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 کار آفرینی چیست و کار آفرین کیست؟

است که مفهوم تعهد کردن را در بر       Entrepredre( از ریشه فرانسوی Entrepreneurshipواژه کارآفرینی ) 

می گیرد . کار آفرین کسی است که تعهد می کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را توام با 

 ریسک بپذیرد.

مفهوم و ایده کار آفرینی ، مفهومی جدید متعلق به عصر حاضر نمی باشد ، این مفهوم قبل از قرون وسطی 

 زمان دچار تحوالتی نیز شده است .مطرح بوده که در طول 

 تعاریف صاحبنظران مختلف از کارآفرینی

 کرایزنر: کار آفرینی بر بهره برداری از فرصت های کشف نشده تاکید دارد.

 پیتر دارکر : کار آفرینی بهره برداری از فرصت ها برای ایجاد تغییر است.

 تیمونز: کار آفرینی ، خلق چیزی ارزشمند از هیچ است.

 امپسون: کار آفرینی موقعیت یابی و بهره برداری از فرصت هاست.ت

فری: کار آفرینی به معنای آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآوراند و مدیریت مخاطره پذیر 

 است.

 تعریف کار آفرینان از کارآفرینی

م، هر چند ممکن است اطالعات کار آفرینی عبارتست از اینکه من بتوانم ایده و طرحی را که در ذهن دار

خیلی دقیق و زیادی درباره آن نداشته باشم ، همچنین احتمال موفقیت کمی را هم داشته باشم راه رسیدن 

هم خیلی هموار نباشد ، امکانات کافی را هم در اختیار نداشته باشم را انجام دهم . چرا که می دانم که می 

ده کنم و با نامالیمات بجنگم ، از دیگران یاری بطلبم و با پشتکار توانم از     حداقل ها به درستی استفا

 موفق شوم.

 تعریف جامع کار آفرینی :

فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت ، از طریق اختصاص زمان و تالش کافی ، همراه با ریسک مالی ، 

 صله .روانی و اجتماعی ، همچنین دریافت پاداشهای مالی و رضایت شخص از نتایج حا

کار آفرینی مترادف ایجاد اشتغال نیست، در واقع فرایند ایجاد و تاسیس کسب و کار یا سازمان جدید است 

 ، ولی یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال است.

 

 فرایند کار آفرینی:

 ایجاد نیازهای جدید         پیدا کردن پاسخ های جدید ) مناسب(            پیاده کردن پاسخ های جدید 

 

 بایست دارای ویژگی های ذیل باشند:اشخاص برای انجام هر یک از مراحل سه گانه فوق می 
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 ویژگی های مورد نیاز مرحله اول :

 خود را در نتایج عملکردها موثر می دانند.  -1

نوع دوست  -5نو جو باشند.       -4مسئولیت پذیر باشند.                   -3فرصت شناس باشند.     -2   

 باشند.

 ویژگی های مورد نیاز مرحله دوم:

 توانایی گسترش ایده های جدید را داشته باشند ) خالقیت ( -1

 د ) نوآوری(راههای جدید را از نگاه به مسائل ، مشکالت و فرصت ها کشف نماین -2

 مخاطره هایی معتدل را از طریق تالش های شخصی مهار کنند ) ریسک پذیری ( -3

 اعتماد به نفس داشته باشند. -4

 ویژگی های مورد نیاز مرحله سوم:

 عملگرا باشند. -1

 میل به ثروت داشته باشند ) ثروت از راه درست(-2

 تحمل ابهام را داشته باشند. -3

 باشند ) رئیس خود باشند(استقالل طلب  -4

 پشتکار باالیی داشته باشند. -5

 تمایل به انجام کار در استاندارد های عالی جهت موفقیت های رقابتی را داشته باشند ) نیاز به توفیق( -6

 هدف گرا باشند. -7

 عناصر فرایند کارآفرینی :

رین اجزای کارآفرینی در نمودار کار آفرینی فرآیندی است که از عناصر مختلفی تشکیل شده است مهم ت

 ذیل نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار آفرین

 فرصت

 ساختار

 منابع

استراتژی و برنامه 

 کسب و کار
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کارآفرین: فردی که بصورت آگاهانه تصمیم می گیرد کسب و کار مخاطره آمیز جدیدی را آغاز کند و      -1

 کار آفرینی است. کلیدی ترین جزء فرایند

فرصت: فرصت های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دارد ؛ ولی کار آفرین با تجزیه و تحلیل  -2

و شناسایی موقعیت های بازار ، فرصت هایی را که از ظرفیت باالیی برخوردارند ، برای شروع کسب و کار 

 خود  بر می گزیند.

 و کار خود باید مشخص سازد که در قالب چه نوع ساختاریساختار: کار آفرین برای انجام کسب  -3

 ) فردی، شراکتی یا شرکتی( می خواهد فعالیت خود را آغاز کند. 

 منابع : منابع مالی و انسانی شناسایی و حمایت سرمایه گذاران جلب می شود. -4

استراتژی و برنامه کسب و کار : اهداف کلی ، استراتژی ها و برنامه های تفصیلی کسب و کار تعیین           -5

 می شوند. 

 اهداف و ضرورت کارآفرینی : 

بی شک ، روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر 

ه ای که کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش محوری داشته کار آفرینی است ، به گون

سرمایه در دسترس «  کشورهای توسعه نیافته اهمیت آن را در توسعه اقتصادی نادیده گرفته اند » اند و

 کشورها را کشف و از آنها بهره برداری می کنند.

ورهایی همچون ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد علت توسعه ی کش

توسعه یافته اند ، کار آفرینی است.  کارآفرینی هم اکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده است و همانند 

دیگر حرفه ها باید توسعه یابد و از طریق برنامه های آموزشی و دانشگاهی خاص مبتنی بر مطالعات 

 .رفتاری و تجربی ، پرورش پیدا کند

، کار آفرینی را یکی از دو شرط ضروری توسعه ی اقتصادی می دانند شرط ضروری  1پارسون و اسملسر

دیگر به نظر آنان عبارتند از خروجی افزوده سرمایه . شومپیتر نیز به علت نقش کار آفرینی در ایجاد نوآوری 

نقش کار آفرینی در توسعه ی آن را محور کلیدی توسعه ی اقتصادی تلقی می کند. امروزه صاحبنظران بر 

 اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند مهم ترین این نقش ها از این قرارند:

کار آفرینی موجب گردآوری پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شود و تشکیل سرمایه را  -1

 بهبود می بخشد.

براین ، کار آفرینی مشکالت بیکاری را که کار آفرینی منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع می شود بنا -2

 اجتماعی است کاهش می دهد. –ریشه ی بسیاری از مشکالت اقتصادی 

 کار آفرینی به توسعه ی متوازن منطقه ای منجر می شود. -3

 کار آفرینی باعث کاهش تمرکز اقتصادی در جامعه می شود. -4

                                                 
1. Parson &  Smelser 
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تی قدرت سیاسی به صورت عادالنه در جامعه می کار آفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت ، درآمد و ح -5

 شود.

کار آفرینی ، منابع ، سرمایه ها و مهارت ها را که ممکن است بی استفاده و سر گردان باقیمانده باشند  -6

 بطور موثر به تحرک وا می دارد .

توسعه کاالها و کار آفرینی کیفیت زندگی را بهبود  می بخشد کار آفرینان ، پیوسته در حال ابداع و  -7

خدمات جدید ند . این گونه تالش های بدیع ، موجب تولید تکنولوژی و ماشین آالت بهتر و سیستم های 

تولیدی موثر تر می شود و از این طریق محصوالت و خدمات ارتقاء می یابد و کیفیت زندگی را بهبود می 

 بخشد و زندگی را راحت تر و ساده تر می کند.

 تجارت خارجی را که جزء مهمی از توسعه اقتصادی کشورهاست ارتقاء می دهد . کار آفرینی ، -8

کار آفرینی موجب افزایش سود اجتماعی از طریق دولت می شود . با در آمدهایی که دولت از طریق  -9

مالیات ، حقوق گمرکی و واگذاری پروانه ی کار آفرینان به دست می آورد ، می تواند در پروژه های 

همچون احداث جاده ها و پل ها ، سرویس ها و تسهیالت آموزشی و پزشکی ، حفظ صلح و  مختلفی

 آرامش و دیگر زمینه های اجتماعی و فرهنگی سرمایه گذاری کند.

عالوه بر موارد یاد شده می توان کار آفرینی را عامل تحریک و تشویق حس رقابت ، عامل تحریک ، 

امل سازماندهی منابع و استفاده اثر بخش از آنها ، عامل یکپارچگی و ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید ، ع

ارتباط بازارها ، عامل رفع خلل، شکاف ها و تنگناهای بازار و اجتماع ، یکی از عوامل تولید ، عامل کاهش 

بوروکراسی اداری) کاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی و ...( عامل تحول و تجدید حیات ملی و 

) کار آفرینی فراتر از شغل و حرفه است ، یک شیوه زندگی است (، عامل شناخت ، ایجاد و محلی 

 گسترش بازارهای جدید، عامل نوآوری و روان کننده تغییر و عامل تعادل در اقتصاد پویا ، تلقی کرد.

 

 نقش های کار آفرینی :

 کارآفرینی نقش های زیر را در جامعه ایفا می کند:

 زاییعامل اشتغال  -1

 عامل انتقال فناوری -2

 عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری -3

 عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید -4

 عامل تعادل در اقتصادهای پویا -5

 عامل کاهش بوروکراسی -6

 عامل نوآوری و روان کننده تغییر -7

 عامل تحریک و تشویق حس رقابت -8

 عامل سازماندهی منابع و استفاده اثر بخش از آنها -9
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 کار آفرینی:برتاثیرات مختلف 

اعمال و تاثیر عوامل مذکور به شرح بر کار آفرینی اجتماعی ، فرهنگی و اخالقی  ی ،تاثیرات مختلفی اقتصاد

 ذیل می باشد:

 

 تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی : -1

 رشد اقتصادی : -1-1

د در چنین اقتصادی موفق باشند ویژگی بارز اقتصاد امروز ، تغییرات سریع است ، لذا کشورهایی می توانن

که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند . کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کار آفرینانه باالتر 

است ، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند تحقیقات انجام شده نشان داده است که رشد 

 انه ارتباط مستقیم دارد.اقتصادی با فعالیت های کار آفرین

 اشتغال زایی: -1-2

در حدود نیمی از کارکنان کشورهای توسعه یافته در کسب و کارهای کوچک مشغول فعالیت هستند . از 

میلیون شغل ایجاد کرده اند این در حالی  34تا کنون کسب و کارهای کوچک در آمریکا بیش از  1980سال 

 در این کشورها کاسته شده است.است که از تعداد کارکنان شرکتهای بزرگ 

 ایجاد و رشد فناوری : -1-3

از نوآوری های منجر به تحوالت بنیادی را کسب و  %95از نوآوری های فناوری و حدود  %67بیش از 

 کارهای کارآفرینانه پدید آورده اند.

رف کنندگان را کار آفرینان از طریق ایجاد فناوری ، ارائه محصوالت و خدمات جدید ، قدرت انتخاب مص

افزایش داده و با افزایش بهره وری ، سرگرمی های نو، بهبود بهداشت و سالمتی ، تسهیل ارتباطات و ... 

 موجب افزایش کیفیت زندگی می شوند.

 ایجاد صنایع نو: -1-4

بسیاری از صنایع جدید از پیامدهای کار آفرینی می باشند ، نظیر کامپیوترهای شخصی ، بیوتکنولوژی، 

لویزیونهای کابلی ، نرم افزارها ، محصوالت جدید نفتی ، ارتباطات بی سیم ، خدمات پستی ، تلفن های ت

 همراه ، فروشگاههای اینترنتی ، رسانه های دیجیتالی و ...

 ایجاد تحرک اقتصادی و اجتماعی :-1-5

ه های کسب و کار و از پیامدهای کار آفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی فقرا و وارد شدن زنان به عرص

 افزایش مالکیت آنها در کسب و کارها اشاره کرد. 

کار آفرینی از طریق افزایش ثروت جامعه منجر به ایجاد سهم بیشتری از درآمدها برای افراد جامعه می 

 شود.
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 تاثیرات فرهنگی ، اجتماعی:

دی ، پیش زمینه ای اساسی برای کار آفرینی با ایجاد فرصت های شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصا

ارتقای سطح فرهنگی جامعه است. با برآورده شدن نیازهای اولیه معیشتی ، زمینه برای بروز نیازهای عالی 

تر انسان فراهم می شود که اگر در مسیری درست هدایت شود ، به شکوفایی و تعالی انسان ها و جامعه می 

 انجامد .

مشخصه های اساسی کار آفرینی است ، منجر به تولید محصوالت جدیدتری عالوه بر این ، نوآوری که از 

و ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر شده و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و زندگی ساده 

 تر می شود .

رهنگی با باال رفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت ، فرصت های بیشتری برای فعالیت های ف 

ایجاد می شود این امر در دراز مدت موجب تشکیل و گسترش تشکیل های مردمی می شود که با هدایت 

 مناسب آنها می توان گام های بلندی در جهت ارتقای فرهنگی جامعه برداشت.

نحوه شکل گیری و ثمر بخش کار آفرینی ، روش ها و شیوه های خاصی را می طلبد که بر پایه باورها  و 

ش های ویژه ای استوار شده است . مجموعه این روشها و باورها را می توان یک فرهنگ تلقی نمود . ارز

در واقع فرایند کارآفرینی در بطن خود فرهنگ خاصی را نهفته دارد این فرهنگ را می توان همان فرهنگ 

 ارتند از :حاکم بر شرکتهای کار آفرینی کوچک داشت و ویژگی های این فرهنگ در چند عنوان عب

 فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت -1

 فرهنگ مشارکت -2

 فرهنگ خالقیت -3

 فرهنگ استقالل طلبی و قبول مسئولیت -4

 فرهنگ مخاطره پذیری  -5

 فرهنگ بسط عدالت -6

 ویژگی های کارآفرینان چیست؟

برای تفکیک کار آفرین از غیر کار آفرین ، ویژگی های مختلفی شناسایی شده است . دسته نخست این  

 متغیرها که روان شناسان به آن توجه کرده اند ، متغیرهای شخصیتی و روان شناختی است که 

نامیده می شود . اکثر این صاحبنظران آنان به دنبال کشف پاسخ این پرسش بودند که  رویکرد ویژگی ها

کدام ویژگی های شخصیتی کار آفرین است که وی را از غیر کار آفرین متمایز می سازد هدف آنان در واقع 

تکمیل ، شناخت چگونگی ایجاد این ویژگیهای متمایز کننده است. از اوایل دهه شصت میالدی ، با هدف 

مطالعات مربوط به ویژگی های شخصیتی ، توجه جامعه شناسان و روان شناسان به دسته دیگری از 

 مطالعات ، تحت عنوان متغیرهای جمعیت شناختی معطوف شد که از مطالعات آنان تحت عنوان 

 یاد می شود. رویکرد رفتاری
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 (:ویژگی هاویژگی های شخصیتی  کار آفرینان ) رویکرد   -1

 حالت های ذهنی مثبت : -1-1

 آدمی حالت هایی دارد که نیرو بخشند ؛ همانند اعتماد ، عشق ، قوت درونی ، شادی ، ایمان و ...

که موجب پیدایش انواع قدرت شخصی می شود که به اینها حالت های ذهنی مثبت گویند؛ و در مقابل        

رس ، اضطراب ، غم و عجز که آدمی را ناتوان می حالت هایی فلج کننده اند مانند: ابهام ، افسردگی ، ت

 کنند.

تفاوت میان آنان که نمی توانند به هدف هایشان در زندگی دست یابند و آنان که موفق اند ، این است که 

دسته نخست نمی توانند حالت ذهنی خود را به حالتی حمایتی تبدیل کنند ، ولی دسته دوم ) کار آفرینان( 

 خود را از نظر ذهنی در حالتی قرار دهند که حامی آنان در کسب و کارشان باشد . می توانند همواره

زندگی همچون رودخانه ، سیال و در جریان است . اگر آدمی برای هدایت خود در جهت مورد نظر ، 

آگاهانه عمل نکند ، رودخانه او را به هر کجا که خواست می برد اگر آدمی بستر ذهنی و جسمی الزم را 

 ای نتایج مورد انتظار آماده نسازد ، علف های هرز خود به خود رشد خواهند کرد.بر

نکته مهمی که باید همیشه به خاطر داشت ، این است که حالت های ذهنی ، قدرت فوق العاده ای دارند و      

 می توان این قدرت را در کنترل خود درآورد .

 نیاز به موفقیت : -1-2

 نظر روان شناسی می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :مردم هر جامعه را از 

گروه اول : گروهی که فرصت ها آنان را به چالش می خوانند و بر آن اند تا کارهای دشوار را انجام دهند تا 

 (افراد توفیق طلببه هدفی خاص دست یابند این گروه در اقلیت اند.)

مسائل می گذرند . اینان در اکثریت اند. تمایل به  گروه دوم: گروهی که بی توجه از کنار فرصت ها و

 برتری یا موفقیت و تالش برای پیشرفت برای نیل به مجموعه ای از استانداردها را نیاز به موفقیت گویند.

تمرکز نیاز به موفقیت بر برتری جویی، رقابت ، اهداف چالشی و پافشاری برای انجام کار و فایق آمدن بر 

صی که نیاز به موفقیت در او در حدی باالست ، شخصی است که در جست و جوی مشکالت است . شخ

عملکرد باالتر است ، از مسایل و اهداف چالشی لذت می برد و پشتکار و روحیه رقابتی در فعالیتهای کاری 

 دارد.

 ویژگی های افراد توفیق طلب:

کردن راه حل مشکالت شخصاً افراد موفقیت طلب، موقعیت هایی را دوست داند که برای پیدا  -1

 مسئولیت داشته باشند.

ویژگی دیگر موفقیت طلبان ، تمایل آنان برای انتخاب هدف های متوسط و خطر کردن حساب شده  -2

است . توفیق در کارهای ساده روزمره و در مقابل مسائل بی نهایت دشوار و غیر قابل دسترس هیچ رضایت 

 و جذابیتی ندارد.
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رسد موفقیت طلبان به رضایت شخصی و درونی بیش از پاداش بیرونی  و پول یا قدردانی عالقه به نظر می  -3

 مندند.

موفقیت طلبان ، موقعیت هایی را جست و جو می کنند که کسب بازخورد واقعی آنها ممکن باشد .  -4

 یعنی در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند از نتیجه فعالیتهای خود آگاه شوند .

لب تا زمانی که کار با کامیابی به پایان برسد ، کاماًل شیفته و مجذوب آن کارند و به کارهای دیگر        اغ -5

نمی پردازند . آنان نیمه تمام گذاشتن کار را تحمل نمی کنند و تا زمانی که تمام تالش خود را به کار 

 نگیرند ، رضایت خاطر پیدا نمی کنند .

که گمان کنند کار خود را درست انجام می دهند به قضاوت دیگران توجهی         موفقیت طلبان تا زمانی  -6

 نمی کنند.

 تمایل به ریسک و مخاطره : -1-3

کار آفرینان ، اشخاصی میانه رو هستند که حساب شده ریسک می کنند آنان لزوماً در بی فعالیتی نیستند که 

از مخاطره را که برای شروع یک کسب و کار ، معمولی مخاطره آن زیاد باشد بلکه مایل اند مقدار متوسط 

تلقی می شود ، بپذیرند و در این حد حاضر می شوند تا پول ، امنیت ، شهرت و موقعیت خود را به 

مخاطره بیندازند . هرگز چنین نیست که آنان ریسک های غیر منطقی و خطرناک کنند . بلکه در اقدام به 

ا دقت عمل می کنند و تمام تالش خود را به کار می بندند تا احتماالت را مخاطره ، بسیار حساب شده و ب

به نفع خود تغییر دهند. در مجموع ، از آنجا کا کار آفرینان افرادی اند که نیاز زیادی به موفقیت دارند ، 

 دارای تمایالتی به مخاطره پذیری معتدل اند.

 گرایش به خالقیت و نوآوری : -1-4

، وجود نوآوری   4، از اجزای جدا نشدنی کار آفرینی اند و به گفته پیتر دارکر 3م نوآوریو ه 2هم خالقیت

در کار آفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا کرد کار آفرینی بدون آن وجود ندارد و خالقیت نیز 

 بدون نوآوری نتیجه ای در پی ندارد.

 روحیه شکست ناپذیری: -1-5

باورند که چیزی به نام شکست وجود ندارد و آنچه به دست می آید ، تنها نتیجه است و کار آفرینان بر این 

بس. گاهی با وجود هر گونه تالش و برنامه ریزی هیچ چیز درست از آب در نمی آید . آنچه می توان 

آمده  گفت ، این است که اگر چه نتیجه به دست آمده مطلوب ما نیست ، ولی به هر حال ، نتیجه ای به بار

 است.

یکی از محدودیت های مهم آدمیان ، ترس از شکست است . باور به شکست ، یکی از راههای مسموم 

کننده ذهن است . بر این اساس ، از این به بعد بپذیریم که چیزی به نام شکست معنی و مفهومی ندارد و 

هر تجربه درسی بگیریم ، برای این آدمی همواره نتیجه ای به بار می آورد . اگر با خود عهد ببندیم که از 
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منظور ابتدا باید شخصیت خود را تحکیم ببخشیم ، شکست برای کار آفرینان ، آئینه عبرتی است که به آنان 

نشان می دهد از چه کارها یا راههایی باید بپرهیزند. آنان  عمر خویش ، این متاع ارزشمند را با افسوس و 

 داد.دریغ بر گذشته ، از کف نخواهند 

هیچ منظره ای غم انگیزتر از مشاهده یک جوان بدبین » یکی از نویسندگان مشهور می گوید  5مارک توئین

 «نیست

 مرکز کنترل درونی : -1-6

کار آفرینان دارای مرکز کنترلی درونی اند ؛ بطوری که به خود ایمان دارند و معتقدند که هر چه بخواهند با 

برایشان دست یافتنی است. و موفقیت یا شکست را به سرنوشت ، اقبال  استعانت به ذات مقدس پروردگار

یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند . به عقیده آنان شکست و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ خودشان 

 است و خود را در نتایج عملکرد شان موثر می دانند.

 نیاز به استقالل : -1-7

آقای خود  ”و “آزادی عمل داشتن  ”و“کاری را برای خود انجام دادن  ” نیاز به استقالل را با عباراتی نظیر

تعریف کرده اند . در واقع ، نیاز به استقالل ، عاملی است که سبب می شود تا کار آفرینان به اهداف “بودن

نان از و رویاهای خود دست یابند . بیشتر کار آفرینان ، ساعات زیادی را در روز کار می کنند ، اما رضایت آ

 آنجا حاصل می شود که با وجود محدودیت های اقتصادی و محیطی ، خود تصمیم 

می گیرند ، کارها را به شیوه خود انجام می دهند ، طبق برنامه خود عمل می کند و سودی را که خود ایجاد 

 کرده اند ، برداشت می کنند.  

 (:ویژگی های جمعیت شناختی کار آفرینان ) رویکرد رفتاری  -2

بر خالف رویکرد روان شناسی که بر ویژگیهای شخصیتی کار آفرین تاکید دارد ، رویکرد رفتاری بر فعالیت 

 های کار آفرین تاکید دارد که بخشی از این فعالیتها به شرح ذیل است:

 کار آفرین از موقعیت های محیط آگاه می شود . -1

 ازد .برای استفاده از این موقعیت ها خود را به خطر می اند -2

 برای کار سرمایه گذاری می کند. -3

 نوآوری ها را معرفی می کند. -4

 کار و تولید را نظم می بخشد . -5

 تصمیم می گیرد . -6

 برای آینده برنامه ریزی می کند. -7

 محصوالت خود را با سود می فروشد. -8

کسب و  ” در این دیدگاه ، ویژگی های شخصیتی کار آفرین ، تابع رفتار اوست و در پاسخ به این سوال که

عالوه بر ویژگی های شخصیتی که در رویکرد ویژگی ها مورد تایید   “کار جدید چگونه به وجود می آید؟ 
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است ، به عوامل محیطی و ویژگی های رفتاری فرد ، همچون تجارت و سوابق شخصی و فردی  ) ویژگی 

 های جمعیت شناسی ( نیز توجه می شود .

