بازار خود را از دست می

شود. راهبردهایی که در ایون  متنوعی جهت رشد کسب و کار  و یا جلوگیری از شکست پیشنهاد می

شود شامل؛ خرید یک کسب و کار، ادغام با کسوب و کوار دیگور، گورفتن نماینودگی      بخش بیان می
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شد کسب و کار آورده های ربندی کاملی از انواع استرات یباشد. در انتهای فصل نیز طبقهقانونی می

 گیرد.  کسب و کار  مورد استفاده قرار می نها با توجه به موقتیت و شرایطیک از آشد که هر 

. کوه در موتن فصول بودان اشواره شود      خرید یک کسب و کار دارای مزیتها و متایب بسیاری اسوت  

انین مطاسوباتی  همچنین ابتاد مهمی که پیش از خرید یک کسب و کار بایود پرسویده شوود  و قوو    

، شووند می ادغام هم در شرکتها که است دیگر این متداول استرات یهای از جمله. بیان شدسری  نیز 

، بوزرگ  سوازمان  یوک  که است این شرکت خرید از مقصود .خرد می را دیگر شرکت، شرکت یک یا

فرانشویز نیوز    میافتود. اسوترات ی   اتفاق داستان این عکس یا نماید می خریداری را کوککتر سازمان

 ازای در( شورکت  اصلی صاحب) نمایندگی حق گذارکننده وا. است خدمات و مطصوالت توزی  برای

سایر راهبردهوای   .کند می صادر خود تجاری اسم یا عالمت از استفاده برای مجوزی، مبلغی دریافت

 باشد:رشد که در فصل بدانها اشاره شده است نیز شامل موارد زیر می

 ،یکپوارکگی عموودی رو بوه پوائین    ، ی های یکپارکگی: یکپارکگی عموودی رو بوه بواال   استرات  -8 

 یکپارکگی افقی 

 توسته مطصول  ،استرات ی های متمرکز: رسوخ در بازار، توسته بازار -1

 تنوع ناهمگون ،تنوع افقی ،استرات ی های تنوع: تنوع همگون -4

 انطالل ،واگذاری ،کاهش ،استرات ی های تدافتی: مشارکت -3
 

 

 گیری:سئواالت برای بحث و نتیجه

 مهارتهای مورد نیاز مدیریت را نام ببرید. .8

 شودکهای عمده مدیریت در فرآیند مدیریت کسب و کار شامل که مواردی میفتالیت .1

 ریزی در کسب و کار را به صورت مختصر شرح دهید.انواع برنامه .4

 ا مبال توضیا دهد.فرآیند مدیریت مناب  انسانی را به صورت مختصر ب .3

 ابتاد ایمنی و بهداشت مطیط کار کیستک .5

 های بازرگانی را بیان کنید.کهار بتد اصلی فتالیت .4

 انواع فروش را با آوردن مبالهایی تشریا کنید. .3

 هدا ارزیابی عملکرد کیستک .1

 مدیریت خرید باید خصوصیات زیر را دارا باشد: - 1 .1

 ...............مدیر خرید باید.................. –الف  .82

 مدیر خرید باید.................................... -ب .88



 392 و ماخذ منابع

 
 

 مدیر خرید باید. ..................................... –   .81

خرید به صورت متمرکز که تفاوتی با خرید غیرمتمرکز داردک مزایوای هور کودام را شورح      .84

 دهید.  

 ببرید. کند خصوصیت موردنیاز یک فروشنده حرفه ای را نام .83

 نسبتهای مالی که کاربردهایی داردک .85

توان برداشت حاشیه سود خالص از که اجزایی تشکیل شده و از نتایج آن که مفهومی می .84

 کردک

 گذاری کیستکاهداا کلی قیمت .83

 مفهوم ورشستگی را توضیا دهید. .81

 ابتادی که منجر به شکست یک کسب و کار  را  بیان کرده و تشریا کنید. .81

 عضو ناظر  که وظایفی دارندک مدیر تصفیه و .12

 مفاد اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای سرمایه را  بیان نمایید.   .18

 گیری:سئواالت برای بطث و نتیجه .11

 مزایای خرید یک کسب و کار کیستک .14

مهمترین سواالتی قبل از خرید یک کسب و کار  در زمینه فروش بایستی پرسویده شوود،    .13

 کدامندک

 کندکنه خرید یک کسب و کار به که مواردی اشاره میمبطث تتهدات و دیون در زمی .15

 گذاری یک کسب و کار  را عنوان نمایید.های قیمتروش .14

 دالیل ادغام و خرید شرکتها را نام ببریدک .13

مفهوم فرانشیز را بیان نموده و در مطیط  خود جستجو کرده و حداقل پنج نمونه را  ذکر  .11

 کنید.