 ن را می توان به دو دسته تقسیم کرد :ویژگی های جمعیت شناسی کارآفرینا

 ویژگی های مرتبط با سابقه و پیشینه : -2-1

در مورد ارتباط بین ویژگی های مرتبط با سابقه ی فرد یا ویژگی های فردی و تصمیم به کار آفرینی شدن 

ازدواج ، زمینه های مهمی بررسی می شود که عبارتند از : سن ، شرایط زندگی  در دوران زندگی ، سال 

تعداد مشاغل قبلی ، عضویت در سازمان های حرفه ای و تجاری ، در حاشیه قرار گرفتن در جامعه به 

سال ، سال های آموزشی رسمی ، حمایت های «  پایگاه اجتماعی   پایین » دالیل جسمانی و اجتماعی  

. در ادامه دو ویژگی از  جانبی از سوی خانواده یا مدیران قبلی و اعتقاد به خالقیات و وجدان کاری

 ویژگیهای مطرح شده بررسی می شود :

 شرایط زندگی  -2-1-1

همه اذعان دارند که تجربیات کودکی تاثیر بسزایی در زندگی آینده ی فرد دارد به همین دلیل ، مطالعات 

نشان می دهد زیادی در مورد  شرایط کودکی کار آفرینان صورت گرفته است . نتایج یکی از این مطالعات 

درصد از کار آفرینان در دوران کودکی خود وقایع حساسی همچون فقر، عدم امنیت ، مرگ والدین  74که 

یا جدایی آنان را تجربه کرده اند . روان شناسان معتقدند که پنج سال اول زندگی ، بیشترین تاثیر را در 

قتصادی ، فیزیکی و روانی اطراف کودک زندگی شخص دارد . این دوران ، زمانی است که جو اجتماعی ، ا

، اثر همیشگی بر شخصیت او می گذارد . مطالعات مربوط به گذشته کار آفرینان  موفق نشان می دهد که 

آنان از خانواده هایی که ارزش های خاصی برای استقالل و اتکاء به خود قائل اند، بیرون می آیند. اکثر کار 

ه خودشان لباس بپوشند ، از خیابان بگذرند . و دوستان خود را  انتخاب آفرینان در کودکی یاد گرفتند ک

کنند برای استفاده بهینه از اوقات فراغت یاد گرفته اند که چگونه از دست های خود برای کار دستی و هنر 

،  استفاده کنند و با تشویق والدین خود مواجهه شده اند و در صورت تنبلی ، تقاضاهای بی جا و خرابکاری

والدین به آنان پاداشی نداده اند . آموزش کودکان برای اتکاء به خود ، استقالل در تصمیم گیری و 

 سختکوشی در سنین پایین، رابطه مستقیمی با پرورش روحیه کار آفرینی دارد .

 پایگاه اجتماعی پایین : -2-1-2

ا فرد نسبت به اقدام کار آفرینانه قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی مورد انتظار نیز سبب می شود ت

 انگیزش نشان دهد.

گاهی اوقات در حاشیه قرار گرفتن و پایین بودن جایگاه و منزلت فرد در جامعه فرد را وا می دارد با تالش 

و کوشش بیشتر ، به جبران عقب ماندگی خود بپردازد و ظرفیت های درونی خود را تقویت کند و شکوفا 

 سازد .

 های تجربی :ویژگی  -2-2
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این ویژگی ها می توانند تاثیر بسزایی در تعلیم فرد برای کار آفرین شدن داشته باشند . برای مثال ، از جمله 

این ویژگی ها می توان داشتن تجربه کاری در حرفه ای را نام برد که کار آفرین مستقالً آن را دنبال می کند 

ی شود ، می توان به همنشینی شخص با افرادی اشاره کرد از جمله عوامل دیگری که از تجارب فرد ناشی م

گفته  “الگوی نقش ”عامل که می توانند تاثیر بسزایی در تصمیم وی به کار آفرین شدن داشته باشد به این 

می شود . نارضایتی از شغل یا اخراج از کار نیز از عوامل تجربی اند که می توانند تاثیر زیادی بر تعلیم فرد 

 ر آفرین شدن داشته باشند.برای کا

 الگوی نقش: -2-2-1

صاحبنظران علم ارتباطات بر این باورند که اگر کسی در این جهان فضیلتی را کسب کرده که مطلوب 

دیگران است دیگران نیز می توانند همان فضیلت را به دست آورند ، در صورتی که مایل به پرداخت هزینه 

، به دیگر سخن ، اگر کسی خواهان موفقیت است ، تنها باید کسانی را  زمانی و تالش الزم برای آن باشند

که موفقیت کسب کرده اند الگو قرار دهد . کسانی که جهان را به پیش می برند یا تکان می دهند اغلب در 

الگو گیری حرفه ای اند الگو گیری ، مطمئناً چیز جدیدی نیست . هر مخترع بزرگی ، اکتشافات دیگران را 

 صورت الگو در می آورد تا به کشفی جدید دست یابد. به

کودکان ، نوجوانان و جوانان ، همواره به دنبال الگوی نقش در انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 

خودند ، انتخاب الگوی نقش مناسب ، از اهمیت زیادی برخوردار است . برای کار آفرین شدن باید افرادی 

تخاب شوند که ضمن عمل به الگوی فکری و عملی پیامبران و ائمه ) ع( ، در به عنوان الگوی نقش ان

 فعالیت های کسب و کار خود نیز توفیق زیاد داشته اند.

 نکته بسیار مهم :

نمی بایست سطحی و کامالً تصادفی الگو گیری نمود. رفتارهای بی اهمیت این و آن را بطور تصادفی انتخاب نکرد و 

در حالی که یک صفت بسیار مهم تر را از دست داده از طرف دیگر همواره می بایست تالش کرد تا الگو قرار داد ؛ 

 رفتار کسی را که برایشان احترام قائل هستیم الگو قرار داد ، ولی کامالً نمی توان رفتار او را پی گرفت .

 تجربه کاری و نارضایتی از شغل قبلی : -2-2-2

نانی که کار خود را آغاز می کنند ، دارای تجربه قبلی اند  و نارضایتی ، مطالعات نشان می دهد کارآفری

علت اصلی دور شدن فرد از شغل خود است ، نارضایتی از شغل قبلی ، حاکی از چند موضوع است : اول 

این که بیشتر کارآفرینان فعالیت خود را با کار کردن برای شخص دیگری آغاز می کنند و دوم اینکه در 

از این وضعیت خارج می شوند که نیازها یشان ارضاء نشود عدم شناخت کارفرما از روحیه کار  صورتی

 آفرینانه فرد ، اسباب نارضایتی وی را فراهم می آورد .

 انگیزه های کار آفرینی :

 سه انگیزه اولیه باعث می شود که افراد ، کار آفرین شوند:

 احتیاج به رضایت شغلی  -3ه به آزادی و استقالل            عالق -2نیاز به پیشرفت                  -1
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و یا اینکه به « انگیزه های درونی » بطور کلی انگیزه ها می توانند به خصوصیات و زندگی خصوصی افراد  

 بستگی داشته باشند.« انگیزه های بیرونی » اجتماع محل سکونت فرد 

 انگیزه های بیرونی :

 نی  عبارتند از :منشاء انگیزه های بیرو

بحران های جامعه مانند طبیعی ، جنگ و .. که در نتیجه آن سیل عظیمی از نیازها پس از وقوع بحران  -1

 به وجود می آید . 

سطح توقعات جامعه که اگر باال باشد ، در اثر سیر صعودی .و پیشرفت یک جامعه نیازهای جدیدی  -2

 مطرح می شود.

 انگیزه های درونی :

 های درونی عبارتند از : منشاء انگیزه

 استعداد ذاتی فرد که موجب درک نیازهای زندگی می شود. -1

نیازهای درونی که موجب نارضایتی از وضع موجود گشته و فرد تالش می کند . تا با کمک به دیگران  -2

 در ارتقای سطح زندگی در جامعه نقش ایفا نماید.

 که سبب ایجاد نیازهای جدیدی در فرد می شود.بحران های شخصی نظیر اخراج از کار و ..  -3
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 خالقیت و نوآوری

تحقیق در مورد خالقیت و نوآوری و عناصر تشکیل دهنده آن بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان 

 ایجاد گردید . 6توسط گیلفورد 1950سال  اجتماعی شروع شد ، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در

گیلفورد خالقیت را با تفکر واگرا ) دست یافتن به رهیافت های جدید برای حل مسائل ( در مقابل تفکر 

 ) دست یافتن به پاسخ صحیح( مترادف می دانست.همگرا    

لی یک عامل مشترک خالقیت همچون عدالت ، دموکراسی و آزادی برای افراد دارای معانی مختلف است، و

خالقیت همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خالقیت در آنها موجود  "این است که 

 . "بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کنند

تالش های خالقیت وسیله ای برای نوآوری است . خالقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و 

 ه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت است.نوآوری بیشتر جنب

 

 تعریف خالقیت – 1-2

 از خالقیت تعریف های زیادی وجود دارد :

 . تالش برای ایجاد یک تغییر هدف دار در توان اجتماعی یا اقتصادی1

 . به کار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید .2

 یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید .. توانایی پرورش 3

 . طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین.4

 تعریف خالقیت از دیدگاه روانشناسی -1-1-2

فرایند بازاریابی یا تغییر " خالقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است . تفکر عبارت است از 

 . "مادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت اطالعات و ن

خالقیت، یعنی تفکر واگرا . تفکر واگرا عبارتست از فرایند ترکیب و نوآوری اطالعات و نمادهای کسب 

شده موجود در حافظه دراز مدت . بر اساس این تعریف ، خالقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانایی 

توانایی عبارتست از فرایند تشکیل تصویر هایی از پدیده های ادراک شده در  تصویر سازی ذهنی دارد . این

خالقیت یعنی ."فرایند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها  "خالقیت عبارتست از ذهن و 

و توانایی ارائه راه حل جدید برای مسائل یا ارائه فکرها و طرح های نوین برای تولیدات و خدمات جدید 

 استمرار آن پس از غیبت آن پدیده ها.

 

 تعریف خالقیت از دیدگاه سازمانی -2-1-2

 مانند : "های سازمان  خالقیت یعنی : ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت

                                                 
1. Guilford 
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 . افزایش بهره وری1

 . افزایش تولیدات یا خدمات2

 . کاهش هزینه ها3

 مات از روش بهتر. تولید محصول یا خد4

 . تولیدات یا خدمات جدید5

  یك فکر یا ایدة جدید که ترکیبی از ایده های قدیمی است را خالقیت گویند. داشتن توانایی

شخیص ارتباط بین موارد ظاهراً غیر متجانس بستگی تساخت ایده های نو به توانایی شما در 

 دارد

 یی که تا قبل از این پنداشته می شد به خالقیت یعنی کنار هم قرار دادن افکار و ایده ها

یکدیگر ربطی ندارند. این توانایی شماست که افکار مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید و یك 

آن گونه که به نظر می رسد ظاهراً مسئله ای وجود .ایده نو که مفید هم هست بوجود آورید

ن برسید هیچ مانعی وجود که ندارد که نتوانید حل کنید هدفی وجود ندارد که نتوانید به آ

نتوانید از آن بگذرید اگر بدانید چگونه از قدرت خالقیت مغز خود استفاده کنید تا هر مشکلی 

 .را مانند یك اشعه لیزر از زندگی خود جدا کنید و دور بیندازید

  خالقیت به معنی اختراع یك چیز کامالً جدید نیست، بلکه بوجود آوردن یك سری ارتباطات

است. الزم نیست که حتماً یك فرد خاص باشید تا خالق باشید هر کسی می تواند  همسو

خالق باشد. این مهم نیست که شما کی هستید، مهم این است که چگونه عمل می کنید. تنها 

چیزی که احتیاج دارید این است که برای مشکل خود چندین راه حل پیدا کنید نه این که 

ه به نظرتان می رسد یا از همه ساده تر است محدود کنید. به خود خود را به اولین راه حلی ک

 .اجازه بدهید که سر زنده کنجکاو و انعطاف پذیر باشید

 با یک دیدگاه متفاوت به قضایا بنگرید 

  همیشه یک دیدگاه متفاوت منجر به یک نوع آوری شده است. حال برای کارها و مسائل موجود

ا کنید پس آنها را بازسازی کنید یعنی اول کار یا حرفه یا مشکل می خواهید یک راه حل بهتر پید

خود را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید و برای حل مشکل یا یافتن راه بهتر برای انجام کار از یک 

 .راه متفاوت این اجزا را کنار هم بچینید

 بدنبال سئواالت جستجوگر باشید 

  بدون تعداد زیادی سئواالت چرا؟ و چه می شد اگر؟برای خالق بودن یک ذهن کنجکاو نیاز دارید 

نمی توانید یک دید خالق بوجود آورید. برای بوجود آوردن چنین دیدی که اکثر افراد در همین 

اهر هر چیزی به زیر پوسته و ماهیت آن هم ظار مشکل هستند مطمئن شوید که عالوه بر چزمینه د

ز گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن انجام ندهید. سعی نگاهی داشته باشید هیچ کاری را برای امتیا
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کنید به دنیا با چشمهای کنجکاو تری بنگرید. سعی کنید نظریاتی پویا ارائه دهید و به آنها اکتفا 

نکنید سعی کنید هر چیز مهمی را از خود بپرسید چرا؟ و ببینید چه اتفاقی می افتاد اگر اینچنین می 

 شد؟
 

 قیتضرورت و نقش خال -2-2

امروزه مردم نیازمند آموزش خالقیت هستند تا با خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند . 

رشد فزاینده اطالعات ، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری 

ی علم و دانش و تجربه در بین فرصت کسب آنها را نداشته است . لذا به جریان انداختن اطالعات حاو

 انسان ها یکی از رموز موفقیت در دنیای امروز است.

این اطالعات زمانی به حرکت در می آید که انگیزه ای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن شود. در این 

مرحله انسان ها به سرنوشت یکدیگر حساسند و در جهت رشد یکدیگر می کوشند ، در نهایت سبب می 

شود جریانی از علم و دانش و تجربیات ، میان آنها جاری شود که همین امر زمینه ساز نوآوری و خالقیت 

 خواهد بود .

یکی از شرایط الزم برای پدیدار شدن افکار نو وجود آرامش  برای مغز است ، به همین دلیل الزم است 

بیندیشد و تکامل یابد و زمینه ساز افکار  انسان ها بکوشند در جامعه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز

 نو شده ، شرایط برای سازندگی در جامعه مهیا شود.
 

 فرایند خالقیت -3-2

 (:2-1دکتر الکس فرایند حل خالق مسائل را در شرایط ایده آل به شرح زیر ذکر می کند ) جدول 

 . حقیقت یابی1

 . ایده یابی2

 . راه حل یابی 3

 خالقیت.فرآیند   2-1جدول  

 

 
 

 

 

 

 

 

 حقیقت یابی -1-3-2

 این مرحله نیز ، خود شامل دو مرحله دیگر است :

 

 حقیقت یابی

 فرموله کردن مسئله تعریف مسئله
 

 آماده سازی
 نیاز به دانش قبلی

 نیاز به دانش جدید مرتبط با مسئله

 کمک گرفتن از قدرت تداعی معانی ایده یابی
 

 راه حل یابی
 بررسی ایده های موقت ارزیابی

 تصمیم گیری درباره راه حل نهایی گزینش
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فرموله کردن یک مسئله  "تعریف مسئله . این بخش با بیان آلبرت انیشتین مورد تاکید قرار می گیرد : .1

 "بسیار اساسی تر از حل آن است که ممکن است صرفاً مستلزم مهارت در ریاضیات و علوم آزمایشی باشد 

. 

 ین مرحله مستلزم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مسئله است.آماده سازی . ا .2

 آماده سازی نیز نیاز به دو دانش دارد :

 دانشی که قبالً وجود داشته و ما جمع آوری و ذخیره کرده ایم. .1

 دانشی که جدیداً جمع آوری می کنیم و با مسئله خالق ما ارتباط دارد. .2

 موجود در ذهن ما بستگی به این دارد که چگونه آن را وارد حافظه کرده ایم.کیفیت محتویات اطالعات 

 ایده یابی  -2-3-2

 "تقریباً در تمام فعالیت های ایده یابی آنچه که نقش اساسی ایفا می کند ، استعدادی است که موسوم به 

ث می گردد که یک تفکر این پدیده قوه تصور را به قوه حافظه متصل نموده و باع ست . "تداعی ایده ها 

 به تفکر دیگر منجر شود .

تداعی معانی برای آنان که انگیزه تصور قوی تر و مغزی سرشارتر دارند ، بهتر و بیشتر کار می کند . هر چه 

 تصاویر حافظه روشن تر باشد ، برای فرآیند تداعی مستعدتر است. 

 راه حل یابی -3-3-2

 قسمت تقسیم می شود :راه حل یابی به نوبه خود به دو 

 . ارزیابی . به مفهوم وارسی ایده ها موقت به وسیله آزمایش و ... می باشد.1

 . گزینش . به معنای تصمیم گیری درباره راه حل نهایی و پیاده سازی آن می باشد .2

 

 توسعه خالقیت – 4-2

 راه های عمده ای که می تواند محرک خالقیت باشد ، عبارتند از :

 خالق . فضای1

مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از هر کسی در سازمان باشد . به کارگیری مدیریت 

ابزار موثری در سازمان به شمار می رود . مدیران با به کارگیری این ابزار می توانند مهارت های  7استعداد

 چهار عنصر دارد که عبارتند از : کارکنان مستعد را به طرز صحیحی گسترش دهند. سیستم مدیریت استعداد

 . جذب استعدادها1

 . حفظ استعداد ها2

 . اداره و مدیریت استعدادها3

 . کشف استعدادها 4

                                                 
1.  TMS  =  Talent  Management  System 
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 . وقت گذاشتن برای خالقیت 2

موسسات برای این منظور ، می توانند دفتر مخصوصی را به هر یک از کارکنان که شایستگی الزم دارند ، 

 اختصاص دهند.

 سیستم پیشنهادات . برقراری3

یکی از روش های ترغیب خالقیت برقراری سیستم دریافت پیشنهادات است . به این ترتیب روشی برای 

 ارائه پیشنهادات فراهم می شود .

 . ایجاد واحد مخصوص خالقیت4

گاهی گروه خاصی از کارکنان برای نوآوری و خالقیت استخدام می شوند و در بعضی از سازمان ها این 

ه را واحد تحقیق و توسعه می نامند. این گونه واحدها وقت شان را صرف یافتن ایده های جدید برای گرو

ارائه خدمات یا ساختن محصول ، فناوری می کنند و گاهی تحقیق محض انجام می دهند این گونه 

 تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون تالش برای یافتن کاربرد فوری آن صورت می گیرد.

 انع خالقیتمو -5-2

 خالقیت دارای موانعی است که به شرح هر یک از آنها می پردازیم :

 . موانع تاریخی1

تسلط وقایع خارجی به عنوان عوامل خارجی که در رفتار انسان تاثیر گذاشته اند. به عنوان مثال ، این گفته 

نقش انسان را به کلی نفی و یا نسبت دادن همه چیز به تقدیر و  "تاریخ تکرار می شود  "افالطون که 

 نمودن .

 . موانع بیولوژیك2

درست است که عوامل ارثی و ژنتیکی در میزان هوش نقش اساسی به عهده دارند، اما در مورد هوش 

 خالق، توسل به این عوامل اغلب یک بهانه است تا یک واقعیت عینی .

 . موانع فیزیولوژیك3

است فردی به علت داشتن نقص عضو به ا متاثر سازد یا ممکن این موانع ممکن است بر اثر حوادث، مغز ر

کر  "بتهوون  "شاعر مشهور انگلیسی کور و  "جان میلتون  "طریقی خالقیتش مختل شود . با این وجود ، 

 بود.

 . موانع اجتماعی 4

است  اگر گروهی که به آن وابسته هستیم ، نسبت به خالقیت ها واکنش منفی نشان دهند، این امر ممکن

 باعث شود که ما خود را از آنچه واقعاً هستیم کمتر احساس کنیم.

 . موانع روانی 5

برخی از مردم را با این دلیل قانع می سازند که نیروی های خارجی هرگز نگذاشته اند تا خالقیت را نشان 

 دهند. این امر در واقع بهانه ای است که به خودی خود یک مانع روانی محسوب می شود.
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 . موانع کالن ساختاری 6

شیوه ساختاری روابط بنیادین علمی و صنعتی در کشورهای پیشرفته و جهان سوم به شدت مغایرت دارد و 

این به آن معنی است که حوزه نهادی بدون توجه به شرایط موقعیت نهاد بنیادی دیگر ادامه فعالیت داده و 

ستند و این از موانع خالقیت در سطح جامعه محسوب می از امکانات و پتانسیل همدیگر قادر به استفاده نی

 شود.

 

 تکنیك ها و روش های افزایش خالقیت -6-2

برای افزایش خالقیت تکنیک ها و روش های مختلفی وجود دارد که به شرح هر یک از این روش ها             

 می پردازیم.

 توفان فکری -1-6-2

یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد  8توفان فکری

معرفی گردید و به وسیله بنیاد فرهنگی  1998در سال  "الکس اسبورن "این روش توسط جهانی دارد . 

 اسبورن در چندین شرکت برای حل مشکالت و مسائل مدیریت به کار گرفته شد .

تکنیک برگزاری یک کنفرانس که در آن  "یف توفان فکری را چنین بیان می دارد : تعر 9فرهنگ لغت وبستر

 . "سعی گروه بر این است تا راه حل مشخصی را بیابد 

اسبورن عنوان می دارد : پیشنهاد ایجاد شده در ذهن فرد عادی در گروه دو برابر پیشنهاد ایجاد شده در 

 حالت انفرادی است .

 استوار است : توفان فکری بر دو اصل

 اصل اول : تنوع نظرات 

تنوع نظرات آن بخش از مغز را که به خالقیت مربوط است ، فعال تر می کند تا بر تفکر قضاوتی خود فائق 

 در واقع به معنی ارزیابی ها و نظرات تکمیلی نسبت به مطالب مطرح شده است . 10آید . تفکر قضاوتی

 اصل دوم : کمیت ، فزاینده کیفیت است

 یعنی هر چه تعداد پیشنهادات بیشتر شود ، احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر افزایش می یابد .

 قواعد توفان فکری 

 توفان فکری شامل یک سری قواعد و قانون می باشد ، این قواعد عبارتند از :

 انتقاد ممنوع  .1

                                                 
1. brain  storming           

2. webster 

3. judimental  thinking 
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آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است بررسی و ارزیابی پیشنهاد  به آخر جلسه موکول شده ضمناً مالحظه تبعیض 

. 

 . اظهارنظر آزاد  و  بی واسطه2

 هر چه پیشنهادات جسورانه تر باشد ، نشان دهنده اجرای موفق تر جلسه است.

 . تاکید بر کمیت3

موفقیت اجرای روش توفان فکری با تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد . یعنی هر 

 بیشتر باشد ، احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفی بیشتر است .چه تعداد پیشنهاد 

 . تلفیق و بهبود پیشنهادات4

روش توفان فکری این امکان را به اعضا می دهد که پس از شنیدن پیشنهادات دیگران ، پیشنهاد اولیه بهبود 

و پیشنهاد بهتر و کامل  داده شود . آنها همچنین می توانند پیشنهاد خود را با چند پیشنهاد دیگر تلفیق کرده

 تری را به دست آورند.

 ترکیب اعضای گروه توفان فکری

 اعضای گروه توفان فکری رئیس ، دبیر جلسه و اعضای گروه تشکیل شده است . 

 رئیس .1

 رئیس جلسه قواعد کاری  و مسئله مورد بحث را مطرح می کند و ناظر بر حسن اجرای آنها می باشد.

 دبیر جلسه. 2

کار ثبت صورت جلسه را انجام می دهد . بهتر است دبیر نزدیک رئیس جلسه بنشیند ، به طوری که دبیر 

بتواند نقش رابط غیر مستقیم ، بین رئیس جلسه و اعضای گروه را ایفا کند. بهتر است پیشنهادات به طور 

 گزارشی ) نه کلمه به کلمه ( یادداشت شوند.

 اعضای گروه. 3

د که از افرادی که دارای موقعیت های شغلی یکسان هستند ، برای هم فکری دعوت اسبورن پیشنهاد می کن

به عمل آید . ضمناً باید در نظر داشت چنانچه رئیس و مرئوس با هم در یک گروه باشند ، اصل اظهار نظر 

 آزاد و بی واسطه خدشه خواهد یافت مگر آنکه برای آن قبالً تدابیری اندیشیده شده باشد.

 گزاری جلسات توفان فکریرویه بر

 برگزاری جلسات توفان فکری رویه یا روندی را طی می کند که به ذکر آن می پردازیم :

 نفر انتخاب شوند. 12تا  6. اعضای گروه از 1

 . حتی المکان از لحاظ رتبه اداری همسان باشند.2

 . مشکل به روشنی تعریف شده و توضیح کافی داده شود.3

 لسه قبالً اعالن شده باشد ) حداقل یک هفته قبل(.. دستور کار هر ج4

 . پیش از جلسه توفان فکری برای اعضا، جلسه توجیهی برگزار شود.5

 . جلسه با نوشتن صورت مسئله بر روی تابلو که برای همه قابل خواندن باشد ، شروع می شود.6
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 قانون توفان فکری را متذکر می شود . 4. رئیس جلسه 7

اعضا که مایل به ارائه پیشنهاد باشد ، دست خود را باال می برد و در هر نوبت یک پیشنهاد را . هر یک از 8

 ارائه می دهد.

کلمه ای و کوتاه هر یک از پیشنهادات را روی تابلو می نویسد. در همین  2. رئیس جلسه طی یادداشتی 9

 حال دبیر جلسه پیشنهاد را بال جزئیات بیشتری ثبت می کند.

صورت لزوم رئیس جلسه می تواند برای بر انگیختن اذهان در ارائه پیشنهادات جدید صورت مسئله . در 10

 یا پیشنهادات ارائه شده را مجدداً مطرح کند.

 دقیقه است ، تجاوز کند. 60. مدت زمان جلسه نباید از حد مجاز که معموالً 11

 روش توهم خالق

چه را که در طبیعت می بینند و با حواس خود درک می کنند ، اگر دانشمندان ، مخترعین ، مکتشفین ، هر آن

به عنوان یک واقعیت و اینکه این است و جز این نیست ، می پذیرفتند ؛ شاید این همه دستاورد های علمی 

 بشر امروز وجود خارجی نداشت.