 مبال بیان نمایید.های متمرکز را با انواع استرات ی .11

بنودی مطصووالت غوذایی    های گازدار توسط شرکتی که قبالً در زمینه بسوته تولید نوشابه .42

 شود.بندی میهای رشد طبقهفتالیت داشته، جزء کدامیک از استرات ی
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 سواالت تستی:

 مهارتهای مدیریتی کسب و کار کدام اندک .8

 رهبری های مهارتالف: 

 ت یکاسترا ریزی برنامه مهارتب: 

 مشتری با روابط و فروش : 

 د: همه موارد

 است کاری و کسب هر حیاتی نیروی ...... .1

 الف: بازاریابی

 ب: پول

  :مناب  انسانی

 د: روابط با مشتری 

های رسیدن به آن، برنامه ریزی از   ...... عبارت است از تتیین هدا و پیش بینی راه .4

 وظایف بسیار مهم مدیران است

 رات یکالف: مدیریت است

 ب: برنامه ریزی 

  : هدا گذاری 

 د: هیچ کدام 

های جزئی   دهد که عملیات و برنامه این نوع برنامه ریزی کارکوب اساسی به دست می .3

 بخشد دهد و به آنها جهت می سازمان را تشکیل می

 استرات یک ریزی الف: برنامه

 عملیاتی ریزی ب: برنامه

  :برنامه استرات یک  

 د: هیچ کدام 

هوا و   های متین با توجوه بوه امکانوات و مطودودیت      یش بینی عملیات برای نیل به هداپ .5

 خطو  کلی ترسیم شده در برنامه ریزی استرات یک تتریف کرد. 

 استرات یک ریزی الف: برنامه

 عملیاتی ریزی ب: برنامه

  :برنامه استرات یک  

 د: هیچ کدام 
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حی و قابلیت های عمومی فرد با شغل فرایند تطقیق تخصص، مهارت، توان فیزیکی، رو .4

 موردنار

 انسانی مناب  ریزی الف: برنامه

 تجزیه و تحلیل شغلب: 

 آموزش دادن به کارکنان : 

 د: هیچ کدام

 عوامل مربو  به ایمنی و بهداشت ناشی از کار  .3

 الف: عوامل فیزیکی

 ب: عوامل شیمیایی

  : عوامل فیزیولوژیک

 د: همه موارد 

 گیرد می اندازه را ........ وض  ......تا وض  فاصله و پردازد می ........ مقایسه به کنترل فرآیند .1

 الف: باید ها و هست ها ، موجود ،  مطلوب 

 ب: باید ها و نباید ها ، مطلوب ، موجود 

 موجود ، مطلوب ، ها نباید و ها  : باید

 د: برنامه مصوب ، مطلوب ، موجود

 با تولید، های  هزینه و شده تمام قمیت کاهش با تا  ی،استرات این از استفاده با شرکت .1

 .دهد توسته را خود بازار سهم طریق، این از و کند جذب را بیشتری مشتریان و رقبا،

 هزینه الف: استرات ی رهبری

 تمایز ب: استرات ی

 تمرکز  : استرات ی

 د: استرات ی راهبردی

 دارد وجود آنها در که قوتی نقا  به توجه با  ها شرکت که دارد می بیان استرات ی این .82

 رقبا ارائه می دهند. با مقایسه در عالی عملکردی

 هزینه رهبری استرات ی: الف

 تمایز استرات ی: ب

 تمرکز استرات ی:  

 راهبردی استرات ی: د
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 ماخذ  منابع و
 می.( نطوه عملی تنایم قراردادها، تهران، انتشارات بهنا8413اباذری فومشی، منصور) .8

( مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات 8413احمدپور داریانی، مطمود و مقیمی، سید مطمد) .1

 فراندیش.