ت که خورشید گالیله کشف کرد که زمین به دور خورشید می گردد ، در حالی که آنچه می بینیم این اس

حرکت می کند و هرگز این احساس را نداریم که زمین در حال جنبش و چرخش است . گالیله وقتی 

مسئله حرکت و گردش زمین به دور خورشید را مطرح کرد با مخالفت ها و سرزنش های زیادی روبرو شد 

 و حتی در دادگاه های قرون وسطی به مرگ محکوم گردید.

ید که زین ثابت است اما مغز این تفسیر را نداشت درست است که چشم می بیند چشمان گالیله نیز می د

اما وظیفه ذهنی چیز دیگری است . کار ذهن مرتب کردن ، دسته بندی و قابل فهم کردن جرقه هایی است 

 که پس از دیدن ، مغز آن را ایجاد می کند.

به ما از طرق مختلف می رسد ( به ما می دهند  بنابراین آنچه که بزرگترها و حواس پنج گانه ) اطالعاتی که

به عنوان وحی مُنزَل  نیست و الزم است که به طور صحیح ارزیابی شوند و از زوایای دیگر به آنها نظر شود 

 ، هر چند که دیدن آن زوایا اشتباه به نظر آید . این وضعیت به توهم خالق معروف شده است .

دهد تا بعضی اوقات با خطاهای عمدی طور دیگری به مسائل نگاه کنیم  توهم خالق به ما این قدرت را می

تا به این وسیله اصل و واقعیت موضوع را دریابیم . بسیاری از فیلم های تخیلی محصول فرآیند توهم 

 خالق می باشند. فیلم پینوکیو یکی از این نمونه هاست.

پنج گانه قابل درک نیستند ولی وجود دارند و یا از طرف دیگر بسیاری از چیزها را نمی بینیم و با حواس 

اینکه آرزو می کنیم که وجود می داشتند . خلق اسطوره ها ) رستم و سهراب( ناشی از توهم خالق می 

 باشد . 

بنابراین ، بسیاری از محصوالت اقتصادی و حتی فرهنگی در اثر توهم خالق، کشف، خیال پردازی ، 

 مده اند.طراحی و به مرحله اجرا در آ
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 روش دلفی -2-6-2

شامل استفاده از مجموعه ای پرسش نامه هایی است که راه حل  را مورد بررسی و بازبینی  11روش دلفی

قرار می دهند. پاسخ ها و اولین پرسش نامه مورد تحلیل قرار  می گیرد و طی پرسشنامه دیگری به اعضای 

 گروه ارجاع داده می شود.

ر یا بیشتر تکرار شود . مدیران از روش دلفی عموماً به منظور پیش بینی راجع به با 5ممکن است این کار 

فناوری های جدید استفاده می کنند . با داشتن آنچه در راه است ، مدیران می توانند تصمیمات خالقانه ای 

 برای طراحی آینده اخذ نمایند.

 روش سینکتیکس -3-6-2

( بر خلق ایده های خیالی بیش از تعداد ایده های جمع شده ) تلفیق نا متجانس ها  12روش سینکتیکس

متمرکز می باشد . در ابتدا مسئول جلسه حتی عنوان اصلی مشکل را نمی گوید تا اعضای گروه پیش داوری 

نکنند . در این روش که گردش تخیلی یا تهییج ذهنی یا تکنیک گوردون نامیده می شود ، اعضای گروه 

دان تجانسی با هم ندارند ، تلفیق و ترکیب کرده و به ایده های جدید دست می یابند . پدیده هایی را که چن

تکنیک گوردون روشی بسیار مناسب جهت یافتن راه حل های جدید برای مسئله و نیز برای اکتشافات 

 علمی و فنی ست .

بی ارتباط با یکدیگر است یک واژه یونانی بوده و مفهوم آن پیوند اجزای متفاوت و ظاهراً  synecticsواژه 

 . فرآیند به کارگیری این رویداد عبارتست از :

 . شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکل به منظور رسیدن به ماهیت و جوهره ی آن.1

 . کشف راه حل هایی برای آن جوهره از طریق دیدگاه غیر مرتبط با موضوع .2

 حل نهایی.. تالش برای تبدیل راه حل های به دست آمده به راه 3

در جلساتی که از این روش استفاده می شود ، فقط رهبر گروه از اصل موضوع اطالع دارد و موضوعی که 

 مطرح می شود ، دقیقاً اصل موضوع نیست بلکه موضوعی نزدیک به آن است.

 روش اسکمپر -4-6-2

یند . کلمه اسکمپر از فرآیندی است که به افراد کمک می کند تا به صورت واگرا تفکر نما 13روش اسکمپر

کلمه تشکیل شده است . این روش به افراد کمک می کند تا ایده های خالقانه خود را  7حروف اول 

 سازماندهی نمایند.

با کاربرد این روش ، افراد می توانند روش های مختلف انجام کارها را در ذهن حالجی کنند . دانشمندان و 

این فرآیند استفاده می کنند . در لیست زیر توضیح هر یک از حروف  مخترعین در هنگام وقوع اختراعات از

 می آید:
                                                 

1. delphi 

1. synectics 

2. scamper 
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 S = Substitute  .1جایگزین نمودن                           

چیز دیگری را جهت جایگزینی به کار برید . مثالً به جای بخشی از محصول یا فرآیند از چه بخشی یا 

ن استفاده کرد ؟ اگر به جای آب ، از شیر در سوپ استفاده شود ، فرآیند دیگری می توان به عنوان جایگزی

 چه پیش می آید ؟ 

 C = Combine  .2ترکیب کردن                                       

دو چیز را ترکیب کنید تا چیز دیگری تشکیل شود . مثالً ترکیب پنکه سقفی و لوستر باعث تولید محصولی 

 دو کاره گردید.

 = A  .3دادن ، جرح و تعدیل کردن                   وفق  

Adopt 
نسخه ای متفاوت اما مشابه ایجاد کنید . مثالً با کمی تعدیل مبل راحتی به مبل تاشو تبدیل شده و از آن به 

 عنوان تختخواب استفاده می شود . یا برای راحتی میز پینک پونگ معمولی به میز تاشو تبدیل می شود.

 Modifyتغییر دادن                                                                                                    

 = M  .4کوچکتر ساختن                                      

Minify 
 Magnify                               بزرگتر ساختن                                                              

 آن را تغییر دهید . مثالً تغییر دنده ماشین به دنده اتوماتیک نیازی به کالج نخواهد بود.

 آن را کوچکتر کنید . مثالً با کوچکتر کردن موبایل حمل و نقل آن آسان تر شد.

 آن را بزرگتر کنید . مثالً چرخ های ماشین را پهن تر کنید.

5.  P = Put  to  other  uses 

P =  Put  to  other  purposes                                                                                  

 

 کار را با روشی متفاوت انجام دهید.

 چه کاربردهای دیگری دارد و یا برای چه اهداف دیگری می شود از آن استفاده کرد؟

 یر به جا مانده از نان می شود استفاده دیگری کرد؟آیا با خم

 E = Eliminate  .6حذف کردن                                    

 چیزی را حذف کنید . مثالً در بستنی ، شیر را حذف کنید.

 R = Reverse  .7وارونه کردن                                                

 R  = Rearrangeجا به جا کردن                                                                                    

 وارونه یا جا به جا کنید .

 مثالً به جای اینکه روشنایی در سقف ساختمان تعبیه شود ، در کف آن جاسازی شود.

 مثال ■

 یک اسب را اسکمپر کنید.



25 

 

 از یک قاطر یا االغ استفاده کنید. . به جای اسب1

 . اسب را با یک پرنده ترکیب کنید.2

 . یک سرعت سنج نصب کنید تا سرعت احتمالی اندازه گیری شود.3

 به جای سم ها از پنجه های شیر استفاده کنید تا بهتر بتواند از خود محافظت نماید. –. الف 4

 آن را به یک اسب کوتوله تبدیل کنید. -ب

 خانواده را سوار کند. 4یا  3بزرگتر ش کنید تا بتواند  -ج

 . از آن به عنوان دفاع در مقابل گاو وحشی استفاده کنید.5

 . یال را حذف کنید.6

به جای یال از دم استفاده کنید تا این دم قادر باشد مگس هایی را که در مقابل صورتش وزوز می  -. الف7

 کنند ، دور کند.

 ی دمش قرار دهید تا قادر باشد مگس ها را با قدرت بیشتری دور کند.سم ها یش را رو -ب
 

 تمرین■

وسیله یا ابزاری را که در منزل یا در محل کارتان دیگر قابل استفاده نیست، اسکمپر نموده و کاالی جدیدی 

 و ارائه نمایید. دبسازی

 

 نوآوری  -7-2

یا برجستگی خاص اقتصادی داشته باشد و نوآوری عبارت است از ایجاد چیزهای جدید که یک ویژگی 

 عموماً توسط بنگاه ها به کار گرفته شود ) برخی موارد توسط افراد به کار گرفته می شود (.

فرآیندی برای استفاده از دانش  "اصطالح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان  1998در سال  "هالت "

 به کار برد. "چیزهای تازه و مفید اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی یا 

نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی ، به حقیقت  "نیز توضیح می دهد که  " 14وارکینگ "

درآمده باشد و موفقیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر 

 ."سازد 

یدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا در می آورد . به عبارت دیگر ، نوآوری خلق چیز جد

هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا  "بنابراین در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان 

 تعریف کرد. "یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان 

 تفاوت خالقیت و نوآوری -1-7-2

شاره به آوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد . همچنین می گوید خالقیت ا 1969دیویس ، سال 

 ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند : 1990رزنفلد و سروو ، سال 

                                                 
1. varking 
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 انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

خالقیت باشد . رابینز،  نوآوری عبارت است از علمی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو که ناشی از

می گوید در خالقیت اطالعات به دست می آید و در نوآوری ، آن اطالعات به صورت های  1991سال 

 گوناگون عرضه می شود.

خالقیت بستر رشد و پیدایی نوآوری ها می باشد. خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است ، در 

 اندیشه و فکر می باشد.حالی که نوآوری عملی ساختن آن 

 فرایند نوآوری -2-7-2

 بیان می شود:  4Dبه یک اعتبار فرایند نوآوری با 

1 .Discovery  )کشف ( 

2  .Dream  )ایده پردازی ( 

3 .Design  )طراحی ( 

4  .Delivery  )انتشار ( 

 

 خالقیت 

 

 نوآوری

 ایده                   کشف                   طراحی                   انتشار        

 

 سطوح نوآوری -3-7-2

 مورد دارای اهمیت است: 4برای ارتقای سطح نوآوری شناخت 

 . محصول1

 . امکانات2

 . فرایند 3

 . خالقیت فردی و گروهی4

، گروه  محصول یا نتیجه حادث نخواهد شد ، مگر اینکه آن سه مورد دیگر وجود داشته باشد . اگر شرکت

یا سازمانی در جهت افزایش سطح نوآوری خود گام بر ندارد ، یعنی اگر امکانات درست را فراهم نسازد یا 

اعضای خود را در فرایند های خالق فردی و گروهی درست  و مناسب آموزش ندهد یا اگر سطوح 

ش های راهبردی که در خالقیت فردی و گروهی اعضای خود را توسعه ندهد قادر نخواهد بود از عهده چال

 پی می آید ، براید. برخی از این چالش ها عبارتند از :

 تمامی ابعاد فعالیت اقتصادی به سرعت تغییر می یابد . .1

 رقابت روبه افزایش است. .2
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 فعالیت اقتصادی به طور روز افزون وسعت جهانی می یابد. .3

 فناوری های جدید با سرعت نفس گیر ظهور می یابند. .4

 

 انواع نوآوری -4-7-2

نوآوری را به روش های مختلف تقسیم بندی می کنند اما بهتر است که انواع نوآوری را از دیدگاه سازمانی 

و با توجه به منابع مالی مورد نیاز ، سطح ریسک ، سرعت نوآوری برای ورود به بازار و ... بررسی نمود ، 

 زیرا این دیدگاه کاربردی و عملی می باشد :

 نوآوری بنیادی 

این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود . جایگزینی لوله های خالء یا ترانزیستور یک مورد از 

این نوع می باشد . ویژگی نوآوری های بنیادی توسعه انواع مواد جدید سرامیک ، فیبرهای مصنوعی و 

 کریستال است.

زینه باال و مخاطره آمیز بودن این قبیل نوآوری از پذیرش کند محصول جدید از طرف مصرف کنندگان ، ه

 جمله ویژگی های آن است.

نوآوری هایی از این قبیل برای شرکت به وجود آورنده آن ، حق ثبت به وجود می آورد و به شرکت یک 

برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا می دهد و در دراز مدت منجر به حاکمیت آنها در بازار می شود . برای 

ه دست آوردن چنین موقعیتی در بازار شرکت باید سرمایه گذاری سنگین و مستمر بر روی مهارت های ب

 کارکنان و تجهیزات انجام دهد.

 نوآوری مبتنی بر توسعه  عملکرد محصول

وقتی نوآوری در محصولی به وجود می آید ، شرکت ها تالش می کنند که کاربرد این محصول جدید را 

 افزایش دهند.

ژگی هایی مانند قدرت ، دوام ، انعطاف پذیری ، در توسعه کاربرد محصول موثر است . یک نمونه انواع وی

توسعه کاربرد و عملکرد محصول باتری های لیتیومی بزرگ کداک است . لیتیوم به نسبت باتری های قلیایی 

دند این مشکل را بر طرف دارای مزیت قدرت و وزن است اما مشکل اندازه دارد که شرکت ها  نتوانسته بو

 کنند و مهندسان شرکت کداک توانستند به این محدودیت نایل شوند.

به طور کلی ، نوآوری های بنیادی زمینه اصلی برای توسعه عملکرد محصول را فراهم می سازد . توسعه 

بر روی  عملکرد محصول به لحاظ مالی کمتر هزینه بر می دارد و هزینه تحقیق و توسعه شرکت هایی که

این قبیل نوآوری ها کار می کنند ، بسیار بیشتر از شرکت هایی است که تحقیقاتی بنیادی انجام می دهند. 

این نوآوری ها کار می کنند ، بسیار بیشتر از شرکت هایی است  که تحقیقات بنیادی انجام می دهند. این 

ل و مهارت های مرتبط با مهندسی ، به نوآوری نیاز به دیدگاه ساختار یافته ای برای تعریف و حل مشک

خصوص شیمی و مهندسی مکانیک دارد و به دلیل محیط رقابتی باید کار تحقیق به سرعت به نتیجه برسد. 

 بنابراین باید رابطه متقابل بین کارکنان بخش های تولید و تحقیق و توسعه وجود داشته باشد.
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 نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری

ناوری مستلزم وارد کردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر تجدید ساختار ف

محصول جدید است که اساساً با توسعه کاربرد محصول یا فرمول بندی جدید تفاوت دارد ، زیرا با ترکیب 

 چند فناوری محصولی کامالً متفاوت ارائه می شود.

ری و تولید که محصولی کامالً جدید است ، می توان به از قدیمی ترین نمونه های تجدید ساختار فناو

طراحی و تولید تانک های جنگی اشاره کرد . این فناوری از ترکیب موتورهای دیزلی کامیون های بزرگ ، 

تراکتور های کشاورزی و تفنگ های ته پر سبک به دست آمد که محصولی به نام زره پوش جنگی را به 

 وجود آورد . 

نوآوری های جدید که همراه با تجدید ساختار فناوری بوده تولید تلویزیون های بسیار کوچک نمونه ای از 

 مینیاتوری قابل حمل توسط شرکت سونی است .

ترکیب کردن ، موضوع عمده ی این نوآوری هاست . برای مثال شرکت یاماهای ژاپن از فناوری سرامیک 

ها بر راکت های فیبری رجحان داشت و نشان داد که برای تولید راکت تنیس استفاده کرد . این راکت 

چگونه فناوری مواد برای هر کاربرد خاص می تواند به ایده ای کامالً جدید تبدیل گردد. در این نوع 

 نوآوری نیز باید بین کارکنان تولید ، مهندسی و تحقیق و توسعه ارتباط نزدیکی باشد .

 

 بر چسب( نوآوری در زمینه نام محصول ) نوآوری در

نوآوری در برچسب کاال، ایجاد تمایل به خرید یک محصول خاص را در بر می گیرد . تحقیقات نشان می 

 از فروش محصول صرف تبلیغ آن می گردد. % 24دهد که حدود 

مطالعه بر روی نوشابه ها مثال خوبی از این موضوع است که تا چه اندازه بر چسب محصول بر روی 

دارد . تحقیقات نشان داده که مصرف کننده با چشیدن نوشابه چشم بسته نمی تواند نوع فروش آن تاثیر  

نوشابه پپسی یا کوکاکوال را تشخیص دهد ، زمانی که محصول با مارک ارائه شود ، ترجیحات مصرف کننده 

مشخص خواهد شد . نوآوری در برچسب نوعی سرمایه گذاری است که یک شرکت برای حفظ مشتری 

می دهد و شرکت هایی مانند کوکاکوال از قدرت خود در مورد نام کاالی شان برای معرفی کاالهای  انجام

 دیگر مانند کوکاکوال با طعم گیالس و یا کوالی مخصوص رژیم استفاده می کنند.

 برخی از کاالها در بازار بر چسب و نام غالب داشته اما به تدریج به علت عدم تداوم تبلیغ بر روی آن از

ذهن مصرف کنندگان پاک شدند . هر شرکت برای موفقیت در این امر الزم است که در مورد چگونگی 

تاثیر عوامل فرهنگی به پیام مورد نظر ، ارزش کانال های تبلیغی را مطالعه و بررسی کند . برای این منظور ، 

نیز مستلزم مهارت هایی در  افرادی با تخصص های باال در زمینه بازاریابی و تبلیغات مورد نیاز است و

زمینه برنامه ریزی برای به حداکثر رساندن پتانسیل برگشت سرمایه و نیز تماس تنگاتنگ با مشتری الزم 

 دارد .

 نوآوری در فرایند
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بیشتر سرمایه گذاری های جدید صرف جایگزینی تجهیزات می شود . نرخ رشد سرمایه گذاری ها نشان 

مر در پی توسعه ظرفیت تولیدی خود است . نوآوری در فرایند تولید باعث می دهد که صنعت به طور مست

 می شود که شرکت ، مزیت هایی بر رقبا به دست آورد که عبارتند از :

 . افزایش سرعت فرایند تولید1

 . افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر2

 

 نوآوری در طراحی

از طریق طراحی را نادیده می گیرند. اما شرکت هایی که به این امر توجه می بسیاری از شرکت ها نوآوری 

 کنند ، معیارهای طراحی زیر را در نظر می گیرند :

 قابلیت انعطاف. 1

یعنی کاال با توجه به شرایط بازار و تغییر عالیق مصرف کنندگان  قابلیت تعدیل داشته باشد . به عنوان مثال 

اوایل قرن بیستم که با تغییرات متعددی از جمله در سوخت ، مواد به کار رفته ، و  ، اختراع خوراک پزی در

 رنگ توانسته است هنوز بعد از هشتاد سال در بازار باقی بماند.

 احساس راحتی و اطمینان مصرف کننده. 2

به دنبال  یعنی کاالیی که مصرف کننده به جنس آن اطمینان داشته و مصرف آن کاال برایش راحتی و آرامش

دارد . به عنوان مثال ، جارو برقی الکترولوکس را در نظر بگیرید که به سرعت توانست به دلیل راحتی 

، که به مصرف کنندگان  ergonمصرف کننده در مقابل جاروبرقی هوور قرار بگیرد یا صندلی های اداری 

را می دهد . نوآوری در طراحی نیاز امکان تغییر زاویه ، بلندی ، کوتاهی و تغییر شکل پشتی های صندلی 

 به تماس نزدیک با بازار مصرف دارد.

 

 نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی

تجدید فرمول سازی مشابه تغییر در ساختار محصول بدون تغییر در اجزای آن است . تغییر ویژگی های 

ه تجدید فرمول سازی ، شامل فیزیکی یک محصول ، جزء این دسته بندی قرار می گیرد . نوآوری در زمین

ترکیب مجدد اجزای فعلی برای ارائه محصول جدید است . اما این کار با تجدید ساخت فناوری تفاوت 

دارد و ترکیب جدیدی از مواد موجود به دست می آید . برای مثال اضافه یا کم کردن اسانس های خاصی 

 برای نوشابه و یا انواع اسپری های خوش بو کننده.

تی که در کار تجدید فرمول سازی است ، باید ارتباط نزدیکی بین بازار و کارکنان تولید و به وجود شرک

 آورد و مهارت تعیین نیازهای مشتری و توانایی تبدیل آنها به یک محصول را داشته باشد.

 

 نوآوری در ارائه خدمات
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هزینه حفظ آن است بنابراین  تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هزینه جلب یک مشتری هفت برابر

 نوآوری در خدمات یکی از مسائل  مهم در رقابت محسوب می شود.

نوآوری در خدمات مستلزم توسعه تخصص کارکنان در معرفی و ارائه فنی و مناسب محصول است . 

ع نوآوری در ارائه خدمات با سطح نسبتاً پایین سرمایه گذاری صورت می گیرد و برگشت سرمایه آن سری

 است . البته این نوآوری در کوتاه مدت زمینه رقابتی را فراهم می کند.

 

 نوآوری در بسته بندی

تغییر بسته بندی عموماً باعث تغییر میزان خرید کاال و یا میزان استفاده از آن در یک دوره زمانی و باز شدن 

انبار کردن کاال را بهبود می بخشد و بازارهای جدید بر روی آن کاال می شود . بسته بندی بهتر ، نوع کیفیت 

به سالمت محصول و سهولت حمل آن کمک می کند که به نوعی در میزان پذیرش مصرف کننده تاثیر 

 دارد.

هزینه نوآوری در بسته بندی در مقایسه با هزینه تحقیقات نوآوری های دیگر کمتر است اما مزیت رقابتی 

 بلند مدتی برای شرکت ایجاد نمی کند.

 

 (TRIZنظریه حل خالق مسئله )  -8-2

تریز یک متدولوژی برای حل ابداعانه مسئله می باشد . واژه تریز بر گرفته از حروف اول کلمات در عبارت 

می باشد که برابر انگلیسی آن   Teoriya   Resheniya  Izobrototelskikh   Zadatchروسی 

است که به معنی نظریه حل ابداعانه مسئله   Theory  of  Inventive  Problem  Solvingعبارت 

شناخته می شود و متداول شدن این نوع نام به  TRIZمی باشد . این دانش در سراسر جهان تحت عنوان 

-1998آلتشولر )  –این علت است که بنیانگذار آن ، دانشمند خالقیت شناس روسی گنریچ سائولویچ 

 ( می باشد.1926

 تعریف تریز -1-8-2

ریز می تواند در دامنه ای از یک طیف مفهومی گسترده از تعاریف قرار بگیرد که یک انتهای آن دانش ت

نوعی جهان بینی خالق با رویکرد جامع به علوم و فنون و فناوری و در انتهای دیگر آن انواعی از ابزارهای 

 حل خالق مسئله و فنون خالقیت و نوآوری را شامل گردد.

عنوان علم فناوری خالقیت و نوآوری می داند . با نتیجه گیری از دیدگاه آلتشولر  آلتشولر ، تریز را تحت

 دانست. 15می توان تریز را نوعی علم خالقیت شناسی

 بعضی تعاریف دیگر به صورت زیر است:

 . یک دانش انسان گرای مبتنی بر روش شناسی نظام یافته برای حل ابداعانه مسئله ) سیمون ساورانسکی(.1

 عی رویکرد الگوریتمی برای حل ابداعانه مسائل فنی و فناورانه .. نو2
                                                 

1. greatology 
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 تاریخچه تریز -2-8-2

( 1926-1998توسط یک تکنولوژیست جوان به نام گنریچ آلتشولر )  1946شالوده های دانش تریز در سال 

طی در شوروی سابق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه اختراعات مختلف پایه گذاری شد . آلتشولر در 

مطالعات خود به این نتیجه مهم رسید که یک نظریه اختراع بایستی دارای چند ویژگی اصلی از جمله موارد 

 زیر باشد:

 . شامل یک فرآیند گام به گام و نظام یافته باشد. 1

. بتواند از میان گستره ای از راه حل ها ، مستقیماً به بهترین راه حل ) راه حل ایده آل با کمال( منجر 2

 گردد.

 . دارای ویژگی تکرار پذیری باشد .3

 . بتواند ساختاری برای دانش ابداع ارائه نماید.4

آلتشولر ، اصول و مفاهیم روش های تریز را به عنوان یک علم نوین و بسیار با ارزش به جهان ارائه نمود . 

از کشفیات و اختراعات کوچک البته این خالقیت و نوآوری فوق العاده مهم آلتشولر متاسفانه مانند بسیاری 

و بزرگ تاریخ در ابتدا درک نشده و با انواع مخالفت ها ، مقاومت ها و بی مهری های تاسف برانگیز 

 مواجهه شد ) چیزی که در خالقیت شناسی تحت عنوان اینرسی خالقیت و نوآوری نامیده می شد (.

پیشنهاد مطرح کرد و در پاسخ به آن ، به عنوان  آلتشولر در برنامه ای به استالین نظریه خودش را به عنوان

مخالف قانون اساسی بعداً دستگیر شد . در دوران حبس ، او با تعدادی از محققین و تکنولوژیست ها 

به نوشتن اولین مقاالت و  1954مالقات کرد و بیش از پیش در ایده اش مصمم شد . بعد از  آزادی در سال 

ادی را تعلیم داد، به تجزیه و تحلیل هایش ادامه داد و آنها را به صورت یک کتاب هایش مبادرت نمود، افر

مدرسه تریز را در باکو افتتاح نمود و ده ها نفر را آموزش داد.  1970متدولوژی تدوین نمود. در سال 

 تعدادی از شاگردان مستعدش با او هم داستان شده و در سراسر شوروی سابق پراکنده شدند .

ولر هرگز مورد استقبال مقامات رسمی قرار نگرفت و مدرسه تریز به طور رسمی مشغول فعالیت فلسفه آلتش

نبود . مهندسان صنایع و دانشجویان دانشگاه داوطلبانه برای آموزش در سمینار دو ماهه کوتاه مدت و دوره 

 های دو ساله بلند مدت به مدرسه او رجوع می کردند.

از متخصصان تریز به اروپا، ایاالت متحده آمریکا و جاهای دیگر مهاجرت  بعد از پایان جنگ سرد، تعدادی

 نمودند. به این گونه غربی ها به یادگیری آن مبادرت ورزیدند.

فعالیت های مشاوره ای و توسعه ابزار نرم افزاری تریز در ایاالت متحده آمریکا شروع  1992از حدود سال 

تریز در ژاپن  1997آمریکا با آن آشنا شده اند. از حدود تابستان  شد و اخیراً تعدادی از شرکت های بزرگ

 معرفی و ترویج شد.

سال در راستای رشد و توسعه این  52آلتشولر ملقب به پدر تریز و به عنوان مخترع فنون اختراع به مدت 

 در آمریکا این دنیا را ترک نمود. 1998علم فعالیت و تالش نمود و سرانجام در سال 

 اجزای اصلی دانش تریز -3-8-2
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 اجزای اصلی دانش تریز عبارتند از :

 . قانون افزایش سطح ایده آل بودن ) قانون کمال(1

 . سیستم چهار مرحله ای حل مسئله2

 . سطوح پنج گانه حل مسئله و نوآوری3

 (Vepolمیدان ) تحلیل  –. تحلیل ماده 4

 وانین پیشرفت فناوری(. قوانین هشت گانه تحول و تکامل نظام های فنی ) ق5

 راه حل ابداعانه استاندارد 76. تعداد 6

 . ماتریس تناقض ها7

 

 قانون افزایش سطح ایده آل بودن ) قانون کمال(

به این معنی است که نظام های فناوری همواره به سمت افزایش درجه ایده آل بودن یا کمال خود پیش          

می روند . ایده آلی یا سطح ایده آل بودن عبارتست از نسبت جمع کلیه جنبه ای مثبت و مفید سیستم به 

 جمع کلیه جنبه های منفی و مضر سیستم.

 

 

 

 روند های تکامل .:مثال■
 

1.  Single  Speaker→ Stereo  Speaker → Surronding  Speaker  system → 3D theater  system 
2.ball  bearing→ micro – ball  bearing → gas  bearing →  magnetic  bearing 

 

 مرحله ای حل مسئله عبارتند از :سیستم چهار 

 . شناخت مسئله1

 . فرمول بندی مسئله 2

 پارامتر مهندسی( 39. جست و جوی مسائل قباًل حل شده ) استفاده از 3

 اصل اختراع( 40. استفاده از الگو های راه حل های کشف شده ) به کارگیری 4

 

 سطوح پنج گانه حل مسئله و نوآوری

 عبارتند از : سطوح حل مسئله و نوآوری

 . راه حل های مشخص ) معمول و بدیهی(1

 . بهبود های کوچک ) نوآوری های کوچک در یک موضوع(2 

 . بهبود های بزرگ ) نوآوری های بزرگ در یک فناوری(3

 مفید سیستمجمع کلیه جنبه های مثبت و 

I= 

 جمع کلیه جنبه های منفی و مضر سیستم
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 . مفاهیم جدید ) نوآوری خارج از محدوده فناوری(4

 . کشف های بنیادی 5

 

 (Vepolمیدان ) تحلیل  -تحلیل ماده

 استفاده از این تحلیل مسائل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:با 

 . مسائل آشنا ) ملموس ( تحت عنوان مسائل استاندارد1

 . مسائل نا آشنا ) ناملموس( تحت عنوان مسائل غیر استاندارد2

عت وجود علم تجربی و فیزیک دانشگاهی به ما می گوید که مواد به سه حالت گاز ، مایع و جامد در طبی

دارد . این حالت های مجرد حالت های ایده آلی هستند در حالی که در واقعیت امر به هر جا که نظر شود ، 

مواد حالت واسطه و مرکب دارند . مانند کف ) صابون و ..( ، کلوئیدها ) کلوئید نوعی مخلوط است مانند 

 ذره های میکروسکوپی گِل( و ...

های غیر عادی نظیر الستیک ، کریستال های مایع و حتی خود آب استفاده  همچنین ما از موادی با ویژگی

 می کنیم . شناخت این مواد واقعی و معین و استفاده صحیح از آنها یک پایه مهم برای فناوری ها می باشد .

ای نامیده می شوند . میدان ه 16در تریز انواع مختلف نیروها، تعامالت ، انرژی ها و ... و نوعاً میدان

مکانیکی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و گرمایی پنج نوع اصلی میادین بر طبق نظریه تریز می باشند . 

تریز روش خالصه نمودن و درک مواد و راهکارهای مختلف به منظور تبدیل نوعی از میدان به نوع دیگر را 

 نشان داده است. 

بدیل توابع مکانیکی فناوری به توابع الکترومغناطیسی به عنوان مثال با شناخت وسیعی که وجود دارد ، با ت

 طیف وسیعی از نوآوری های فناورانه در تاریخ حاصل شده است.

با جانشین کردن توابع نوری به جای توابع الکترومغناطیس فاز جدیدی از نوآوری های فنی در حال انجام 

 می باشد.

 

 

 قوانین پیشرفت فناوری(قوانین هشت گانه تحول و تکامل نظام های فنی ) 

 قوانین هشت گانه تحول و تکامل نظام های فنی به شرح زیر می باشند :

 . چهار اصل ابداعی2. ماتریس تضاد                                     1

 . نتیجه نهایی ایده آل4. ابزارهای رفع اینرسی تفکر                     3

 . منابع6                     . روندهای تکامل             5

 . پیرایش8. دانش / اثرات                                     7

                                                 
1. field 
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 راه حل ابداعانه استاندارد 76تعداد 

راه حل ابداعانه استاندارد  76می توانند با استفاده از این   vepolمسائل استاندارد شناخته شده با تحلیل 

 حل شوند.

 

 ماتریس تضاد

یه تریز از مسئله ابداعی تحت عنوان تضاد تعبیر می شود که معنی آن دو موقعیت متضاد یا دو کیفیت در نظر

متعارض است . یعنی افزایش سطح کیفیت یکی موجب کاهش سطح کیفیت دیگری می شود و حل 

 ابداعانه مسئله ، کشف راه حل این تناقض می باشد . انواع تناقض ها به این شرح است:

 سنگینی( –ت فنی ) استحکام در اثر افزایش قطر دیوار . تناقضا1

 . تناقضات فیزیکی2

 

 ) الگوریتم حل ابداعانه مسئله( ARIZروش  -4-8-2

ARIZ   یک دستورالعمل نظام یافته برای شناسایی راه حل مسئله غیر استاندارد با استفاده از قابلیت های

 همه فنون و روش های خالقیت می باشد.

 فواید و کاربردهای تریز -5-8-2

 با استفاده از دانش تریز می توان به نتایج و دستاوردهای متعددی از جمله موارد زی دست یافت:

 . دستیابی به نوعی نگرش جامع علمی به ابداعات و اختراعات1

 . شکل گیری جنبه های بسیار مهمی از علم خالقیت شناسی2

 . دستیابی به نوعی جهان بینی خالق3

کشف انواعی از راه حل ها برای مسائل ابداعی یعنی مسائلی که با روش های معمولی متداول راه حل . 4

 آنها به دست نمی آید.

 . دستیابی به بهترین و موثرترین راه حل برای انواع مسائل علمی ، فنی ، انسانی و اجتماعی.5

 آینده شناسی( . پیش بینی روند ابداعات و اختراعات در آینده ) خالقیت شناسی6

. ارائه آموزش های نوین مبتنی بر تریز در مدارس و. دانشگاه ها ) خالقیت شناسی و پرورشی مبتنی بر 7

 تریز(

 . تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه علوم و فناوری8

 . دیگر رویکردهای خالقیت شناسی مبتنی بر تریز9
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شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتواند داشته باشد. بییش از ده میلییون 

 نفر هیر سیاله کسیب و کیاری را آغیاز میکننید و در نتیجیه بییش از سیه میلییون کسیب و کیار کوچیک

 .هر ساله ایجاد میشود 

درک ابعیاد ایین رقابیت و .این حیطه نیز بسیار اسیتکارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در 

طرح کسب و کار دقیق و کارا میتواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکیرد شیما ازیین 

مراحل تبعیت میکند؟ سعی کنید آنچه را که دیگران انجام میدهند، بررسی کنید تا به چگونگی شیروع کیار 

رینی میتواند منجر به موفقیتهای زیادی شود اما شما باید آماده و حاضر باشید. با وجود اینکه کارآف.پی ببرید

حتما زمانی را صرف تشخیص آمادگی خود برای شروع کسب و کار کنید.ابتدا عالئق و مهارتهیای خیود را 

 .بازبینی نمایید و سعی کنید متناسب با عالئق و مهارتهایتان، یک کسب و کار را راه اندازی نمایید

هر چه بیشتر در مورد راه اندازی یک کسب و کار جدید مطلب بدانید، قدرت شما در خلق مجموعه ای که 

 پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خاطر شما بینجامد، بیشتر خواهد شد. 

 فرایند تکامل جوامع بشری: 

و توسعه شرایط زندگی خیود ، ده ها هزار سال برای بهبود  و دالیل مطروحه بشر به دلیل اراده ی قوه خود

کوشیده و تقدیر خود را رقم زده است و هنوز هم همین راه را طی میکند در مجمیوع جوامیع بشیری سیه 

که با بررسی تغییرات کسب و کارها این سه مرحله را مورد بررسی  مرحله تکاملی را پشت سر  گذاشته اند

 که عبارتند از : قرار داده

 Traditional    societyجامعه سنتي  -1

 بشر عمدتاً نیازهای  خود را از طریق شکار و کشاورزی تامین می کرد. -1-1

 صاحبان کسب و کار از یک رشته آداب و رسوم و هنجارهای مشخصی پیروی می کردند. -1-2

 کمتر کسی به فکر تغییر و تحول بود. -1-3

 بستگی داشت.توانایی افراد در تامین نیازها به زور بازو و کار یدی  -1-4

 ارزش افزوده حاصل از کار و تالش صرف ساخت و ساز کاخ ها می شد. -1-5

 Industrial    societyجامعه صنعتي  -2

 کسب و کارها شروع به رشد کردند و کار فکری به عنوان مکمل کاریدی مطرح شد. -2-1

 در این جامعه میل افراد به ابداع و خالقیت افزایش یافت. -2-2

این جامعه افراد جدیدی در دید عموم نمایان شدند یعنی کسانی که در پی ارضیای کنجکیاوی و  در -2-3

 کشف موضوع جدید بودند که از مهمترین خصلتهای ایشان ریسک پذیری بود.

در جامعه صنعتی ماده و انرژی اهمّیت خاص تری پیدا کردند و موتور بخار و ماشین های پیچیده تر  -2-4

 اختراع شدند.

در این دوران با سرمایه گذاری های زیاد گروههایی به عنوان الگوهای کسب و کار ظهور کردنید بیه  -2-5

 عبارتی صنایع بزرگی به بشر معرفی شد.
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 Information   societyجامعه فرا صنعتي یا اطالعاتي -3

 تحیوالت نیام سرعت تغییر و تحوالت به گونه ای است که از آن به عنوان شگفتی هیای سیرعت و  -3-1

 می برند.

در این دوره از اهمیت کار یدی کاسته شده و بجای آن ، نیروی انسانی کیفیی کیه تیوان خالقییت و  -3-2

 نوآوری با به کارگیری فکر و اندیشه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

 در این دوران تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری است. -3-3

می توانند توسعه یابند که از منبع انسانی که منشاء فکیر و اییده اسیت و در  در این دوران گروههایی -3-4

 عین حال حیاتی ترین عامل تولید می باشد حداکثر بهره برداری را می کنند.

 نمودار فرایند تکامل جوامع بشر

 جامعه صنعتی                              جامعه اطالعاتیجامعه سنتی           

 

 
 

 

 :اطالعاتيفرا صنعتي یا انقالبهای به وقوع پیوسته در جامعه 

 است: بوده و این انقالب ها به شرح ذیل  انقالب به وقوع پیوسته و در حال تکاملدر جامعه اطالعاتی سه 

 Digital   Revolutionانقالب دیجیتالي            -1

اطالعات به سرعت از طریق سیستم های ارتبیاطی کیابلی ، بیی سییم ، نیوری و میاهواره ای منتقیل  -1-1

 میشود.

 رت پردازش و حافظه است.قدرت بیشتر در ازای هزینه کمتر ، قد -1-2

 Internet   Revolutionانقالب اینترنتي:   -2

 مهمترین رسانه گروهی ارتباطی پس از تلویزیون ، اینترنت است.  -2-1

اینترنت همه راههای ارتباطی دیگر را یک جا در خود دارد و هر کس می تواند اطالعات کیاملی بیه  -2-2

 دست آورد.

 Entrepreneurial    Revolutionانقالب کار آفریني    -3

مهم ترین ثروت در این جوامع نیروی انسانی خالق، نوآور و کیار آفیرین اسیت کیه از مغیز خیود   -3-1

 استفاده  موثر تری می کنند.

نقد و تحلیل درست و فراهم آوردن بسترهای رشد خالقیت و کارآفرینی باعیث رشید انگییزه هیای  -3-2

 ده و شوق اجتماعی آنان را برای فعالیت دو چندان می سازد.معنوی افراد خالق جامعه ش

خالقان بر حسب نظام مبتنی بر شناخت ، ساخت ، تولید و سود در بخش هیای اکتشیاف، اختیراع و      -3-3

 کسب و کار فعال اند.

 ارتباط درست و دائمی خالقان و کار آفرینان در این جامعه بسیار مهم و استراتژیک است. -3-4

 منبع قدرت: فروش دانش

 کسب و کار : مبتنی بر اطالعات و دانایی

 انرژیمنبع قدرت: ماده و 

 کسب و کار : مبتنی بر کاریدی و کار فکری
 منبع قدرت: بازو

 کسب و کار نیستی بر زور و بازو
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 «   Business» و کار  کسب

کسب و کار در واژه نامه اسکفورد به معنی خرید و فروش و تجارت و در واژه نامه النک مین بیر فعالییت 

 پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود ، گفته می شود.

تولیید و  کسب و کار به زبان ساده یک نوع کاسبی است که طی آن کاالها یا خدمات برای فروش در بیازار

توزیع می شوند یا به عبارتی دیگر  ، فعالیتهایی که در آن تولید و خرید کاالها و خدمات با هیدف فیروش 

 آنها به منظور کسب سود باشد را کسب و کار گویند.

 ویژگي های کسب و کار عبارتند از :

 فروش یا انتقال کاال و خدمات به منظور کسب ارزش.  -1

 ماتمعامله کاالها و خد -2

 تکرار معامالت -3

 مهم ترین و  قدرتمند ترین محرک اداره کسب و کار انگیزه سود است. -4

 کسب و کار همیشه توام با ریسک است.  -5

 اهداف کسب و کار :
بر عکس باور عمومی که تنها هدف کسب و کار به دست آوردن سود اقتصادی است، اوریک معتقید اسیت    

است و این اهداف همتراز و می توان گفت بیه شیکلی هیم  اقتصادی و اجتماعياهداف کسب و کار دارای 

 سطح است.

 اهداف اجتماعي :

 تولید کاال و عرضه خدمات با کیفیت -1

 برخورد عادالنه با کارگران -2

 رعایت عدالت در برخورد با سرمایه گذاران -3

 برخورد منصفانه با عرضه کنندگان -4

 اهداف اقتصادی :

 سود رضایتبخشکسب  -1

 جلب و حفظ مشتریان -2

 ایجاد نوآوری ها -3

 فرهنگ کسب و کار

فرهنگ کسب و کار، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و  رفتارهیایی اسیت کیه هوییت افیراد 

کارآفرین را تشکیل می دهد . افراد کارآفرین و خالق سعی می کنند با نوع متمایز نگاه شان به پدیده هیای 

اف و شیوه های متفاوت رفتارشان در مواجهه با پدییده هیای پیرامیون خیود، دسیت بیه فعالییت هیای اطر

 کارآفرینانه بزنند و محصول و خدمت جدیدی به جامعه ارائه نمایند. 
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همواره میورد توجیه  )صاحبان و افراد موثر در کسب و کارها(کار آفرینان به عنوان  موتور توسعه اقتصادی

ققان قرار داشته اند به طوری که موسسه تحقیقات بین المللی مونیتور تفاوت نرخ رشید را دانشمندان و مح

 در کشورهای توسعه یافته بر اساس سطح کارآفرینی آنها بیان نموده است.

جفری تموتر کارآفرینی را ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ می داند و کارآفرین کسی است کیه دارای 

ست و توان پیدا کردن خالء و فرصت ها را دارد و می تواند در جامعه از طرییق پیرورش قدرت درک باال ا

ایده و تبدیل فکر خود به یک محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نمایید . ایین ارزش میی توانید 

 یک ارزش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی باشد.

 و کار موفقباورها و هنجارهای غالب بر محیط کسب  

این سوال مطرح است که فرهنگ غالب بر یک محیط خالق دارای چه باورهیا و ارزش هیایی میی باشید؟ 

را در جامعه تقویت می نمایند و  و به تبع آن بهبود کسب و کار کدام ارزش ها و هنجارها توسعه کارآفرینی

 چگونه فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه می شود؟

تعرییف در مشیهورترین  164بسیاری در زمینه فرهنگ ارائه شده است که عیده ای آنهیا را تاکنون تعاریف 

دایره المعارف های دنیای امروز می دانند . اما فرهنگ در کلی ترین حالیت آن بیر مجموعیه پیچییده ای از 

خصوصیات احساسی، فکری، مادی و غیر مادی اطالق می شود که به عنوان شاخص یک جامعه ییا گیروه 

اجتماعی مطرح می شود که این نه فقط شامل هنرها و آثار ادبی است، بلکه اشکال مختلیف زنیدگی، حیق 

بنیادین انسانها، نظام های ارزشی و اعتقادات را نیز دربردارد. ) گزارش یونسکو، بررسی سیاستهای فرهنگی 

 (.1982در جهان، 

نسان به عنوان هدف این مجموعه ی منسجم و به نظر می رسد در تعریف فرهنگ باید مفهوم رشد و تعالی ا

منظم ذکر شود . بنابراین، فرهنگ نظامی است منسجم که شامل دو جزء مادی و غیر مادی می باشد . جیزء 

مادی فرهنگ شامل کاالهای مصرفی، ابزارها ) فناوری( و میراث فرهنگی نسبتاً مشترک بیین اعضیای ییک 

رشد و تعیالی  دگیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . موجباتگروه، اجتماع یا جامعه که از طریق یا

ورد ، می باشد . جزء غییر میادی نییز شیامل ارزش هیا، هنجارهیا، نمادهیا، باورهیا و انسان را فراهم می آ

 اعتقادات، اداب و رسوم ، دانش و اطالعات رایج و هنرها می باشد.

 :هر جامعه در کارکرد نظام فرهنگي  پنج

 نیازهای فیزیولوژیکتامین  .1

 ایجاد ارتباط جمعی  .2

 ارائه هویت فرهنگی خاص به جامعه .3

 حفظ، تداوم و بقای جامعه .4

 ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی .5
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در عین حال، در نظام فرهنگی هر جامعه یک ویژگی ممکن است به صورت بارز نقش بیشتری را ایفا کنید. 

ژاپنی نقش اساسی را ایفا می نمایند به طوری که یکی از عوامل  به عنوان مثال، تالش و کوشش در فرهنگ

 موثر بر موقعیت اقتصادی ژاپن، تاکید نظام فرهنگی آن بر تالش و پشتکار است.

اطالعات به دست آمده از مطالعه تطبیقی درباره پشتکار انجام کار و تکلیف در کودکان ژاپنیی و آمریکیایی 

که یک تفاوت بزرگ بین این کودکان وجود دارد و آن عبارت است از  نشان می دهد  1984-1985در سال 

اینکه بچه های ژاپنی در مقایسه با کودکان آمریکایی، بیشتر به پشتکار دعوت میی شیوند در حیالی کیه در 

 خانواده های آمریکایی ) توانایی( دلیل بر موفقیت است.

در سطوح مختلف فردی و اجتمیاعی و همچنیین ساختار و عملکرد فرهنگ کار آفرینی و عناصر درونی آن 

در ارتباط آن با فرهنگ مسلط پیرامون به نحوی است که می توان گفت بر اساس اصل تاثیر متقابیل حیوزه 

های مختلف فرهنگ و اجتماع، فرهنگ کار آفرینی از حوزه هیای دیگیر فرهنیگ از جملیه حیوزه اخیالق، 

یر می پذیرد . از این رو ریشه های ضعف و قیوت فرهنیگ مذهب، ارزش ها، عقاید اقتصادی و سیاسی تاث

کارآفرینی را باید در حضور  و وجود ارزش ها و عقایدی جست و جو کیرد کیه در فرهنیگ و در سلسیله 

مراتب ارزش ها جایگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص داده اند و در تعارض و تقابل با کار و یا همنوا 

 ستند.و همساز با کارآفرینی ه

نقش کار آفرینی در جوامع مختلف را با توجه به تنوع فرهنگی متفاوت می دانید و  1964ژوزف مک گوایر 

به نظر وی منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن است یکسان باشد، اما آنچه باید در درک تفاوت رفتار، مورد 

رفتارها، آرمان هیای فیردی  ملیی و توجه قرار داد، عواملی است همچون عقاید اجتماعی، هنجارها، پاداش 

مکاتب دینی . بنابراین اگر چه کارآفرینان، ارزش ها و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارنید، ولیی فرهنیگ 

متیاثر از  که باعث بهبود کسب و کارها و رشد و توسعه به وییژه توسیعه اقتصیادی خواهید بیود کارآفرینی

 فرهنگ حاکم بر جامعه است.

 توسعه فرهنگ کارآفرینيراهکارهای 

بعضی از راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی که همکاری همه نهادها و موسسات و مخصوصاً نقش فعال 

 دولت را می طلبد، به شرح زیر می باشد:

 تنظیم و تدوین استراتژی کارآفرینی .1

کار تنظیم و تدوین سیاست های بلند مدت و میان مدت در خصوص حمایت از فعالیت های   .2

 آفرینی و کارآفرینان نوپا

 ترویج فرهنگ کارآفرینی و معرفی کارآفرینان نمونه از طریق مطبوعات و قدردانی از آنها .3

ساختن فیلم و سریال در مورد زندگی کار آفرینان نمونه و تشویق مردم به سوی کارآفرینی توسط  .4

 صدا و سیما 

 وارد کردن مضامین کارآفرینی در کتاب های درسی .5

 ن شرایط محیطی الزم برای پرورش و رشد استعدادهای کارآفرینیتبیی .6
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برگزاری سمینار، نشر مقاله و ارائه سخنرانی به منظور تغییر دانش و معرفت مدیران و ساستگزاران  .7

 و کارگزاران موسسات

 گسترش فرهنگ کارآفرینی در بخش دولتی و تعاونی .8

های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی تدوین دوره های آموزشی بلند مدت در چارچوب دوره  .9

 ارشد، دکترا در دانشگاه ها

ایجاد مراکز آموزشی مستقل و مراکز آموزشی مدیریت در سطح دبیرستان ها و مدارس راهنمایی و  .10

 ابتدایی

 حمایت های دولتی و خصوصی جهت فعالیت بیشتر و مطلوب تر کارآفرینان .11

 از ظرفیت های خالی اقتصاد کشورایجاد گسترش صنایع کوچک به منظور بهره برداری  .12

 اصالح سیاست ها و قوانین دست و پا گیر دولتی .13

برگزاری جلساتی با حضور کارآفرینان و بیان مشکالن موجود بر سر راه آنان و ارائه شیوه های  .14

 مقابله با آن مشکالت

 فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها
 فرهنگ کار در ایران

مثبت بسیار در فرهنگ آرمانی دینی که در آن به کار ارزش بسیار داده می شود  در جامعه ما با وجود عناصر

و نیز با وجود سنت امامان در ارج نهادن به کار و تاکید بر ارزش اکتباسی تا اکتباسی، ارزش هایی در جامعه 

ت، به شیرح غلبه دارد که اخالق کار و به تبع آن کار آفرینی را تضعیف می کند بعضی از عوامل این وضعی

 زیر است:

 غالب بودن ارزش های انتسابی و محدود بودن جایگاه ارزش های اکتسابی .1

 اهمیت نسبت، در اشتغال مناصب و تخصیص منابع   .2

 اصل وراثت خاندانی سمت ها و بهره مندی از منابع کمیاب .3

 غلبه ارزش وابستگی و وفاداری شخصی بر لیاقت و کاردانی  .4

ن باعث پدید آمدن تجمل گرایی، رفاه آاده نادرست و غیر مدبرانه از وجود ثروت های ملی و استف .5

 طلبی و مصرف گرایی غیر مولد شده است.

باورهایی نظیر بی اعتنایی به مال دنیا، زشت شمردن انگیزه های مادی، تقبیح  برداشت اشتباه از .6

 رفتار سودطلبانه، تاکید بر بی وفایی دنیا و کفایت حداقل معشیت.