 ( تتاریف، ناریات و الگوها، تهران، انتشارات پردیس.8418احمدپور داریانی، مطمود) .4

ای، تهران، انتشارات ( کارآفرینی یک دقیقه8414احمدپور داریانی، مطمود، ابراهیمی، صبا)  .3

 راب قلم.مط

 ( مجموعه مشاوره ثبتی خود باشید.، تهران، انتشارات نورپردازان.8418احمدی، فریبرز) .5

 ریزی بازاریابی، تهران، انتشارات کاپ و نشر بازرگانی.( برنامه8411اسالم، علی اکبر) .4

زاده،  ( پرورش استتداد همگانی ابداع و خالقیت، ترجمه حسن قاسم8435اا. اسبورن، الکس) .3

 انتشارات نیلوفر. تهران،

 ها، تهران، انتشارات ترمه. ها و سازمان(. خالقیت و نوآوری در انسان8433آقایی فیشانی، تیمور) .1

 ( مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.8414الوانی، سید مهدی) .1

اهلل اسدی، تهران، های خوب برای همه، ترجمه هیبت( اندیشه8418جی) باترا، پرمودو، باترا، وی .82

 نشر.ت بهانتشارا

( خالقیت کیستک، ترجمه مطمد حسین سروری، تهران، 8431یر، ژائوی، هوبرت)بسیس، پی .88

 انتشارات عابد.

های ( بازاریابی و مدیریت بازار، تهران، موسسه مطالتات و پ وهش8431بلوریان تهرانی، مطمد)  .81

 بازرگانی.

های فروش و فروشندگی  مهارتریزی و ( طراحی استرات ی، برنامه8411بلوریان تهرانی، مطمد)  .84

 ای، تهران، انتشارات کاپ و نشر بازرگانی.حرفه

ریزی و مدیریت استرات یک، با ترجمه سهراب ( برنامه8415پیرس، جان و رابینسون، ریچارد) .83

 خلیلی شورینی، تهران، یادواره کتاب.

غی و حسین رحیم دا( شغل مناسب شما، ترجمه مهدی قرکه8431تایگر، پاول و تایگر، باربارا) .85

 منفرد، تهران انتشارات نقش و نگار.

 زاده، تهران، انتشارات دنیای نو.( خالقیت، ترجمه حسن قاسم8418پال)تورنس، ئی .84

( مدیریت نوآوری، ترجمه علی مطمد کیمیاگری و مستود سلیمان زاده، 8414جانسون، اا) .83

 تهران، انتشارات دانشگاه صنتتی امیر کبیر.

 ( مدیریت مناب  انسانی، تهران، نشر نی.8431جزنی، نسرین)  .81

 ( مدیریت تولید و عملیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.8434جتفرن اد، احمد) .81
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زاده، توانیم یک کسب و کار را اداره کنمک، مترجمان مریم فتاح( کگونه می8411جور  مانیو)  .12

 عطیه فالح شهیدی، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.

-توانیم یک کسب و کار را سازماندهی کنمک، مترجمان مریم فتاح( کگونه می8411  مانیو) جور .18

 زاده، عطیه فالح شهیدی، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.

زاده، عطیه فالح ( کسب و کار خود را آغاز کنید، مترجمان مریم فتاح8412جور  مانیو)  .11

 ی.شهیدی، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماع

اله علوی و مطمد هاشم عزیمت، ( راز موفقیت کار تیمی، ترجمه امین8418کنگ، ریچارد وای) .14

 تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

( مدیریت مناب  انسانی، تهران، شرکت کاپ و 8431ریز، حسن)حاجی کریمی، عباستلی، رنگ .13

 نشر بازرگانی.

التطصیالن، ت شرکتها، تهران، سازمان اشتغال فارغ( مجموعه قوانین ثب8414حدادزاده، رضا)  .15

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 نشر.های پرورش آن، تهران، انتشارات به( ماهیت خالقیت و شیوه8431السادات)حسینی، افضل .14

( مدیریت استرات یک، تهران، انتشارات موسسه کار و تأمین 8433حسینی، سید مطمود) .13

 اجتماعی.