جریان نوسانات اقتصادی در دوره گذشته و دست یافتن افراد به پول های باد آورده در جریان این همچنین 

تغییرات موجب شد، پول به عنوان ارزش فی نفسه و تا حدی مستقل از کار و بیشیتر وابسیته بیه شیانس و 

 اقبال در جهت کارآفرینی عمل کند.

 فرهنگ کار در ژاپن
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ن در اخالق کار، بسیار اهمیت دارد. در دایره المعارف ژاپنیی، فرهنیگ ایین تعریف فرهنگدر ژاپن و تاثیر آ

 چنین تعریف شده است: تالش برای اسیتفاده از طبیعیت ییا منیابع طبیعیی در بهتیر کیردن زنیدگی انسیان

 ) نوع بشر( که دارای دو بعد می باشد: 

 دانش، هنر، مذهب و ثمره فعالیتهای روحی انسان است. .1

 ی فنی که مترادف کلمه تمدن است.ثمره ی فعالیتها .2

ژاپن، اولین کشوری است که ترویج فرهنگ کارآفرینی را از سطح دبیرستان شروع کرد. بر اساس طرحی به 

توسط سازمان آموزش و پرورش ژاپن پیاده سازی و  1958نام سربازان فداکار اقتصادی ژاپن که در سال 

ر آفرینی پرداخته و آموزش دیدند که چگونه کشورشان را از اجرا شد. افراد از سطح دبیرستان به مسئله کا

 وابستگی صنعتی رهایی دهند. به تدریج مسئله کار آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاه ها هم کشیده شد.

 فرهنگ کار در غرب

ماکس وبر در کتاب خود تحت عنوان اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری رفتار سرمایه داران را به 

ن افرادی که به کار و تولید به عنوان ارزش فی نفسه می نگرند و نه به عنوان وسیله ای برای دستیابی عنوا

 به رفاه بیشتر بر اساس اخالق پروتستانی ) کالونی( تشریح می کند.

او به عقاید و ارزش های ارائه شده در دیدگاه کالونی اشاره می کند و نشان می دهد تفسیر جدید کالون از 

مسیح و نگاه وی به جهان و نیز جایگاه انسان در جهان و رابطه وی با خدا علی رغم سوق دادن فرد به  دین

 سوی رفتار زاهدانه معتقد به این عقاید را به تالش مداوم وا میدارد در حالی که تفسیر کاتولیکی

 .از مسیحیت چنین راهکاری را در جامعه فراهم نمی سازد

ا همواره مورد توجه دانشمندان اروپایی بوده اینکه چرا کسب و کار آمریکا تا رشد کسب و کار در امریک

میلیون شغل ایجاد شده است؟و حال  30سال،  20این حد مورد تحسین است؟ چگونه در آمریکا در مدت 

. چه چیزی اشتهای سیری میلیون شغل ایجاد گردیده است 5ط آنکه در اروپا با جمعیتی بیش از آمریکا فق

 ذیری آمریکا را برای رشد و افزایش خیره کننده بهره وری در سال های اخیر تحریک می کند؟ناپ

سی پاسخ دادن به آنها سرمایه داری را در کانون یاینها سواالتی بود که چارلز هندی فیلسوف شهیر انگل

نیادین در توجه خویش قرار داد و نتیجه کار نگاهی روشنفکرانه و تکان دهنده برخی از فرصت های ب

 شالوده کسب و کار امروز است.

آنچه بیش از همه توجه هندی را جلب می کند، خوش بینی مردم آمریکاست. اعتقاد استوار و بی چون و 

چرای آنان به اینکه می تواند و باید بهتر از امروز باشد . به نظر هندی ، نیروی بر آمده از خوش بینی با 

در قداست کار و حرکت ثروت ناشی از کد یمین و عرق جبین راز توافق و  اعتقاد پیورتین ها ) پاکدینان(

 کامیابی مردم آمریکاست.

ی از آمریکائیان تزریق ت هیوز استرالیایی می گوید که ارزش های پاکدینان در رگ و پی جمع عظیمرابر

سابقه نداشت، در آنان بذر اخالق کار و نیز تقدم مذهب را در حدی که جز در دنیای اسالم  شده است و

بستر زندگی آمریکایی ها کاشتند.هیوز می گوید که پاکدینان مفهوم نو بودن و نو شدن را در آمریکا اختراع 
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کردند و اینکه ثروت نماد ارزش می باشد از سنت پاکدینان است که تا به امروز ادامه یافته است.معنای این 

یست و الزم نیست که کسی ثروت خود را پنهان کند که حرف، آنهاست که داشتن پول یا کاالی مادی عار ن

از این نظر با بخش هایی از اروپا که در مقام کسب و ثروت موروثی یا ثروت مفت بی زحمت سابقه ای 

 طوالنی دارد، بسیار متفاوت است.

بنابراین ثروتمند آمریکایی می خواهد که در بخشش مال خود دست و دلباز باشد و حتی تظاهر و 

دنمایی کند، زیرا که پول زحمت کشیده مایه مباهات است، نیکوکاری و رساندن خیر به جامعه، نشانه خو

 گذراندن عمری پر بار و پر حاصل است . بیجهت نیست که بذل و بخشش اموال و دارایی شخصی

 در آمریکا به مراتب بیشتر از اروپا است. 

یخواهید، باید ثروتمندان را تحمل کنید. حال آنکه در چرچیل روزی گفته بود که اگر جامعه ای ثروتمند م

آمریکا ثروتمند به جای تحمل ستایش می شود، به شرطی که ثروت او از راهی آبرومندانه و شرافتمندانه به 

 دست آمده باشد.

ارج نهادن به ثروتی که از راه تالش و کوشش و با خالقیت و ابتکار حاصل شده از یک طرف و ارزش 

ه آموزش و پرورش به نحوی که جامعه را به صحنه آموزش و پژوهش تبدیل کرده و علم، پژوهش نهادن ب

و فناوری را به موضوعات مورد عالقه عموم قرار دهد نشانه هایی از جامعه اطالعاتی موجود در غرب 

علم را است.شاید دره سیلیکون مثال خوبی باشد از جامعه کوچکی که توانسته است فرهنگ کار و فرهنگ 

درهم آمیزد و کارآفرینان همچون مدیران شرکت های مایکروسافت، اینتل، یاهو، و نت اسکیپ را وارد 

 عرصه اجتماع نمایند.

مایلی در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که به الگوی کارافرینی فناوری جهان  50دره سیلیکون یک داالن 

اصلی ترین مرکز فعالیتهای  1990واقع شده در دهه  مبدل شده اید این منطقه که در جنوب سانفرانسیسکو

فناوری در ایالت متحده بوده است.انقالب  اطالعات عمده ترین عامل پیشبرد توسعه در دره سیلیکون بوده 

را رقم  1997تا  1993از رشد صنعتی سال های  %45است و صنایع رایانه و نیمه هادی این منطقه بیش از 

یکون، به گونه ای تکامل یافته است که توسعه شرکت های جدید فناوری را تشویق زده اند فرهنگ دره سیل

 می کند مولفه های این فرهنگ عبارتند از :

 آزادی عمل در آزمون و شکست خوردن .1

 خروج کارآفرینانه .2

 پذیرش تغییرات سریع .3

 جبران خدمت .4

 سیستم چاالک ) عرضه مجانی نمونه های اولیه( .5

 ی جوانسرمایه گذاری در شرکت ها .6

 نگرش ها نسبت به کسب و کار :انواع 
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نگرش به کسب و کار عبارت است از آمادگی روانی فرد برای انجام کار ، که این آمادگی روانی میی توانید 

مثبت، منفی یا خنثی باشد . نوع نگرش مردم یک جامعه به کسیب و کیار در کمییت و کیفییت انجیام کیار  

 توسعه جامعه نقش موثری دارد.

وقتی به هر دلیلی ، فرد از انجام کار خوشش نیاید و به دنبال فرصتی منفي نسبت به کسب و کار : نگرش -1

بگردد تا از انجام کار شانه خالی کند و به اصطالح از زیر کار در رود فرد دارای نگرش منفی 

بیانگر نسبت به کار است و جمالتی همانند عمر گرانبها ، چرا آن را با کار کردن به هدر دهیم؟ 

 نگرش منفی به کسب و کار است.

 مهمترین دلیل این نگرش را مي توان تصور ناعادالنه بودن شرایط کار برای فرد دانست.

این نگرش ، بیانگر وضعیتی است که فرد هیچ احسیاس خاصیی ) نگرش خنثي نسبت به کسب و کار :   -2

لیف در برابر دستمزدی که بیه او مثبت یا منفی( نسبت به کسب و کار ندارد و انجام کار را یک تک

می دهد ارزیابی می کند در این حالت فرد هیچ تعلق خاطر خاصی به کسب و کار نداشته و برنامه 

 دراز مدتی برای آن ندارد.

نگرشی است که فرد با عشق و عالقه به کار میی نگیرد و کسیب و نگرش مثبت نسبت به کسب و کار :  -3

اعی می داند و از انجام کار ، احساس رضیایت و شیادمانی میی کار را عامل موفقیت فردی و اجتم

 کند.

 برخي از عواملي که مانع ایجاد نگرش مثبت به کسب و کار در ایران شده است :

 عالقه به ثروت های بادآورده در برخی افراد .1

 استقبال اکثریت نیروهای کار از تعطیالت .2

 بهره وری پایین نیروی کار .3

 ری، داللی و خدماتی در مقابل مشاغل تولیدیتمایل به مشاغل واسطه گ .4

 نگرش اسالم به کسب و کار :

از نظر قرآن کریم و معارف اسالمی ، در عین حاکم بودن مشییت الهیی ، انسیان  خیود مسیئول سرنوشیت 

اجتماعی خویش است و حاکمیت انسان بر سرنوشت خود ، از مصیادیق مشییت الهیی اسیت. خداونید در 

به راستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغیییر نخواهید داد، مگیر آنچیه را در »  سوره رعد می فرماید:

 «ضمیرشان است ، تغییر دهند

بنابراین ، این ملت ها هستند که با ایجاد تغییرات درونی ، سبب تحوالت بیرونیی و اجتمیاعی میی شیوند . 

پییش از هیر چییز  آنان شده اسیت ،ر پس اگر در محرومیت به سر می برند و بدبختی های فراوان گریبانگی

 باید اراده کنند و خود را متحول سازند.

اسالم به کسبی و کار و فعالیت انسانی توجه زیادی مبذول داشته و افراد کوشنده و تالشیگر را بیا عبیارات 

 گوناگون تشویق کرده است که به چند نمونه از آنها اشاره می گردد:
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 17ی خانواده خود، همچون مجاهد در راه خداست.امام صادق ) ع( : تالش کننده برا 

 .18رسول اکرم )ص( : عبادت ده جزء دارد که نه تای آن در کسب روزی حالل است 

 .19پیامبر اکرم )ص( : پس روزی حالل رفتن ، بر هر مسلمانی واجب است 

 .: )باشید و هیر  و کسیل افسرده دنیوی در امر زندگی را که مردی دارممی دشمن من ..امام باقر )ع

 20.تر استکسل در امور اخروی شخص باشد آن داشته کسالت دنیوی در زندگی کس

اسالم در کنار تشویق به تولید و پذیرفتن انگیزه های متفاوت در مورد آن ، سعی می کند  انسیان را از سییر 

ن در گرداب مادیات نجات بخشد و از گرفتار شدن در ورطه حرص و آز رها سازد؛ و این اعجاز اسالم شد

است که با حفظ باالترین سطح ممکن تولید ، ریشه ماده پرستی را می خشکاند و انسیان را در مییان شیعله 

نید و در نتیجیه هرگیاه های آتش ، سالم نگه می دارد . اسالم دنیا را وسیله ای برای نیل بیه آخیرت میی دا

 اصطکاکی پدید آید ، آخرت مقدم است.

در جهان بینی اسالمی ، روزی هر کسی در تقدیر الهی است که با احترام به احکام شرع ، بدان می رسید. از 

روزی دو گونه تقسیم شده است ؛ یک قسم آن بر صاحبش رسد » امام صادق )ع( نقل شده است که فرمود: 

نکند، و روزی دیگر وابسته به کوشش اوست . آنچه برای بنده قسمت شده ، به هر حال ، حتی آن را طلب 

به او می رسد ، هر چند برای آن تالشی نکند و آنچه با تالش قسمت او می شیود ، بایید از راه هیایش بیه 

. پس جست و جو آن پرداخت و آنها راههایی است که خداوند برای او حالل کرده است، نه راههای  دیگر 

اگر از طریق حرام ، روزی خود را بطلبد و به دسیت آورد ، بیه حسیاب روزی او گذاشیته و در مقابیل آن 

 21«. مواخذه هم می شود

در نتیجه معنای این که خداوند روزی هر کسی را تعیین کرده است و به او می رساند ، این نیسیت کیه میا 

و تالش در این راه و دفاع از حقوق خود ، با توحید و حق فکر کردن در این زمینه را نداشته باشیم و سعی 

توکل و اعتماد به رزاقیّت الهی منافات داشته باشد. قرآن کریم که خداوند را به رزاقیّت وصف کرده اسیت ، 

سعی و کوشش طبق فرمانهای الهی را واجب نمی کرد و اولیای الهی که شاگردان مکتیب الهیی قیرآن انید، 

 جانبازی و فداکاری نمی کردند.برای احقاق حقوق ، 

ندد سدر نهایت می توان چنین گفت که اسالم ، جامعه ای عزیز، مستقل و متکی به خود می خواهد و نمی پ

که ملت مسلمان، زیر دست بیگانه باشد ، از این رو ، مسلمانان باید با برنامه ریزی الزم بیه خیود کفیایی و 

به کسب و کار مطابق تعالیم اسالمی توان رفع نیازهای خیود را ،  توسعه دست یابند و با ایجاد نگرش مثبت

دست کم در سطح محصوالت و خدمات استراتژیک و حیاتی، با تامین سطح مطلوب رفاه برای افراد جامعه 

 ، داشته باشند.

                                                 
 88،ص  5فروع کافی ، ج  -1

 119،ص  4میزان الحکمه ، ج  -2

 120، ص  4میزان الحکمه ، ج  -3

 37، ص  12وسائل الشیعه ، ج  -4

 29، ص  12وسائل الشیعه ، ج  -5
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 انواع کسب و کار

 تقسیم بندی کلي کسب و کار 
 BusinessIndustryکسب و کار صنعتي   :   -1

کسب و کار با تولید کاال و مواد اولیه سر و کار دارد به عبارت دیگر صنعت به فرایندهای استخراج این نوع 

 و تولید کاالها برای مصرف نهایی با استفاده صنایع دیگر برای تولید توجه دارد همانند:

 صنایع استخراجی : معدنی ، کشاورزی ، شکار و ... -1-1

 نیاز انسانها و اصالح نژاد گیاهان مورد نیاز بشر. صنایع ژنتیک : اصالح نژاد جانوران مورد -1-2

 صنایع تولیدی : آهن و فوالد، ماشین ، بافندگی و .... -1-3

 صنایع سازه ای : سدها ، جاده ها ، پل ها و ... -1-4

   BusinessServiceکسب و کار خدماتي  -2

رای آوردن کاالهیا و این کسب و کار با توزیع ارتباط دارد به عبارت دیگیر شیامل فعالیتهیایی اسیت کیه بی

 خدمات از مکان تولید به محل مصرف ضروری اند. و شامل دو دسته خیدمات حمیایتی و مسیتقیم اسیت.

 خییدمات حمییایتی : بانکییداری ، حمییل و نقییل ، بیمییه ، انبییارداری ، بسییته بنییدی ، تبلیغییات . -2-1

 خدمات مستقیم : داخلی ، هنری ، بهداشتی ، بیمه ای ، ارتباطات -2-2

    BusinessTradeسب و کار تجاری ک -3

کسب و کار تجارتی در واقع شاخه ای از کسب و کار خدماتی است به عبارتی کسب و کار تجاری 

به معنی واسطه گری است کسب و کار تجاری بر اساس اندازه و میزان پوشش ، به دو دسته اصلی 

 تقسیم می شود:

 

 تجارت عمده فروشی                                                         

 بر اساس اندازه و ظرفیت :              تجارت خرده فروشی -3-1

 تجارت بین المللی   

 تجارت منطقه ای یا محلی                              بر اساس پوشش بازار  :              -3-2

تجارت ملی                                                                                       تجارت داخلی                      

  

 حجم تولید و خدمات و بر اساس نوع تقسیم بندی کلي کسب و کار 

 کسب و کار اینترنتي -1

این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسیعه ی جامعیه ی خیدماتی بیه       

 عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند.

نوع کسیب و کیار بیه  کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می شود. این

سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارهیا 

اقل هزینیه دسترسیی پییدا نیز این امکان و فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی بیا حید
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درصد از ایین جمعییت،  69فاده می کنند.  میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت است 900امروزه بیش از کنند.

 روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند. 90در طول 

 مزایای کسب و کار اینترنتي:

  زیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند و این امر می تواند بیه

 معنای وجود مشتریان بالقوه برای شما باشد. 

 سیاعته بیه  24ازار، هیچ موقع بسته نمی شود. مشتریان شما میی تواننید بیه صیورت این نوع ب

اطالعات کسب و کارتان دسترسی پیدا کنند. شما نیز می توانید هر چند بار و با هر فاصیله ای 

که بخواهید ، اطالعات مورد نظرتان را درباره ی فعالیتها و فروشگاهتان در صیفحات اینترنیت 

 جای دهید. 

 از این، شما می توانید کاتالوگی از محصوالت و خدماتتان را همراه تصویر و حتی فییلم  مهمتر

در صفحات اینترنت قرار دهید. در این صورت، مشیتریان بیالقوه ی شیما میی تواننید آنهیا را 

 مشاهده کنند و حتی در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خرید دهند.

  کترونیکيتفاوت کسب و کار اینترنتي با تجارت ال
E-Business  ،به مجموعه فعالیتهای مربوط به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، مالی، خرید و فروش

ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه گذاران و... که از طریق شبکه اینترنت انجیام 

 شود.گیرد اطالق میمی

E-Commerce   به خرید و فروش از اینترنت می باشد و خود، زیرمجموعه ای از تنها شامل مسائل مربوط

E-Business  .است 

گیروه عمیده  10تیوان آنهیا بیه امروزه، کسب و کارهای اینترنتی بسیار متنوعند. اما به طور کلی آنهیا را می

 تقسیم بندی کرد:

 اینترنتیییتبلیغییات  -3خرییید، فییروش و حییراج کاالهییای مختلییف -2ایجییاد اجتماعییات آنالییین -1

تهییه و ارائیه نیرم  -6ایجاد امپراطوری اطالعات، اخبار و آموزش -5ارائه خدمات تخصصی به دیگران -4

خدمات مربوط به  -9پیوستن به شبکه های واسطه گری -8چند رسانه ای یا مالتی مدیا -7افزارهای مختلف

 سرمایه گذاری مشترک -10ایمیل

 

 

 Home   Businessکسب و کار خانگي     -2

بطور سنتی در بسیاری از منازل در کشورها وجود داشته و به مفهوم درآمد و کسب و کیار از طرییق انجیام 

 فعالیتها در منزل اختصاص دارد.

 Family  Businessکسب و کارهای خانوادگي     -3



49 

 

ز این کسب به کسب و کارهایی اطالق می شود که افراد یک خانواده اقدام به تشکیل کسب و کاری نمایند ا

 و کارها در بسیاری از کشورها می توان مشاهده کرد علی الخصوص در ایتالیا .

کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هیم خویشیاوند و فامییل باشیند. بیه   

کسیب  ب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیلعبارت دیگر به کس

 و کاری می نمایند. این نوع کسب و کار ها را می توان در بسیاری از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نمود.

شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارهایی که بوسیله ارتباطات و تعامالت خانوادگی و افراد خیانواده تحیت 

 تاًثیر قرار می گیرند.

 Rural   Businessکسب و کار های روستایي     -4

این نوع کسب و کارها کوچک بوده و بر اساس نوع روستا و بیا توجیه بیه غالیب فعالیتهیای کشیاورزی و 

 کارگاهی بودن فعالیتهای روستاها کسب و کار روستایی اطالق می گردد.

را کسیب و کیار  و کیارهای کسیب بکارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا در راسیتای شیکار فرصیت

 گویند. روستایی

 نماید: ( کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره ذیل تعریف می1994پترین )   

 کند.پاسخ بازار بسیج میتقاضای بینیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک  .1

 توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ. .2

 .گیری از یک فرصتبهرهفرآیند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدی از منابع در راستای  .3

کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضای روسیتا  .4

 تصور نمود. 

 20-10ی کوچک روستاها، در مقیاسی کوچک هستند و اغلب بین این نوع کسب و کارها با توجه به اندازه

های کشاورزی و کارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند. با توجیه نفر بوده و با توجه به غالب بودن فعالیت

ی اطالعاتی، کسب و کارهای روستایی نیز در نوع دچیار تغیییر و به تغییرات عصر کنونی و ورود به جامعه

 شود.اند و انواع کسب وکارهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و فناوری اطالعات در آن دیده میتحول شده

 Small and medium   Entereprise  ((SME))ای کوچک و متوسط    کسب و کاره -5

نفر را به خود اختصاص داده اند را شامل می گردنید . ) در  50اکثر واحدها ، کارگاهها و شرکتهایی که زیر 

 نفر مالک تشخیص است( 100نفر و در آمریکا  50ایران و اروپا در این نوع کسب و کار 

 : Large   scale  Entereprise  کسب و کارهای بزرگ  -6

نفر بوده و از نظر سود و فروش معموالً ارقیام بیاالیی  500اشتغال در این نوع کسب و کار ترجیحاً باالتر از 

 برخوردار هستند.

 کسب و کارهامتناسب با عصر اطالعات  :تقسیم بندی 

 کسب و کارهای تولیدی ) صنعتی و کشاورزی( .1
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بانکداری ، بیمه ، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آمیوزش ، توریسیم ، کسب و کارهای خدماتی )  .2

 هنری ، تفریحی و سرگرمی و ...(

 کسب و کارهای تجاری .3

 کسب و کارهای فن آوری اطالعات و ارتباطات .4

 تجهیزات مخابرات -4-4خدمات مخابرات   -3-4سخت افزاری -2-4 نرم افزاری یا خدماتی – 4-1

 :کسب و کارموفق برای شروع یکمهم نکاتي 

 بزر گ بیندیشید ولی با یک کار کوچک آغاز کنید. .1

قبل از آغاز یک کسب و کار باید مطمئن شوید که مفهومی که در ذهن دارید قابل اجراسیت. بهتیر  .2

است ابتدا یک نمونه کار انجام دهید و نتیجه را ارزیابی کنید. بیندیشید که چگونه میتوانیید تئیوری 

کوچک بیازمائید، قبل از اینکه متعهد کاری بزرگ از قبیل قرارداد رهن و ییا  خود را در یک مقیاس

 خرید مکان شوید.

اگر حتی بتوانید حداقل یک مشتری پیدا کنید و به شما ثابیت شید کیه طیرح میورد نظرتیان قابیل  .3

 اجراست این شانس را دارید که این موفقیت ،دفعات دیگری نیز برایتان تکرار گردد.

تان قابل اسیتفاده هسیتند، تجهییزات جدیید تهییه دود کار کنید. اگر تجهیزات قدیمیبا بودجه مح .4

 نکنید. معامله پایاپای بهترین روش تهیه تجهیزات مورد نظرتان است.

به آغاز ییک کسیب و کیار بدون داشتن یک طرح کسب و کار جامع که حاوی کلیه جزئیات باشد  .5

 جدید مبادرت نورزید.

به شما در مسائلی نظیر گردش نقدینگی، نقطه سربه سر و صیورت سیود و تواند یک حسابدار می .6

 زیان کمک کند.

تر از شرکا هستند و مشکل کمتری نیز در مواجهه با آنها دارید. زنیدگی شیما بانکها به مراتب ارزان .7

در این صورت از آن خودتان نخواهد بود. البته به یاد داشته باشید که آغاز یک کسب و کار با ییک 

 نهایت بهتر از عدم آغاز یک کسب و کار است.شریک بی

وقتی یک شریک دارید باید به نظرات اونیز توجه کنید. در شراکت بدون رسیدن به توافق الزم هیر  .8

 تالشی به بن بست خواهید رسید.

مسئله دیگر، مدیر عامل بودن و داشتن رای اکثریت است. این دلیل دیگری است کیه آگیاه باشیید  .9

درصد از سهام شرکت خود را واگذار نکنید، البته اگر تمایل داریید کیه کنتیرل  49بیش از  گاههیچ

 اوضاع به دست خودتان باشد!!

تحقیقیات بیازار بسییار آیا برای کسب و کار شما بازار وجود دارد؟ وسعت این بازار چقدر است؟  .10

 ود را پیدا کنید.مهم و اساسی است. بهتر است به جای ایجاد بازار جدید، بازارهای موج
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اگر در این بازار رقیبی ندارید و یا رقابت محدودی وجود دارد، هشیار باشید. ممکن است به واقیع  .11

بازاری وجود نداشته باشد! به عبارت دیگر ممکن است روی یک محصول خیاص دسیت گذاشیته 

 باشید که تا کنون شناخته نشده است.

کیل، واسطه بیمه و یا میدیر بانیک مشیورت نمائیید. قبل از آغاز یک کسب و کار، با یک مشاور، و .12

ای نیز مجانی است. اما قبل از هر اقدامی مشاوره بانک مجانی است. مشاوره اولیه با مشاوران حرفه

 پرسش نمائید.