اندازی و مدیریت یک کسب و کار ( راه8413قی، علی و عبادتی، ناصر)حسینی، مجتبی، اخال .11

 پا با همکاری ستاد کارآفرینی شهرداری تهران.موفق، تهران، انتشارات هم

( مبانی و اصول 8411اهلل و رجبیان تابش، آزاده) دشمن زیاری، اسفندیار، طالیی، قدرت .11

های کک، متوسط و بزرگ برای تدریس در دورههای کو ها و کاربردها(: بنگاهکارآفرینی) تئوری

 دانشگاهی،تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.

( تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید مطمد اعرابی، 8433دفت، ریچارد ال) .42

 های فرهنگی.تهران، دفتر پ وهش

تهران، انتشارات  وکار به شیوه ریچارد برانسون، ترجمه ایر  صفا،( کسب8412دیرالو، دی) .48

 انستیتو ایزایران.

( راهنمای موسسات کوکک، ترجمه مطمد بلوریان تهرانی، تهران، 8433دیکسون، دی؛ ای، ان) .41

 انتشارات شرکت کاپ و نشر بازرگانی.

( کلیدهای طالیی مدیریت مناب  انسانی، ترجمه غالمطسین خانقانی، 8411رابینز، استیفن) .44

 گی فرا.تهران، انتشارات سازمان فرهن

( بازاریابی راهنمایی موسسات کوکک، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات 8435راجرز، لن)  .43

 ماد.

 ( کلیات حقوق بازرگانی، تهران انتشارات ویستار.8433رسانی نیا، ناصر) .45

 ( مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.8414رضائیان، علی) .44
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 مدیریت بازار، تهران، انتشارات کاپ و نشر بازرگانی. ( بازاریابی و8431رنجبریان، حسین) .43

-وکار، تهران، سازمان اشتغال فارغ( پیدا کردن بهترین موقتیت کسب8411سپهروند، ستید) .41

 التطصیالن، انتشارات جهاد دانشگاهی. 

 ( آشنایی با کارآفرینی، تهران، انتشارات سپاس.8411کیا، مهدی)ستیدی .41

 اصول و مبانی کارآفرینی(، تهران، انتشارات کیا.( 8415کیا، مهدی، )ستیدی .32

 ( نهادی کردن نوآوری در سازمان، تهران، انتشارات رسا.8431سلطانی تیرانی، فلورا) .38

 ( مبانی سازمان و مدیریت، تهران، نشر نگاه دانش.8411سیدجوادین، سیدرضا) .31

الی( کاربردی، های تولیدی) فنی، اقتصادی، م( ارزیابی طرح8411سیدمطهری، سید مهدی) .34

 های بازرگانی.تهران، انتشارات موسسه مطالتات و پ وهش

 وکار، تهران، انتشارات رسا.( راهنمای تهیه طرح کسب8414شفیتی، مستود) .33

( کارآفرینی؛ ایجاد ،پایش و رشد کسب و کار، کر ، نشر در دانش 8413شهشهانی، مطمد حسن) .35

 بهمن.

دگی، ترجمه غالمطسین اعرابی، تهران، انتشارات توصیه در فروشن 15( 8435شیفمن، استفن) .34

 اردیبهشت.

( رمز موفقیت در فروشندگی، ترجمه کامران پروانه، تهران، انتشارات 8431شیفمن، استفن) .33

 اردیبهشت.

های خالقیت فردی و گروهی، تهران، مرکز آموزش مدیریت (، تکنیک8412صمدآقایی، جلیل) .31

 دولتی.

نهای کارآفرین، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پ وهش (، سازما8411صمدآقایی، جلیل) .31

 ریزی.مدیریت و برنامه

(، خالقیت جوهره کارآفرینی، تهران، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه 8415صمدآقایی، جلیل) .52

 تهران.

( نقشه راه موفقیت در کارآفرینی: خودآموز تدوین 8411طالبی، کامبیز و زارع یکتا، مطمدرضا)  .58
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