می توانید در هر زمینه کسب و کار و یا صنعت جدید از طریق خواندن کتاب متخصصیین آن فین،  .13

یز می توانید عمالً تجربه کسب نمایید. حتیی بیشیتر از آن نییز میی حتی برای یک ساعت در روز ن

توانید مطالعه کنید زیرا هرچه بیشتر مطالعه کنید، مغز اطالعات جدید را بهتر از اطالعات جزییی و 

 آساندرک می کند. تکرار با فاصله ،یک روش مؤثر در یادگیری مؤثر و اثبات شده است.

آغاز کسب و کاری که در ذهن دارید به تجربه عملی نیاز دارید می حتی اگر فکر می کنید که برای  .14

توانید مدتی را برای یکی از رقبای خود کار کنید. حتی می توانید نیمه وقت کار کنید. هرچه برایتان 

 مفید است یاد بگیرید و در عین حال مزد نیز دریافت کنید. 

هدفتان این باشد که خود نیز توسعه پیدا کنید  به همان سرعتی که دارایی شما افزایش می یابد، باید .15

 و از یک صاحب کسب و کار/ مجری به یک صاحب کسب و کار/مدیر تبدیل شوید.

هیچ وقت نباید کسب و کاری را با این هدف که کلیه امور را خود رتق و فتق کنیید آغیاز نماییید.  .16

 این کار درست مانند این است که کار خود را با پول بخرید.

بخواهید هر کاری را خودتان انجام دهید عملی نیست. باید یاد بگیرید که تفویض اختیار کنید.  اگر .17

باید افراد با انگیزه ای را بکیار بگیریید کیه حتیی از شیما باهوشیتر و زییرک تیر باشیند. بیه آنهیا 

آنها نظارت استانداردهای باالی خود را بیاموزید و در حالیکه آنها اغلب کارها را انجام می دهند بر 

 داشته باشید.

انتخاب یک نام تجاری مناسب، برای موفقیت شما بسیار حایز اهمیت است. بعد از سالها تجربه در  .18

 تبلیغات و بازاریابی، در این خصوص موارد زیر باید رعایت شود:

ند و بیه نام شما نباید مشابه نام رقبایتان و یا نزدیک به آن باشد زیرا اوالً مشتریان سردرگم می شیو .19

 آسانی شما را پیدا نمی کنند و ثانیاً ممکن است مورد شکایت شرکت های رقیب واقع شوید.

 هرچقدر اسم شرکت کوتاهتر باشد، به یاد ماندنی تر خواهد بود. .20

 اسم باید به آسانی هجی شود و به وضوح قابل تلفظ باشد. .21

کسب و کارهیایی کیه نیام صیاحبان اسم شما باید تبلیغی باشد برای آنچه می خواهید انجام دهید.  .22

خود را دارند تنها در صورتی موفقند که این اسم برای دیگران آشنا باشد و یا مرادف یک محصول 

 و یا خدمت شناخته شده باشد.

 نباید نام شما به نام شرکت ثبت شده دیگری تجاوز کند.  .23
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 ب و کار خود ارایه دهید. نام شما باید متمایز و در ارتباط با تصویری باشد که مایلید از کس .24

با توجه به ثبت اسم شرکت شما در کتاب زرد اگر اسم شما با اولیین حیروف الفبیا آغیاز شیود در  .25

 صدر لیست شرکت ها قرار خواهید گرفت.

 شاید شما دوست داشته باشید نام شهر و یا شهرستان خود را بخشی از نام شرکت خود قرار دهید.  .26

د را در نام کسب و کارتان مورد استفاده قرار ندهید، این اسیت کیه دلیل دیگری که نام کوچک خو .27

در اذهان مشتریانتان تبعیض ایجاد می کنید و آنها به دنبال شما میی گردنید و در حیالی کیه سیایر 

 همکارانتان بیکار نشسته اند کار فراوان روی سر شما ریخته می شود.

ب و کار خود دارید در صورتی که نام کسیب همچنین زمانی که تمایل به فروش و یا واگذاری کس .28

و کارتان، اسم کوچک شما باشد، به قیمتی پایین تر از زمانی که یک نام تجاری مناسب داشته باشد 

 به فروش می رسد.

یک جلسه هم اندیشی با روش طوفان مغزی، تشکیل تعیین نام مناسب به این روش انجام می شود: .29

ذهنتان می آید بنویسید، حتی اگر مسخره به نظر آیند. در این مرحله دهید. نام های مناسبی را که به 

 اسم گردد. 100کمیت بیش از کیفیت اهمیت دارد. این رویه باید منجر به تولید حداقل 

نیام  7الیی  6در این مرحله به تسویه فهرست اسامی و حذف نام های نا مناسیب بپردازیید تیا بیه  .30

ز بیندیشید و اینکه اغلب آنها کدام اسم را ترجیح می دهند. ایین برسید. به ارتباطات فکری مردم نی

لیست را به دوستان و انجمن های حرفه ای که به قضاوت آنها اطمینان دارید نشان دهید و نظر آنها 

را بخواهید. همچنین دلیل آنها را از انتخاب این اسم بپرسید. در نهاییت، خودتیان تصیمیم بگیریید 

 د و تصمیم نهایی با شماست چون کسب و کار متعلق به شماست.زیرا شما رییس هستی

سپس به کتاب راهنمای آنالین و آفالین مراجعه کنید تا ببینید که آیا اسم منتخب شما وجیود دارد  .31

 یا خیر.

را جستجو کنید تا بدانید که آیا نیام میورد نظیر شیما در  " .com"همچنین در اینترنت شناسه های  .32

 ارجحیت دارد. " .net"به  " .com"؟ به یاد داشته باشید که     اینترنت وجود دارد

  مورد کسب و کار جدییدتان  در  مختصری  هزینه کردن هر مبلغی برای تبلیغات،توضیح  از  قبل .33

 بنویسید و برای رسانه های معتبر بفرستید.

نهایتاً هر کارآفرین باید به یاد داشته باشد که اغلب کاالها و خدمات به خودی خود به فروش نمی  .34

قاعده ای را به عنیوان  پارتوروند. شاخص ویژه ای برای این مطلب وجود دارد. اقتصاد دانی با نام 

سیت کیه معروف است. این اصل بیانگر این مطلب ا 80-20یک اصل ارایه داده است که به قانون 

دیگیر درگییر خیدمات فیروش و  %80از کسب و کارها به ارایه خدمات مشغول باشیند،  %20اگر 

 تبلیغات هستند.

بنابراین بهتر است به مطالعه موردی در مورد روش های تبلیغات و فروش برای کسب و کار خیود  .35

 بپردازید.
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 اندازی یک کسب و کارگام اساسي برای راه 50

زی یک کسب و کار تازه هستید؟ هیچ اشکالی ندارد، مطمئن باشید که تنها نیسیتید. همیه آیا در فکر راه اندا

ساله هزاران نفر برای فروش محصوالت و خدمات خود به همین فکر می افتند.بعضی ها موفق می شوند و 

برخی هم شکست می خورند. هر چه بیشتر در مورد راه اندازی یک کسیب و کیار جدیید مطلیب بدانیید، 

ت شما در خلق مجموعه ای که پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خاطر شما بینجامد، بیشتر خواهد قدر

بهترین کمک برای شروع مراحل ابتدایی ییک کسیب و کیار تیازه  گام  50بخش  و 9در  فهرست زیر شد.

 است :

 ارزشیابي ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی

 ست؟آیا نوع کسب و کار متناسب با شما ه .1

 .از تحلیل نقطه سر به سر برای اطمینان از سوددهی ایده اقتصادیتان بهره ببرید .2

 .یک برنامه مدون کسب و کار شامل بررسی سود و زیان حجم نقدینگی را تهیه کنید .3

 .منابع مالی را برای شروع و راه اندازی کسب و کار تعیین کنید .4

 .برنامه بازاریابی تهیه کنید .5

 قانوني کسب و کارتان تصمیم گیری کنیددر مورد ساختار 

 .مالکیت یک نفره .6

 .شرکت با مسوولیت محدود .7

 .شرکت تضامنی یا تعاونی .8

  تعاونی یا ... شرکت سهامی خاص و .9

قبل از تصمیم گیری در مورد ساختار سازمان خود از منیابع مختلیف بیه وییژه از ییک کارشیناس  .10

 .استفاده کنید

 .پاسخ تهیه کنیدبرای سواالتی که در ذهنتان است  .11

 نامي را برای کسب و کارتان انتخاب کنید 

 .به اسامی مختلفی که می تواند با نوع محصول و خدمات شما تناسب داشته باشد، بیندیشید .12

اگر می خواهید کسب و کار اینترنتی راه بیندازید، بهتر است امکان ثبت نیام مجموعیه خیود را بیه  .13

 .بررسی کنید domainعنوان یک 

داراتی که متصدی اسامی فعاالن اقتصادی در حوزه شما هستند جهت انتخاب نامی که تکراری از ا  .14

 .نباشد، استعالم کنید

 .برای تعیین نام شرکت با اداره ثبت شرکت ها می توانید هماهنگی کنید .15

 .آن دسته از اسامی که هویت تجاری دیگران است یا موجب سردرگمی مشتریان می شود، حذف کنید .16

 .اسامی باقی مانده در فهرست تان باالخره مناسب ترین را انتخاب کنیداز  .17
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 نام کسب و کارتان را ثبت کنید 

 .اقدامات اولیه و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مجموعه اقتصادی تان در اداره مربوطه .18

 .تثبیت نام به عنوان معرف کاال و خدمات شما ضمن تعیین حوزه فعالیت  .19

را در فضیای ه عنوان یک دامنه و آدرس اینترنتی )در صورتی که بخواهید فعالیت خیود تثبیت نام ب .20

  .(اینترنتی داشته باشید

 تهیه مدارک سازماني 

 .تهیه مرامنامه و اصولی که افراد مجموعه اخالقاً خود را به آن پایبند بدانند .21

 .تهیه و تنظیم اساسنامه .22

 .تهیه و تنظیم چارت سازمانی .23

 .شرح وظایف و فرآیند کاری هر بخش تهیه و تنظیم .24

 پیدا کردن محل کار 

 .ویژگی ها و فیزیک مورد نیاز شغل تان را شناسایی کنید .25

 .توان خود را برای پرداخت اجاره تعیین کنید .26

بهترین همسایگی ها برای کسب و کارتان را تعریف کنید و تحقیق کنید آنان به طیور متوسیط چیه  .27

 .مقدار اجاره پرداخت می کنند

مکان هایی را که برای کار انتخاب می کنید باید کامالً مناسب برای نوع کارتان باشید ضیمن آنکیه  .28

 .های قانونی نداشته باشدفعالیت شما در آنجا محدودیت

 قبل از امضای هر قرارداد اجاره، آن را به دقت مطالعیه کیرده و بهتیرین و مناسیب تیرین میورد را  .29

 .انتخاب کنید

 دیگر مدارک رسمي و قانونيتهیه مجوزها و  

 برقراری ارتباط و ثبت شدن نزد سازمان های رسمی مانند اداره مالیات .30

 مجوزهای مهارتی و مدارک تاییدکننده این مهارت ها .31

 کسب مجوز فعالیت از اتحادیه صنفی یا دیگر مراجع ذی ربط .32

  کسب مجوزهای مرتبط با کیفیت کار نظیر انواع استانداردها و.... .33

  تاییدیه های کاری از مراجع ذی صالحکسب  .34

 تعیین ابزار و وسایل کاری که باید پوشش بیمه ای داشته باشند .35

 تماس با یک شرکت بیمه و تخمین مبلغ انواع بیمه ها .36

 بیمه مسوولیت برای آن دسته از کارهایی که بسیار مسوولیت زا هستند .37

 ا حاضر می شوندبیمه اموال چنانچه ارباب رجوع و مشتریان در محل کار شم .38

  بیمه محصوالت خطرناک یا حساس ) چنانچه چنین محصوالتی تولید می کنید ( .39

 بیمه خسارت و دزدی یا صدمه دیدن حین کار .40
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 بیمه پزشکی و از کارافتادگی برای خود و کارکنانتان .41

 راه اندازی سیستم مالي

 .نیدرویه مالی خود را بر اساس سیستم خرید و فروش نقد یا نسیه انتخاب ک .42

 .چنانچه چرخه فعالیت ساالنه شما با تقویم همخوانی ندارد، سال مالی خود را معین کنید .43

 .تمامی پرداخت ها و دریافت ها را ثبت کنید .44

 .استخدام یا مشاوره با یک کارشناس حسابداری را مدنظر قرار دهید .45

 .از دفاتر یا نرم افزارهای مالی متناسب استفاده کنید .46

 مالیاتي و پرداخت مالیات را راه اندازی کنید تا غافلگیر نشویدسیستم اظهارنامه  

 .با روال پرداخت مالیات در ساختار صنفی خود آشنا شوید .47

 .با روش هایی که موجب کاهش پرداخت مالیات می شوند، آشنا شوید .48

 .از کتب و نشریات مربوط به امور مالیاتی غافل نشوید .49

 .کنیدیک تقویم مالیاتی برای کارتان تنظیم  .50

 مراحل راه اندازی یک کسب و کار جدید برای جوانان 

برای شروع از هفت مرحله زیر برای راه اندازی یک کسب و کار جدید استفاده نمایید. اینها مراحلی 

در اروپا و آمریکا به آن عمل می کنند و هر کدام برای خود کار پردرآمد و مستقلی   که جوانان است 

 دارند. 

 :برنامه ریزی -اول مرحله
یک دفترچه برنامه ریزی کسب و کار تهیه کنید. در این بخیش فهرسیتی از سیرگرمی هیای میورد  .1

سیپس کارهیای  .عالقه تان را بنویسید. بعد مهارت های مخصوص بیه خودتیان را فهرسیت کنیید

 یید.روزمره و مشاغلی را که با آنها آشنا هستید یا سریع می توانید یاد بگیرید را یادداشت نما

نفر از دوستان و آشنایان زنگ بزنید یا با آنها دیدار داشته باشید تا بفهمید آنها بیه چیه  15تا  10به  .2

نوع محصول یا خدماتی نیاز دارند. فهرستی از نیازهای جامعه را بنویسید. فهرست نیازهای جامعیه 

 ه کنید. را با فهرست سرگرمی ها، مهارت های خاص و کارهای روزمره قبلی تان مقایس

فهرستی از کسب و کارهای ممکنی را تهیه کنید که شما می توانید با استفاده از استعدادها و مهارت  .3

 هایتان برای برطرف کردن نیازهای مشتری انجام دهید.

سه ایده کسب و کاری بسیار خوب که شما از آن لیذت میی بریید و از همیه سیودآورتر اسیت را  .4

ببینید هر کدام بیرای هیر ییک از کاالهیا و  .نفر بروید 15تا  10همان انتخاب کنید. دوباره به سراغ 

 .دخدمات در سه کسب و کار مورد نظر شما چه پولی پرداخت خواهند کر

 :سرمایه گذاری -دوم مرحله
 .تحقیقتان را مورد مطالعه قرار دهید و بهترین کسب و کار را برای شروع انتخاب کنید .1
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لدینتان مشورت کنید.تا اطمینان حاصل نمایید آنها با طرح های شیما در مورد این کسب و کار با وا .2

  .موافق هستند

در مورد دو تا سه اسم مورد عالقه تیان بیا  .بخش بعدی دفترچه شما توصیف کسب و کار نام دارد .3

 دوستان گفت و گو کنید تا ببینید کدام یک بیشتر مورد قبول قرار می گیرد.

 .ارتان انتخاب کنیدبهترین نام را برای کسب و ک .4

در دفترچه تان، کاال یا خدماتی که قصد فروش آن را دارید شرح دهید و بگویید چطور هیر کیدام  .5

  .منحصر به فرد هستند

  .فهرستی از وظایف و کارهایی که برای اداره موفق کسب و کارتان الزم است تهیه کنید .6

در مهارت ها یا دانشی که نیاز داریید تهییه فهرستی از مشاورین باتجربه یا منابع ارائه نظر با کمک  .7

  .کنید

 تصمیم بگیرید آیا شما می خواهید تنها صاحب آن کسب و کار باشید یا شرکایی خواهید داشت.  .8

 .فهرستی از وظایف و مسوولیت های هر فرد تهیه کنید .9

یا برای کسیب و تماس بگیرید و ببینید که آ یا اتاق تعاون با سالن اجتماعات شهر یا اتاق بازرگانی .10

کارتان مجوز یا پروانه ای ال زم است اگر ال زم است با یک وکیل درباره مالکیت قیانونی کسیب و 

 کارتان صحبت کنید. 

 .اگر شما تصمیم گرفته اید دانسته توافقنامه قانونی شرکت را امضا کنید .11

 :استخدام کارکنان -سوم مرحله
 تولید محصول تان به آن نیاز دارید را تهیه کنید.  فهرستی از تمامی اقال م و تجهیزاتی که برای .1

برای هر یک از اقال می که باید بخرید دنبال کمترین قیمت باشید و هزینیه هیا را در دفترچیه تیان  .2

 .بنویسید

 .نمونه ای از محصولتان را تهیه کنید وآن را نشان دهید .3

بخیش ...(آب و -تلفین  -اجیاره فهرستی از هزینه های عملیاتی کسب و کارتان تهیه کنید ماننید ) .4

 .بعدی دفترچه شما بازاریابی کسب و کار نام دارد

فهرستی از رقبای بالقوه کسب و کارتان را مشخص کنید توضیح دهید چگونه کار شما به شیوه ای  .5

 .متفاوت نیازهای شماست

  .فهرستی از مهم ترین شیوه ها برای شرح دادن کسب و کارتان به مشتری تهیه کنید .6

هزینه کل تبلیغات برای آغاز کسب و کار را برآورد کنید و در دفترچه خود آن را بعد از هزینه های  .7

 .اولیه بنویسید

هزینه های اولیه را بازبینی کنید و برآوردی نهایی از مجموع هزینه های اولییه کسیب و کیار خیود  .8

 .داشته باشید

 :قیمت گذاری -چهارم مرحله
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 فهرستی از منابع ممکن پول اولیه تهیه کنید.  .1

 با والدیتان در مورد طرح شغلی تان بحث کنید.  .2

 .مجوز پروانه های ال زم برای راه اندازی کسب و کارتان را تهیه کنید .3

 :تبلیغات - پنجم مرحله

 .به دفتر ثبت شرکت ها بروید نام کسب و کارتان را ثبت کنید .1

 .با آن مردم به یاد کسب و کار شما بیفتند یک شعار تبلیغاتی بسازید که .2

 .قیمت کاال وخدمات خود را مشخص کنید .3

آگهی های تبلیغاتی کارت های کسب وکاری و نشان هایی را طراحی کنید که کسب وکار شما را  .4

 تبلیغ کند. 

 ند. بیشتر به شیوه هایی توجه کنید که کاال های شما در زمان، پول، یا کار مشتری ها صرفه جویی ک .5

مواد ال زم برای ساختن محصوال تتان و تجهیزات اصلی برای راه اندازی کسب و کارتان را جمع  .6

 .آوری کنید

 :مدیریت زمان - ششم مرحله

برای مراسم افتتاحیه دوستان و فامیل را دعوت کنید واز آنها بخواهید کسانی که ممکن است به  .1

محصول شما نیاز داشته باشند را به شما معرفی کنند و یک قرعه کشی ترتیب دهید و به برخی از 

 حضار هدایایی بدهید. 

 فرم های سفارش و رسیدهای مشتریان را آماده کنید.  .2

 .بت اطال عات جهت پیگیری همه هزینه ها ودرآمدهایتان فراهم کنیدیک سیستم برای ث .3

 :ثبت کردن  - هفتم مرحله

 .جایی برای مهمان هایی که برای قرعه کشی ثبت نام خواهند کرد قرار دهید .1

ثانیه راتمرین کنید تا در آن نام، نام کسب و کار و محصول اصلی تان را به  15یک سخنرانی  .2

 مشتری ها بگویید . 

دقیقه ای از فروش را تمرین کنید تا شرح دهیدچگونه محصوال ت شما عمل می  2یک نمایش  .3

 .کند و چگونه نیازهای مشتری ها را برطرف می کند

از اعضای خانواده خود بخواهید تا سواال تی که ممکن است مشتری ها از شما بپرسند را مطرح  .4

 اب مناسب دهید. نمایند و شما تمرین کنید چگونه به این سوال ها جو

 از مراسم افتتاحیه خود لذت ببرید.  .5

 دوستانه برخورد کنید وبه شیوه های مختلف به مردم کمک کنید.  .6

فهرستی از کارهایی که ال زم است سفارش هایی که در افتتاحیه درخواست شده است را ترتیب  .7

تبریک بگویید ، شما  اهداف بیشتری را برای دو هفته بعد مشخص کنید سپس به خودتان .اثر دهید

 .یک رئیس هستید



58 

 

 قانون تجارت 20ماده  بر اساس انواع شرکتهای تجاری در حقوق ایران

خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم  1303دلو  25بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در 

مجلس شورای ملی اصالح در  13/2/1311به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در  1304خرداد 

تکمیل و تصویب شد که اینک حدود هشتاد سال از عمر آن می گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت 

کشورهای فرانسه و بلژیک است که باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری کشور ما نبوده و بدون توجه 

این بدان معنی نیست که نکات مثبت این قانون  به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته

 را انکار کنیم.

درصدد اصالح قسمتی از قانون مذکور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از  1347قانونگذار در سال 

 عملکرد شرکت های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت هایی که این

به کنار نهاده  1311ارت داشته اند دیدگاه های خود را درباره قانون تجارت مصوب شرکت ها در دنیای تج 

با  1347اسفند  24و دیدگاه های نوینی ارائه نمود که قانون اصالحی شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب 

ون ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصالح قانون تجارت تاکن 300

علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تکنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شرکت های تجاری 

هیچگونه بازنگری در قانون مذکور صورت نگرفته است . این قانون نقایص و ایرادات قابل توجهی را در 

 بر دارد. 

های مردم و شکوفایی  آنچه مسلم است شرکت های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه

اقتصاد کشور ایفا می نمایند. در این راستا شایسته است که مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شرکت 

 های مزبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند. 

 سهامي های شرکت 

سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به - 1ماده  

 محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست . 

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی  - 2ماده 

 نباشد. 

 در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.  - 3ماده 

شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه  -نوع اول :م می شودکت سهامی به دونوع تقسیشر - 4ماده 

شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. 
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شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است  -نوع دوم 

 ت سهامی خاص نامیده می شوند. .اینگونه شرکتها ، شرک

 "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت "شرکت سهامی عام  "در شرکتهای سهامی عام عبارت  -تبصره 

بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطالعیه "شرکت سهامی خاص 

 هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود. 

ع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص درموق - 5ماده 

هرعلت ازحداق ه ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد. درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس ب

رف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا ظ بایدمذکوردراین ماده کمترشود

 رکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع ش

می تواندانحالل آن راازدادگاه صالحیتداردرخواست کند. هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست 

 انحالل منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود. 

ام موسسین بایداقالبیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده برای تاسیس شرکتهای سهامی ع - 6ماده 

والاقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس 

اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعالمیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین 

اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت  رسیده باشددرتهران به

 شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم ورسیددریافت کنند. 

هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی  -تبصره 

حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن  که برای پرداخت مبلغ نقدی

 به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند. 

 بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات6اظهارنامه مذکوردر ماده  -7ماده

 یرمخصوصادرآن ذکرشده باشد. ز

 نام شرکت .  .1

 هویت کامل واقامتگاه موسسین .  .2

 موضوع شرکت .  .3

 مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .  .4

 تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز  .5

 نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .  .6
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اب ونام بانکی که میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حس .7

وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن 

 بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطالع حاصل نمود. 

 مرکزاصلی شرکت .  .8

 مدت شرکت .  .9

 باشد : طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیر - 8ماده 

 نام شرکت .  .1

 موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.  .2

 مدت شرکت .  .3

 مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.  .4

 مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .  .5

تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین  .6

 وخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام . تعداد

تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن  .7

 بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود. 

 نحوه انتقال سهام بانام .  .8

 طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .  .9

 ی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیبآن . درصورت پیش بین .10

 شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .  .11

 مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .  .12

 مقررات راجع به حدنصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.  .13

 طریقه شورواخذرای اکثریت الزم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .  .14

تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت  .15

 یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند. 

 تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .  .16

 تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.  .17

 رس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس . قیداینکه شرکت یک باز .18

تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به  .19

 بازرسان وبه مجمع عمومی ساالنه . 

 نحوه انحالل اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .  .20
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 نحوه تغییر اساسنامه .  .21

  -بایدمشتمل برنکات زیرباشد 6میه پذیره نویسی مذکوره در ماده طرح اعال - 9ماده 

 نام شرکت .  .1

 موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.  .2

 مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.  .3

 مدت شرکت .  .4

هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به  .5

 موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطالعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار. 

مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد  .6

تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه  شرکت

 غیرنقداطالع حاصل نمود. 

درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه  .7

 تفضیل . 

 تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.  .8

ینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام ذکرهز .9

 گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های الزم تاشروع فعالیتهای شرکت . 

درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه  .10

  نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .

ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن  .11

 که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد. 

ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت  .12

د برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعالقه می توانن

 به بانک مراجعه کنند. 

تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت  .13

 شرکتهاتسلیم شده است . 

ذکرنام روزنامه کثیراالنتشارکه هرگونه دعوت واطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس  .14

 منحصرادرآن منتشرخواهدشد. 

 چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .  .15
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مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه  - 10ماده 

 ویسی راصادرخواهد نمود. انتشاراعالمیه پذیره ن

اعالمیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن  - 11ماده 

 صورت می گیرددرمعرض دیدعالقمندان قرار داده شود. 

طرف مهلتی که دراعالمیه پذیره نویسی معین شده است عالقمندان به بانک مراجعه وورقه  - 12ماده 

 تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد. 

 ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.  - 13ماده 

 نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .  .1

 سرمایه شرکت .  .2

 شماره وتاریخ اجازه انتشاراعالمیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .  .3

عهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع تعدادسهامی که موردت .4

 پذیره نویسی بایدپرداخت شود. 

 نام بانک وشماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.  .5

 هویت ونشانی کامل پذیره نویس .  .6

مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه  قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام .7

 شرکت پرداخت نماید. 

ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده  - 14ماده 

 نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود : 

تی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت درصور -تبصره 

 امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد. 

امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی  - 15ماده 

 صاحبان سهام می باشد. 

یره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده پس ازگذشتن مهلتی که برای پذ - 16ماده 

باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس 

ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقالسی وپنج درصدآن پرداخت شده است 

 واعالم و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود. تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین 
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مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره  - 17ماده 

نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ الزم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و 

ی کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب م

سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده 

 دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. 

مجمع عمومی ساالنه بایددوروزنامه  هرگونه دعوت واطالعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل -تبصره 

کثیراالنتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت 

 اطالعات وجهانگردی تعیین می شود. 

اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعالمیه  - 18ماده 

 بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد. قبولی مدیران و 

این قانون به ثبت نرسیده 6درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده  - 19ماده 

باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده 

ی حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است گواهینامه ا

است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی 

خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده 

 ود. موسسین خواهد ب

برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع  - 20ماده 

 ثبت شرکتهاکافی خواهدبود. 

 اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.  .1

اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که  .2

نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده 

باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم 

کیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید آن به تف

 شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد. 

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه  .3

 سهامداران رسیده باشد. 

 . 17بارعایت قسمت اخیر ماده قبول سمت مدیریت و بازرسی  .4
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ذکرنام روزنامه کثیراالنتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی  .5

 درآن منتشرخواهدشد. 

سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد  –تبصره 

 شرکتهای سهامی خاص الزم الرعایه نخواهدبود. 

   مسئولیت محدودهای با  شرکت 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از 

که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت شرکا بدون این

) با مسئولیت ( در اسم شرکت باید عبارت جارتتقانون  94 ادهمسئول قروض و تعهدات شرکت است )م

 قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و اال شریکی که اسم او محدود(

 .رکت تضامنی خواهد داشتدر اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در ش

 مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

 برگ 2تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود  .1

 برگ 2شرکت نامه  .2

 جلد 2اساسنامه  .3

 نسخه 2صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  .4

 فتوکپی شناسنامه شرکا ومدیران ) در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شود(  .5

 اخذ وارائه مجوز در صورت نیاز .6

 

                                                                 تضامني های شرکت  

د نفر با مسؤولیت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چن» 

تضامنی تشکیل شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول 

پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری 

)ماده « أن لم یکن خواهد بودکه بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ک

 قانون تجارت(116

های اشخاصی است که برخالف آید، این شرکت از نوع شرکتچنانچه از تعریف شرکت تضامنی برمی  

ها در هاست، نه میزان سرمایه آنهای سرمایه، اصالت با خود شرکای شرکت و میزان اعتبار آنشرکت
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باشند؛ چه در انجام شرکاء مسؤول تعهدات شرکت می شرکت. به همین جهت در شرکت تضامنی کلیه

معامله شخصاً مداخله داشته باشند؛ یا نداشته باشند یعنی هر یک از شرکای شرکت در مقابل تمامی تعهدات 

شرکت مسؤول است. بنابراین شرکت تضامنی معموالً بین پدر و پسران یا برادران یا بین دوستان نزدیک و 

گردد. مقررات مربوط به شرکت تضامنی در شناسایی کامل داشته باشند، تشکیل میکسانی که با یکدیگر 

 قانون تجارت بیان شده است. 140تا  116ضمن مواد 

 اصول شرکت تضامني 

شود: مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال به طور خالصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می 

 شرکت تضامنی در نام شرکت.بودن سهم الشرکه و تصریح به 

  تشکیل شرکت تضامني 

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل   

نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت

ردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و اال سند مزبور در هیچ یک از محاکم حقوق هر یک در آن تصریح گ

 قانون ثبت(48و  47پذیرفته نخواهد شد. )مفاد مواد 

هاست، بنابراین شرکت نامه باید به صورت ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتثبت کلیه شرکت  

آید. ها به عمل میهای تضامنی در اداره ثبت شرکتسند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت

گردد. )مفاد ماده ی میگردیده و بعداً برای اطالع عموم آگهها ثبت مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت

 قانون تجارت( 195

  :نام شرکت

در اسم شرکت تضامنی باید »کنند. منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می

عبارت )شرکت تضامنی( و الاقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر 

از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل )و شرکاء( یا اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد 

 قانون تجارت(  117)مادۀ «. )و برادران( قید شود

درج نام شرکاء در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکاء نسبت به تعهدات   

نمایند، تشخیص خواهند داد امله میشرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت مع

 که آیا شرکاء اعتبار کافی دارند یا خیر.

 :کاران در مورد ورشکستگي شرکاء یا شرکتمقررات مربوط به حقوق طلب 
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ورشکستگی شرکاء تأثیری در ورشکستگی شرکت ندارد؛ زیرا شخصیت شرکاء با شخصیت شرکت   

کاران او کدیگر جداست. اگر شریک ورشکسته گردد طلبها از یمتفاوت بوده و مطالبات و تعهدات آن

 قانون تجارت( 128کنند. )مفاد ماده فقط حقی نسبت به سهم الشرکۀ او در شرکت پیدا می

 تبدیل شرکت تضامني به شرکت سهامي 

تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی تبدیل گردد که در این صورت هر شرکت تضامنی می  

 قانون تجارت( 135های سهامی ضروری است. )مفاد ماده م مقررات مراجع شرکترعایت تما

 مختلط غیر سهاميهای شرکت  
 تعریف –الف 

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر 

کیل می گردد در این شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تش

شرکت شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت حاصل شود و 

مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد 

از شرکا ضامن قید گردد(.  کرد. به دنبال نام این شرکت باید عبارت )شرکت مختلط( و حداقل نام یکی

 ق.ت( 141)ماده 

شرکت تضامنی است و غیر درشرکت مختلط غیر سهامی دو نوع شریک دارد: شریک ضامن که شبیه ضامن 

 ضامن که وجود شریک اخیرالذکر شریک مختلط غیر سهامی را از شرکت تضامنی متمایز می سازد. 

 وضعیت حقوقي شرکا -ب 

شریک ضامن که مقداری از سرمایه شرکت را پرداخت می نماید مسئول کلیه بدهیهایی است که شرکت 

ممکن است عالوه بر دارایی خود پیدا نماید. یعنی اگر سرمایه شرکت تکافوی طلب طلبکاران را ننمود 

تضامن مراجعه نموده و طلبکاران می توانند به اموال و دارایی فردفرد شرکا ضامن و یا به کلیه آنان به نحو 

آن قسمت از طلب خود را که از دارائی شرکت دریافت ننموده اند وصول نمایند. در صورتی که شرکا با 

مسئولیت محدود فقط در حدود آورده خود به شرکت در مقابل طلبکاران جوابگو خواهند بود و به هیچ 

لذکر را ندارد.در شرکت مختلط غیر سهامی وجه طلبکار حق مراجعه به اموال و دارائی شخصی شرکا اخیر ا

روابط بین شرکا تابع شرکتنامه خواهد بود. نام شریک غیر ضامن نباید به دنبال اسم شرکت آورده شود و 

 اگر بر خالف این مورد عمل شود شریک مذکور ضامن تلقی خواهد شد. 

 مختلط سهاميهای رکت ش

 :تعریف –الف 
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در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند  شرکت مختلط سهامی شرکتی است که

ق.ت.(. با توجه به ماده فوق شرکت مختلط سهامی نیز مانند  162نفر شریک ضامن تشکیل می شود( )ماده 

شرکت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریک می باشد یک یا چند نفر شریک ضامن که میزان مسئولیت 

ضامنی است و یک عده شرکای غیر ضامن که میزان مسئولیت آنها در قبال آنها درقبال قروض شرکت ت

قروض شرکت تضامنی است و یک عده شرکای غیر ضامن که در حکم سهامدارا شرکتهای سهامی بوده و 

حدود و مسئولیت آنان تا میزان آورده شان می باشد و آنان تحت عنوان شرکای سهامی یا شرکای غیر 

 د. ضامن نامیده می شون

در شرکت مختلط سهامی وجود یک شریک ضامن برای تشکیل شرکت کافی بوده ولی شریک سهامی حتما 

 باید بیش از یک نفر باشد.

شرکت مختلط سهامی برای امور تجارتی تشکیل می گردد. در شرکت مختلط سهامی سهم الشرکه شرکای 

سهامی قابل نقل و انتقال می باشد. مطابق غیر ضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شرکتهای 

 ق.ت. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.  163ماده 

 :وضعیت حقوقي شرکای شرکت  -ب 

درشرکت مختلط سهامی شرکای سهامی که سرمایه آنها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و 

بل بدهی شرکت تا میزان همان سرمایه ای است که درشرکت سرمایه گذاری نموده اند مسئولیت آنان درمقا

حق دخالت در امور شرکت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مکلفند آورده خود را کامال پذیره 

 نویسی کرده والاقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تاسیس شرکت تادیه نمایند. 

ی ضامن درشرکت مختلط سهامی که سرمایه آنها به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه شرکت یا شرکا

قروض شرکت عالوه بر دارایی موجود شرکت می باشند در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنان 

درمقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگرتابع مقررات شرکت خواهد بود. شرکای مزبور مدیریت شرکت را 

هده دارند و سرمایه را در این شرکت فقط شرکای سهامی تامین می کنند و شریک ضامن ملزم به به ع

سرمایه گذاری نبوده وفقط با انجام کار و فعالیت صنعتی خود اداره امور شرکت را عهده دار می گردد و 

اهد بود. در درمقابل قسمتی از منافع شرکت را که معموال به نسبت یک دوم یک سوم ویا یک چهارم خو

 پایان سال مالی دریافت می نمایندم.

 :نسبي های شرکت 
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و 

ق.ت( قانونگذار  183مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که درشرکت گذاشته است.)ماده 

ظور از برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شرکا قید عبارت مزبور را الزم دانسته است. من
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مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه این است که هر شریک در صورتی که دارائی شرکت پس از انحالل و 

تصفیه برای ادای دیون و قروض شرکت کافی نباشد به نسبت سهم الشرکه خود از کل قروض در مقابل 

 طلبکاران مسئولیت مدنی دارد.

رکت تضامنی است و تنها وجه افتراق این دو نحوه تاسیس و طرز کار و انحالل شرکت نسبی همانند ش

 شرکت در میزان مسئولیت مدنی شرکا بعد از انحالل شرکت در مقابل طلب طلبکاران می باشد. 

 :شرکتهای تعاوني

سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی  %51شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل 

سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها  قرار گیرد و وزارتخانه ها

شهرداریها شوراهای اسالمی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت 

قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه  43اصل  2اجرای بند 

مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا مزارعه 

افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط 

می شوند که نیاز به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی 

مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها 

 و قیمت ها تامین می نمایند. 

 تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت 

هفت نفر است که سه نفر به عنوان ء جهت تشکیل تعاونی تعداد اعضاحداقل می باشد صورت می گیرد. 

 . دراولین جلسه رسمی معرفی می شونداداره کل تعاون به هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده 

مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید الزم التادیه سهام مقرر تشکیل می شود اساسنامه 

رسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن پیشنهادی پس از بحث و بر

مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس 

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و  قانون تعاون ( 31بگیرند.)مستفاد از ماده 

غال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت فرصت اشت

در اولین قانون تعاون( 6نفر کمتر نخواهد بود)ماده 7تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از 

یره اسامی و جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مد

مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل 

تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعالم قبولی با انجام 

 تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. 
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 ارائه مدارک مندرج در  ،اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آنبرای انجام ثبت شرکتها و 

 .الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود.قانون تعاون به شرح ذیل  51ماده 

صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا هیأت مدیره منتخب   .1

 بازرسان .

 درخواست کتبی ثبت  -صوب مجمع عمومیاساسنامه م .2

 طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون .3

 رسید پرداخت مقدار الزم التأدیه سرمایه  .4

 32ماده  2مدارک دعوت موضوع بند  .5

اولین هیأت مدیره پس از اعالم قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام  – تبصره

 نمایند.

 سرمایه:

درصد کل سرمایه  51رمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر س

شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی 

 که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و قانون تعاون  9ماده شرایط عضویت در تعاونی ها در 

نی باشد ملزم به جبران ونمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعا

آن خواهد بود. در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط الزم عضو تعاونی محسوب می شوند و در 

ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با صورت تعدد 

اعالم عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و 

تعاونی به  مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به

 .او یا ورثه اش پرداخت می شود
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  (Business Plan)طرح تجاری یا طرح کسب و کار

دهد. این گزارش اغلب برای گزارشی است که یک کارآفرین طی آن فرآیند کسب و کار خود را شرح می

تواند به شود اما یک کارآفرین با آماده کردن آن میهای بالقوه آماده میشریکگذاران یا  جلب نظر سرمایه

 ،«اکنون کجاییم؟هم»طرح تجاری به سواالتی از قبیل: .نقاط ضعف و قوت طرح خود پی ببرد

 .دهدپاسخ می« چطور به آنجا برویم؟»و « رویم؟به کجا می» 

 :طرح تجاریمختلف از  ریف اتع 

  ،ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد نوشتهیک طرح تجاری

های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، کارآفرین است.این طرح حاوی بررسی

بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و 

تواند کارکردهای طرح تجاری این است که با تدوین آن، کارآفرین می ترین... است. یکی از مهم

وکار را شناسایی و اثر آنها را بر روی فعالیت خود عوامل داخلی و خارجی درگیر در یک کسب

گذاری بررسی نماید. یکی دیگر از کارکردهای طرح تجاری این است که قضاوت در مورد سرمایه

 .کنددهنگان طرح تسهیل میگذاران یا وامیک طرح را برای سرمایه گذاری بر روییا عدم سرمایه

 معموالً  .کندیک سند مکتوب است که جزئیات یک کسب و کار موجود یا پیشنهادی را بیان می

شده برای بینیشده و نتایج پیششده، بازارهای تعریفبینیانداز، وضع موجود، نیازهای پیشچشم

 .دهندطرح کسب و کار را تشکیل میکسب و کار؛ اجزای 

 ی آن یا یک کسب های توسعههای یک کسب و کار موجود، و برنامهی برنامهشرح دقیقی است درباره

 .های مالیبینیو کار نوپا به همراه پیش

 گذاری یک کسب و کارفرآیند ساختاردهی و هدف 

 کند که یک کسب شود بیان میه میطرح کسب و کار که توسط مدیران یا مالکان یک کسب و کار تهی

هایی ی بخشیابد. طرح کسب و کار دربرگیرندهکند و توسعه میو کار به مرور زمان چگونه رشد می

 است نظیر: مدیریت، نیروی انسانی، مالی، تولید، و بازاریابی

 اهد کرد و پردازد که کسب و کار شما در آن فعالیت خورح کسب و کار به تحلیل بازار و صنعتی میط

  .دهدهای بازاریابی، مدیریت، و مالی شما به دست میارزیابی جامعی از برنامه

  طرح کسب و کار سندی است که شما تهیه و در آن سوابق کسب و کارتان، وضع موجود آن، و

گذاران از شرکت کنید. طرح کسب و کار اولین چیزی است که سرمایهی آن را بیان میهای آیندهبرنامه

  .خواهندشما می

 ی رسمی است که اهداف کسب و کار را تعیین، دالیل امکان تحقق طرح کسب و کار یک نوشته

کند. همچنین ممکن شوند را ارائه میهایی که برای رسیدن به اهداف دنبال میاهداف را ذکر، و برنامه
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 .ی سازمان و تیم مجری طرح باشدی پیشینهاست شامل اطالعاتی درباره

های متفاوتی را اند محدودهشود تعاریف مختلفی که برای طرح کسب و کار ارائه شدهطور که دیده میهمان

کنند؛ از یک طرح ساده و خالصه تا یک طرح جامع و دربرگیرنده تمام برای یک طرح تجاری تعیین می

ازمان. آن چه مشخص های کسب و کار و از طرحی با هدف دریافت وام تا طرحی برای اجرا درون سجنبه

ای از اجزای مرتبط به هم است که در است این که طرح کسب و کار حتماً مکتوب است، شامل مجموعه

دهند، و اگرچه بر آینده تمرکز دارد و عمدتاً به بیان مجموع تصویر نسبتاً کاملی از یک کسب و کار ارائه می

 .کار را نیز به خوبی منعکس کند پردازد، باید گذشته و وضع موجود کسب وها میبرنامه

 ؟استچرا به نوشتن طرح کسب و کار نیاز 

اندازی یک فعالیت تجاری الزم است یک برنامه کسب و کار تهیه کنید. این طرح امکان شما قبل از شروع و راه

 :توانید در موارد زیر استفاده کنیدکنداز این طرح میخود ارزیابی را برای شما فراهم می

 و کاری هستید؟ دقیق و درک اینکه در چه کسب تعریف -1

 :واقعی بررسی مجددبرای یک  -2

 هایی که قبالً در ذهن خود داشتید مورد بررسی و فرضشود که شما بعضی از پیشطرح موجب می

 .هایتان پیدا کنیدبازبینی هدفمند و نقادانه قرار دهید و بتوانید پاسخی مناسب برای سؤال

 د نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیددهبه شما امکان می. 

 :پذیریبرای فراهم کردن یک آزمون امکان -3

 آزمون عملی بودن ایده شما؟ 

 تواند جریان نقدی پایدار فراهم کند؟آیا ایده شما می 

 رود؟آیا به سمت سوددهی می 

 توانید آن را بازپرداخت کنید؟های مالی نیاز دارید؟ آیا میبه چه نوعی از کمک 

 موانع موفقیت شما در این راه چیست؟ 

 :برای گرفتن تصمیمات بهتر -4

 شودها نیازمند شوید، باعث اتخاذ تصمیمات آگاهانه میآوری اطّالعات قبل از اینکه به آنجمع. 

 یافته در مواجهه با مسائل فراهم خواهد کردبرنامه شما، دیدگاهی سازمان. 

 :گیریبه عنوان راهنما و ابزار اندازه -5

 تان را در مقایسه با دهد پیشرفتنامه کسب و کاربه عنوان راهنمایی در طول مسیر به شما امکان میبر

 .ریزی شده اندازه بگیریدانتظارات برنامه

 :به عنوان ابزار تأمین مالی -6
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 آمیز شما را به عنوان یک فرصت و کار مخاطره برنامه کسب و کارمدرکی است که نهایتاً ایده کسب

  .فروشداری بالقوه به شرکا و تأمین کنندگان و کارکنان شما میگذسرمایه

 :به عنوان یک وسیله ارتباطی -7

 کند. از این رو فرآیند این طرح در زمینه تعریف اهداف، رقابت، مدیریت و کارکنان به شما کمک می

 .دو کار به حساب آی بینانۀ ارزشمندی از کسبتواند نوعی بررسی واقعتهیه طرح شغلی می

 کنند؟چه کساني طرح کسب و کار را مطالعه مي

های کارآفرینانه، داران فعالیتگذاران، بانکداران، سرمایهبرنامه کسب و کار را ممکن است کارمندان، سرمایه

 .داران شرکت، شرکای تجاری، خریداران، مشاوران بخواننداعضای هیئت مدیره، سهام

خوانند، شما به عنوان نویسنده طرح باید مهیای برای مقاصد متفاوتی می ها طرح رااز آنجا که هر یک از گروه

شما باید سعی کنید در برنامه کسب و کارخود نیازهای .جوابگویی به انواع مسائل و موارد مطرح شده باشید

ی هاهای ذینفع را برآورده کنید، در حالی که در بازار واقعی محصول فقط نیاز گروهتمام افراد و گروه

 .شودمشخصی از خریداران برآورده می

 :یک تذکر مهم 

کنید تصمیمات و اطالعات راهبردی وجود دارد، باید از توزیع نسخ آن و کاری که تهیه مياگر در طرح کسب 

خودداری کنید و آن را تنها به افرادی بدهید که اطمینان دارید اطالعات را بدون اجازه شما به دیگران 

 .دهندنمي

  چیست؟دالیل نوشتن طرح کسب و کار

شود تا بتواند در وهله اول راهنمای سازمان در فعالیت خود برای رسیدن به اساساً طرح کسب و کار نوشته می

اهدافش باشد. عالوه بر این، کاربرد مهم و اصلی طرح کسب و کار هنگامی است که سازمان نیاز دارد فرد یا 

شود ولی نماید. اگرچه معموالً طرح کسب و کار برای تأمین سرمایه استفاده می سازمانی برای انجام کاری قانع

و قرارداد مشارکت  (Merger &Aquisition) در مواقع دیگر نظیر فروش کسب و کار و ادغام دو شرکت

 .رودنیز به کار می (Joint Venture)ها در پروژه

مشارکت یا اوراق قرضه و چه به صورت برای گرفتن وام چه به صورت انتشار اوراق  :اخذ وام .1

دریافت پول از بانک الزم است که شرکت طرح کسب و کار خود را ارائه دهد. در صورت انتشار 

اوراق قرضه نیز بانک یا مؤسسه منتشرکننده بر اساس طرح کسب و کار شرکت، ارزیابی مالی 

مبنا نسبت به تعیین نرخ بهره آورد و بر این به عمل می (Financial Credit Rating) اعتباری
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 .کندو انتشار اوراق اقدام می

ترین کاربردهای طرح کسب و کار، به ویژه در مورد کارآفرینانی که یکی از مهم:گذارجذب سرمایه .2

گذاران اندازی کسب و کارشان قرار دارند، جذب سرمایه اولیه از طریق سرمایهدر مرحله راه

گذاران در ازای شریک شدن در یک است. این سرمایه (Venture Capitalist) پذیرمخاطره

های توسعه یک شرکت اندازی یا در برخی موارد طرحکسب و کار بخشی یا تمام سرمایه اولیه راه

 .نمایندرا تأمین می

 Business Plan) شرکت در مسابقات طرح کسب و کار:رکت در مسابقات طرح کسب و کارش .3

Competition)  های نوشتن طرح است. چنین مسابقاتی که در سطح از انگیزهیکی دیگر

ی کارآفرینی را دنبال شوند، هدف توسعهدانشگاهی و ملی کشورهای مختلف دنیا برگزار می

های خود را به کسب و کارهای انتفاعی و ویژه دانشجویان طرح تبدیل ایدهافراد جوان به .کنندمی

اندازی کسب و کار هایی برای راهر مسابقات از جوایز و کمکنویسند و با شرکت دغیرانتفاعی می

 .شوندمندمیخود بهره

آوری در های فنچند سالی است که مراکز رشد و پارک :آوریهای فنحضور در مراکز رشد و پارک .4

های مستقر از امکاناتی نظیر دفتر اند. این مراکز امکان برخورداری شرکتاندازی شدهکشور راه

متقاضیان حضور  .آورندخدمات مشاوره، امکانات اداری، و برخی تسهیالت مالی را فراهم میکار، 

ها باید پیش از هر چیز طرح کسب و کار خود را آماده نمایند و بتوانند در مراکز و پارک

 .آورانه بودن کسب و کار خود را نشان دهندپذیر و فنتوجیه

هام خود را به عموم دارند، الزم است جزئیات کاملی هایی که قصد عرضه سشرکت:ورود به بورس .5

ی شرکت را به سازمان های خود از آیندهبینیهای آینده، و پیشاز وضع موجود شرکت، برنامه

ها باید از بخش مالی منسجم و بورس و نیز خریداران اطالع دهند. طرح کسب و کار این شرکت

 گذاریبه ویژه ارزش (Financial Analysis) های مالیکامالً دقیقی شامل تحلیل

(Valuation) سهام باشند. 

به دالیل مختلفی ممکن است دو شرکت با یکدیگر وارد مذاکره :مذاکره و دریافت امتیازات تجاری .6

که به شوند. ممکن است شرکتی قصد داشته باشد نمایندگی یک شرکت دیگر را اخذ نماید، یا آن

ی صه شود، یا تحت لیسانس شرکتی به تولید بپردازد. در همهصورت مشترک با شرکتی وارد مناق

این موارد الزم است که شرکت پیشنهاددهنده پیش از شروع مذاکره یا حین آن طرح کسب و کار 

ها و هایی عمده تمرکز بر وضع موجود شرکت و قابلیتخود را ارائه دهد. طبیعتاً در چنین طرح

 .های موجود آن استپتانسیل

 نوشتن طرح کسب و کار:فواید 

پذیری انجام یک کسب و پذیری و توجیهنوشتن طرح کسب و کار، بررسی امکان فایدهترین ولین و شاید مهما
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کار است. پیش از هر کس دیگری این خود کارآفرین است که باید نسبت به سودآور بودن فرصت تجاری 

مبهم و کلی نسبت به خوب بودن یک فرصت دارند و پیش رو اطمینان حاصل نماید. بیشتر کارآفرینان تصوری 

ی تعدد متغیرهایی که در فضای کسب و کار وجود دارد، ممکن است از برخی پارامترها غفلت به واسطه

ها شود. مکتوب کردن ها باعث کم اهمیت دیدن سایر قسمتکه توجه بیش از اندازه بر بعضی جنبهنمایند، یا آن

تر را برای کارآفرین پدید شده امکان تحلیل جامعتعیینک چهارچوب از پیشاطالعات کسب و کار در ی

 .آوردمی

ی گیری در خصوص نحوهکند، در تصمیمکه به تحلیل شرایط کمک مینوشتن طرح کسب و کار عالوه بر این

است، نوشتن ی اجرایی که طرح کسب و کار یک برنامهتواند بسیار مؤثر باشد. با توجه به ایناجرا نیز می

های موجود مابین ی اجرا و ناسازگاریشود که مشکالت بالقوهی زوایای مختلف کسب و کار باعث میدرباره

 .ها شناسایی شده و راهکارهای الزم برای آنها اندیشیده شودبخش

سازمانی وجود برونی آن به ذینفعان درون و طرح کسب و کار یک سند رسمی است به این معنا که امکان ارائه

ها نسبت به ضرورت یا دارد. مکتوب کردن ایده به این شکل امکان انتقال آن به دیگران و متقاعد کردن آن

آورد. تا هنگامی که یک ایده به شکل مناسبی مستند نشده باشد، امکان بازدهی مناسب کسب و کار را فراهم می

 .وجود ندارد بررسی، تحلیل، نقد و در نهایت پذیرش یا رد آن

 چه کسي طرح کسب و کار را باید بنویسد؟

و کار را  برنامه کسب و کار باید توسط خود شما به عنوان یک کارآفرین یا فردی که قرار است یک کسب

توانید ایده خود را در قالب طرح تنظیم کنید. با این وجود اندازی کند نوشته شود. فقط شما هستید که میراه

ها و کارشناسان امر، هنگام تنظیم طرح مشورت کنید، وکیالن، حسابداران، مشاوران بسیاری از سازمان باید با

اکثر این منابع رایگان هستند و یا هزینه .سازی طرح به شما کمک کنندتوانند در آمادهتجاری و مهندسان می

را برای تهیه برنامه کسب و توانید از افرادی که تخصص الزم در بعضی مواقع هم می.خواهندکمی می

 .کاردارند درخواست همکاری و همیاری نمایید

 

 :توانند به شما در تهیه و تنظیم برنامه کسب و کار کمک کنندمنابعي که ميتعدادی از 

های وابسته )سازمان صنایع کوچک، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، وزارت صنایع و سازمان .1

 )های صنعتیشهرک

 هابانک .2

 ها و موسسات آموزشیدانشگاه .3
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وزارت بازرگانی و  )های مستقل )جهاد دانشگاهی، سازمان همیاری اشتغالنهادها و سازمان .4

 (...ها وهای بازرگانی، ادارات کل بازرگانی استانهای وابسته )اتاقسازمان

 اجتماعی رفاهکار و  تعاون، وزارت .5

 وزارت کشاورزی .6

 مراکز دولتی شهری و استانی .7

 های تخصصیها و نشریهکتابخانه .8

 اینترنت .9

توانید یک ارزیابی عینی از برای تعیین اینکه آیا مشاور استخدام کنید یا از سایر منابع کمک بگیرید می

دهد که شما در تنظیم یک برنامه کسب و کاردر چه نشان می ذیلهای خود انجام دهید. جدول مهارت

 :یی نیاز به همکاری و کمک دیگران داریدهاهایی مهارت و در چه زمینهزمینه

 ضعیف متوسط خوب عالی مهارت ها

     حسابداری / امور مالی

     ریزی و زمانبندیبرنامه

     تحقیقات بازار و بازاریابی

     فروش

مدیریت کارکنان و منابع 

 انسانی

    

     طراحی تولید

     مسائل حقوقی و...

و کار و ساختار و مقیاس  کننده در نوشتن برنامه کسب و کاربستگی به نوع کسبشرکتالبته تعداد افراد 

در یک شرکت بزرگ به طور کلی آن دسته از کارکنانی که در تهیه یک .)کوچکی و بزرگی( سازمان دارد

 :کنند عبارتند ازبرنامه کسب و کارمشارکت می

 مدیرعامل شرکت 

 مدیر بازرگانی و فروش 

 و توسعه مدیران تولید 

 مدیر مالی 

سازی برنامه کسب و کاراحتمال طرح به طور کلی مشارکت تعداد بیشتری از مدیران و کارکنان در آماده

تان کند. مخصوصاً اگر با کلمات خودتان از ایدهنوشتن جادو می.دهدهای غیر قابل اجرا را کاهش میحلراه
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 .کنیدتر میتر و واضحنویسید آن را روشنوقتی چیزی را میکند. تر میها را واقعیبنویسید. نوشتن ایده

 محتوای طرح کسب و کار:

شده و ثابت از طرح کسب و کار تعیینتوان یک تعریف دقیق، از پیشنمی در تعاریف اشاره شد، که همانطور

بیعتاً تواند در شرایط مختلف به صورت اقتضایی تعریف شود. طارائه داد، بلکه طرح کسب و کار می

های کسب و کار نیز با یکدیگر متفاوت چهارچوب طرح تجاری و نوع و حجم اطالعات موجود در طرح

  .است

شده و ثابتی ندارند. محتوا و قالب تعیینگیری هستند. آنها محتوای از پیشهای کسب و کار ابزار تصمیمطرح

ی کلی برای تعیین اطالعاتی که باید هشود. قاعدطرح کسب و کار بر اساس اهداف و مخاطب آن تعیین می

گیری در خصوص دنبال کردن یا در یک طرح کسب و کار بیایند این است: تمام اطالعاتی که برای تصمیم

 .نکردن یک هدف الزم است

شود؛ انتفاعی، غیرانتفاعی، یا دولتی( نوشته می)که یک طرح کسب و کار برای چه سازمانی در واقع این

دهند؛ و هدف از نوشتن سازمانی( آن را مورد استفاده قرار میسازمانی یا بروندرون)ینفعان یک از ذکدام

ی تعریف چیست؛ بر نحوه...(گذار، فروش کسب و کار، ورود به بورس یاطرح )دریافت وام، جذب سرمایه

یا غیرانتفاعی باشند.  توانند انتفاعیها میسازمان.گذارندطرح کسب و کار، اجزا و چگونگی نوشتن آن اثر می

هایکسب و کار غیرانتفاعی و طرح .شوندهای کسب و کار انتفاعی معموالً بر اهداف مالی متمرکز میطرح

 .شوندهای دولتی بر اهداف خدماتی متمرکز میسازمان

های متمرکز بر خارج تواند با تمرکز بر داخل سازمان یا خارج آن تهیه شود. طرحطرح کسب و کار می

کنند که برای ذینفعان خارج سازمان به ویژه ذینعفان مالی حائز اهمیت هستند. سازمان اهدافی را تعقیب می

ترین ذینفعان خارجی کنند. اصلیها اطالعات سازمان و تیم مجری را به طور دقیق بیان میاین طرح

های غیرانتفاعی سازمانگذاران و مشتریان هستند در حالی که در مورد های انتفاعی سرمایهسازمان

های دولتی ذینفعان خارجی شامل دهندگان و کارفرمایان خدمات هستند. در مورد سازماناعانه

المللی پول، المللی نظیر صندوق بیندهندگان بینهای باالتر و وامهای دولتی ردهدهندگان، سازمانمالیات

 .ای هستندهای توسعهنکبانک جهانی، و مؤسسات اقتصادی نظیر سازمان ملل، و با

های میانی برای رسیدن به اهداف خارج سازمانی را های کسب و کار متمرکز بر داخل سازمان هدفطرح

ی یک محصول جدید، یک خدمت جدید، یک سیستم جدید، دهند. آنها ممکن است توسعهمدنظر قرار می

ف در نظر بگیرند. یک طرح کسب و کار درون تغییر ساختار مالی، یا تغییر ساختار سازمانی را به عنوان هد

شود تا بتوان موفقیت آن را سازمانی معموالً با تکیه کارت امتیازی متوازن یا عوامل کلیدی موفقیت تدوین می
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کند اما تنها رهنمودهای کلی سازمانی را شناسایی میگیری نمود. طرح کسب و کاری که اهداف دروناندازه

 .شودی استراتژیک نامیده میدهد برنامهاف ارائه میبرای رسیدن به آن اهد

توانند بر قالب و محتوای آن اثرگذار باشند. به عنوان مثال در طرح هدف از نوشتن طرح و مخاطب آن نیز می

ها بسیار شود. بانککسب و کار یک سازمان غیرانتفاعی به هماهنگی طرح و مأموریت سازمان پرداخته می

شود باید به خوبی ت بدهی هستند، لذا طرح کسب و کاری که برای یک بانک نوشته مینگران عدم پرداخ

 پذیرگذاران مخاطرهی اصلی سرمایههای خود را دارد، دغدغهنشان دهد که شرکت توان بازپرداخت بدهی

(Venture Capitalist) ر پذیر بودن آن، و قیمت نهایی کسب و کاگذاری اولیه، توجیهمقدار سرمایه

شود باید نشان گذار از آن است. طرح کسب و کاری که برای فروش سهام نوشته میهنگام خروج سرمایه

شوند که های رقابتی پایدار شرکت موجب میهای رشد پیش رو، و مزیتدهد که چرا منابع موجود، فرصت

فرما، یا جامعه نیز شرکت در آینده قیمت باالیی داشته باشد. تغییر نشان تجاری و ذهنیت مشتری، کار

شود، های کسب و کار باشند. طرح کسب و کاری که با هدف تفییر ذهنیت نوشته میتوانند هدف طرحمی

 .نام دارد (Marketing Plan) طرح بازاریابی

 :یک طرح کسب و کار باید به سئواالت کلیدی زیر پاسخ گوید

 چه چیزی؟ .1

 چرا؟ .2

 چگونه؟ .3

 چه کسی؟ .4

 چه زمانی؟ .5

 ؟چقدر .6

توان با استفاده از سئواالت ریز شده به نکات اساسی که باید در طرح بر سئواالت کلیدی فوق میعالوه 

 :کسب و کار منعکس شود اشاره نمود

 چه چیزی؟ .1

 هدف سازمان شما چیست؟ 

 خدمات، محصوالت یا فرآیندهای منحصر به فرد شما جیست؟ 

 اهداف این خدمات، محصوالت و فرآیندها چیست؟ 

 خواهید به صورت متمایز انجام دهید؟میچیزی را چه 

 چرا؟ .2

 چرا سازمان شما متفاوت است؟ 
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 شود؟چرا سازمان شما موفق می 

 چرا سازمان شما می تواند بر موانعی مانند رقبا، قیمت باال یا بازار کوچک فائق آید؟ 

 گذاران به شما اعتنا کنند؟چرا باید سرمایه 

 چرا باید شرکایی با شما همراه شوند؟ 

 چگونه؟ .3

 چگونه شما به اهدافتان دست می یابید؟ 

 دهد؟های هوشمند خود را گسترش میآوری، نیروی انسانی یا سرمایهچگونه سازمان شما فن 

 چگونه به سودآوری می رسد؟ 

 گیرید؟چگونه مشتریان خود می یابید و از رقبا پیشی می 

 چه زماني؟ .4

 رسید؟چه زمانی به اهدافتان می 

 شود؟ان بازرسی میچه زمانی محصولت 

 شود؟چه زمانی محصول آماده فروش و ارایه می 

 کنید؟چه زمانی شروع به سود دادن می 

 افتید؟چه زمانی سازمان خود را گسترش داده و به فکر محصول جدید می 

 شود؟چه زمانی سازمان شما یک سازمان سودده می 

 چه کسي؟ .5

 مدیر سازمان شما کیست؟ 

  برای بقا و موفقیت چه کسانی هستند؟از نظر شما افراد کلیدی 

 رقبای شما جه کسانی هستند؟ 

 گذاران یا شرکای شما کیستند؟سرمایه 

 مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 

 چقدر؟ .6

 های مختلف(؟چقدر سود تولید می کنید )در بازه 

 ی سر به سر چقدر است؟هزینه رسیدن به نقطه 

 سرمایه اولیه چه قدر است؟ 

 توسعه چقدر است؟ های گسترش وهزینه 

 گذارانتان امتیاز بدهید؟چقدر حاضرید به سرمایه 

 طرح تجاری کامل

های کسب و کار است. سازی یک طرح کسب و کار مستلزم داشتن آگاهی کافی در مورد بسیاری حیطهآماده
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ملیات، و ی تأمین، مدیریت عهای معنوی، مدیریت زنجیرهمدیریت منابع انسانی، علم مالی، مدیریت دارایی

ها دانست که ای از زیربخشتوان طرح کسب و کار را به صورت مجموعهبازاریابی مهمترین آنها هستند. می

 .دهدهریک، بخشی از موضوعات فوق را پوشش می

میز کار آفرین از اطالعات مورد نیاز برای نوشتن طرح تجاری پوشیده شده است . یک فنجان چای یا قهوه 

می خورد ، تلفن را از پریز می کشد و پشت میز می نشیند تا نوشتن را آغاز کند .یک ربع از پنجره خیره می 

 شود . ولی سرانجام ...، نمی تواند شروع کند . 

اغلب مردم در ابتدای هر کاری خصوصا اگر ابعاد آن بزرگ باشد ، دچار این حالت می شوند .چرا این 

شرایط به وجود می آید ؟ تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده حاکی از آن است که بسیاری از مشکالتی که 

 ه طرح تجاری است. در هنگام نوشتن طرح تجاری رخ می دهد ، حاصل نگاه غلط خود نویسنده به تهی

 مراحل تدوین یک طرح تجاری: 

 تهیه پیش نویس  .1

 تهیه نسخه اولیه  .2

 تجدید نظر  .3

 ویراستاری  .4

 بازخوانی و کنترل مجدد .5

عمده مشکالتی که برای نویسنده پیش می آید ، به این دلیل است که او می خواهد تمام این مراحل را یک 

 م از این مراحل می پردازیم .ر ادامه به بررسی هر کدادباره طی می کند . 

 (Prewritingتهیه پیش نویس ) .1

در این مرحله ، کار آفرین ابتدا آن چه را که می خواهد بگوید ، تعیین می کند . شاید الزم باشد یادداشت 

هایی بنویسد ، یاد داشت های قبلی را مرور کند ، واقعیات را در کنار هم قرار داده ، به افکار خود سر و 

 ی دهد ، اهداف را تعیین و یک خالصه اولیه تهیه کند . سامان

 هر قدر پیچیدگی طرح ایجاب کند که حرفهای بیشتری زده شود این مرحله اهمیت بیشتری می یابد .

عموما هرچه در این مرحله وقت بیشتری بگذارید ، در مرحله تجدید نظر ، وقت کمتری روی طرح صرف 

 .  می کنید

 (writingتهیه نسخه اولیه) .2

وقتی برای کارآفرین مشخص شد که در مجموع چه می خواهد بگوید ، می تواند شروع به نوشتن کند . در 

این مرحله فقط باید افکار را روی کاغذ پیاده کند و در مقابل این وسوسه که همه چیز را باید به طور کامل و 

 بی نقص بنویسد ، مقاومت نماید . 

ستوری متن بود و به طور مرتب برای ارزیابی نوشته های خود توقف کرد . کار نباید به دنبال خطاهای د

 آفرین نباید بی جهت در صدد این باشد که جمالت ناب و بی عیب و نقص به ذهنش خطور کند . 
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باید بداند که با کمال گرایی بیش از حد ، راه به جایی نمی برد ؛ چرا که اگر درگیر این موضوعا ت شود ، 

یچ وقت به سرانجام نمی رسد ! به پایان رساندن یک طرحمتوسط بهتر از یک طرح عالی است که هیچ کار ه

 «بنویسید کمال گرایی، بخوانید توقف کارها »گاه به پایان نرسد . به قول وینستون چرچیل : 

در حین نگارش ، نوشته خود را تصحیح نکنید . اینها کارهایی هستند که در مراحل بعد ، باید به آنها 

 بپردازید . در این مرحله باید سعی کنید که فقط کار را ادامه دهید . 

 (revisingتجدید نظر متن اولیه) .3

نظر روی آن است . این کار باید  وقتی کار نوشتن تمام شد ، آنگاه نوبت نظم و ترتیب دادن به متن و تجدید

 تا آنجا پیش رود که اطمینان حاصل شود منظور به طور کامل به خواننده منتقل شده است . 

وقتی کار به پایان رسید ، نیاز به استراحت دارید . چون کار سختی در مرحله بعد در راه است و بهتر است 

 .  که با انرژی و ذهنی تازه با آن مواجه شوید

 (editingراستاری)وی .4

این مرحله مهم ترین و در عین حال سخت ترین مرحله در نوشتن طرح تجاری است . در این مرحله ، کار 

 آفرین باید با دید بیرونی به طرح تجاری خود نگاه کند و این پرسش ها را ار خود بپرسد . 

 آیا همان کاری را که باید ، می کند ؟ 

 آیا طرح ، متقاعد کننده است ؟  

 آیا به اطالعات بیشتری نیاز دارد ؟ 

  آیا مدارک کافی برای پشتیبانی گفته هایش ارائه داده است ؟ 

  آیا طرح تجاری به خوبی سازماندهی شده است ؟ 

 آیا طرح ، لحن ، سبک و سیاق مناسبی دارد ؟ 

 باز خواني و کنترل مجدد .5

 ی و صفحه بندی طرح تجاری است . آخرین کاری که باقی مانده ،تصحیح خطاهای ریز ویرایشی ، چاپ

از دیگران برای مطالعه طرح کمک بگیرید تا نقص های آن را یاد آوری کنند و شما به اصالح نهایی دست 

 بزنید . 

 به خاطر داشته باشید که خطا های کوچک می توانند روی سرنوشت کل طرح تاثیر بگذارند . 

 : یادتان باشد که 

  .یک فرمول بی نظیر و یکتا برای آماده کردن و نوشتن طرح تجاری وجود ندارد 

  . اندازه و سطح مشخصی از جزئیات وجود ندارد 

  . یک فهرست از مطالب جادویی وجود ندارد 

  . حتی یک راه ایده آل برای تهیه مطالب یک طرح تجاری نیز وجود ندارد 

 ...و 

با این همه ، در این فصل به دنبال معرفی بخش هایی هستیم که یک طرح تجاری کامل باید آنها را در بر 
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بگیرد . این تنها چارچوبی است که بر اساس تجربه های موفق و ناموفق در زمینه نگارش طرح تجاری تهیه 

 شده و کار آفرین می تواند به صالح دید خود آن را تغییر دهد . 

 یشنهادی طرح تجاریساختار پ

نوشتن طرح تجاری علم نیست ، بلکه به تجربه ، روش های مختلف و ساختارهای متفاوتی برای طرح 

تجاری ، توسعه داده شده است . در اینجا به توصیف ساختار طرح تجاری براساس یکی از موفق ترین و 

طرح تجاری بازیر مجموعه هایشان به  عمومی ترین نمونه های این طرح می پردازیم . به این منظور ، اجزای

 ترتیب ذکر شده اند ، اما شما باید این ساختار را با نیازهای خودتان مطابقت دهید . 

 عوامل متعدد تاثیرگذار بر ساختار طرح تجاری هر کسب وکار 

 طبیعت کسب وکار : .1

به عنوان مثال ، وقتی طبیعت کسب وکار کار آفرین بر روی ترکیب این عامل بسیار تاثیر گذار است . 

کارآفرین فعالیت تولیدی انجام می دهد ، بخش مفصلی را باید به توصیف محصول و فرآیند تولید آن 

اختصاص دهد ؛ در حالی که اگر طرح تجاری در مورد یک خرده فروشی باشد ، طرح چنین مساله ای بی 

 معنی خواهد بود . 

 هدف از تدوین طرح تجاری :  .2

همان طور که قبال اشاره شد ، یک طرح تجاری برای اهداف مختلفی نوشته می شود و خوانندگان مختلفی 

 دارد که با اهداف و دیدهای مختلفی به طرح تجاری می نگرند . 

لذا برای رضایت کاربران مختلف ، باید از ساختارهای متفاوتی استفاده شود . این ترتیب در ساختار ارائه 

 معنا نیست که این بخش ها باید به همین ترتیب نوشته شوند .  شده به این

 که در ابتدای طرح تجاری می آید، به دلیلی که در ادامه گفته  "خالصه مدیریتی  "به عنوان مثال ، 

می شود، باید پس از تهیه تمام بخش های دیگر آماده شود. به طور خالصه باید توجه داشته باشید که 

ه در این کتاب ، بیشتر برای جهت دادن عملکرد کارآفرین در تدوین یک طرح تجاری چارچوب ارائه شد

 . است، نهتعیین باید ها و نباید ها
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 اجزای یک طرح تجاری

 
  (صفحه جلد)بخش معرفی  1

  خالصه مدیریتی  2

 دورنما و پیش بینی روند آینده صنعت   تحلیل صنعت  3

  تحلیل رقبا 

  بخش بندی بازار 

  پیش بینی صنعت 

 کاال )ها ( / خدمات   شرح فعالیت کار آفرینانه  4

 اندازه فعالیت اقتصادی 

 فرآیند تولید )حجم کار پیمان کاری (  طرح تولید  5

  چیدمان کارگاه 

  تجهیزات و ماشین آالت 

 قیمت گذاری   طرح بازاریابی  6

  توزیع 

 ارتقا 

 شکل سازمانی و نوع مالکیت   طرح سازمانی  7

  شناسایی شرکا یا سهام داران عمده 

  حوزه اقتدار مدیران 

  تجربه گروه مدیریت 

  نقش و مسئولیت اعضای سازمانی 

 ارزیابی نقاط ضعف فعالیت های اقتصادی   ارزیابی ریسک  8

  فناوری های جدید و مخاطرات ناشی ازآن 

  طرح های احتمالی 

صورت سود وزیان ) صورت در  پیش نویس  طرح مالی  9

 آمد (

  برآوردهای جریان نقدینگی 

  پیش نویس ترازنامه 

  تحلیل نقطه سر به سر 

  منابع مالی و موارد استفاده این وجوه 

 نامه ها و مکاتبات مهم   ضمیمه )شامل اطالعات پشتیبانی ( 10

  داده های تحقیق بازار 

  اجاره نامه ها یا قراردادها 

  فهرست های قیمت تامین کنندگان 
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 اکنون به شرح این بخش ها می پردازیم :
 

 (:Introduction page or cover page صفحه جلد() )بخش معرفي .1

کار آفرین برای گرد آوری همه بخش های طرح کسب و کار خود و معرفی کلی آن ، به صفحه 

 مقدمات نیاز دارد که باید آن را با دقت زیاد تهیه کند . 

 در صفحه مقدمات ، موارد زیر ) در صورت وجود ( باید ذکر شوند : 

 

  نام کسب وکار 

 آدرس و شماره تلفن محل کسب وکار 

   نام صاحبان کسب وکار 

  شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی صاحبان کسب و کار 

  ماهیت کسب وکار 

  سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یا رشد کسب و کار 

  لوگوی کسب وکار 

  میزان محرمانه بودن طرح 

  تعداد کپی های موجود از این طرح 

  شماره کپی حاضر و مخاطب آن 

  تاریخ ویرایش 

 

از صفحه جلد ، اولین صفحه ، فهرست عناوین است ؛ برای استفاده بهتر و راحت تر هر  پس

 بخش اصلی باید شماره گذاری و به بخش های جزئی تری تقسیم شود . 

به عالوه اگر طرح تجاری جدول ، عکس یا طرح های مهمی دارد ، باید جدول جداگانهای با نام 

 کنید که شماره صفحه داشته باشد .  تهیه "فهرست نمودار ها و شکل ها  "

بهتر است از راحت ترین سیستم صفحه بندی و شماره گذاری استفاده شود ، زیرا هدف مهم این 

بخش دسترسی آسان خواننده به مطالب است . ممکن است بعضی از خوانندگان ، مانند سرمایه 

لی کارآفرین را مطالعه کنند ، گذاران ، تمایل داشته باشند که موضوع خاصی از جمله برنامه ما

بنابراین باید بتوانند به راحتی آن مطلب را پیدا نمایند . مشخص است که فهرست عناوین بعد از 

 اتمام نگارش طرح ، نوشته می شود . 

 

 

 ساختار کلی یك صفحه بخش معرفی و جلد 
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 طرح تجاری برای ..........

 

 نام کسب وکار

 ) در صورتي که نام به اندازه کافي گویای فعالیت نباشد مي توان در ادامه 

 با یک جمله نوع فعالیت را مشخص کرد (

 

 سرمایه مورد نیاز : ..................... ریال

 

 تهیه شده توسط :

 نام و نام خانوادگي کار آفرینان

 آدرس ، شماره تلفن و در صورت وجود پست الکترونیکي

 

 بر محرمانه بودن طرح حاضرتاکید 

 

 

 ارائه شده به : 

 . نامفردویاشرکتیکهطرحتجاریبرایشانارسالمیشود

 
 خالصه مدیریتي  .2

نخستین تاثیرها بسیار مهم است . خالصه مدیریتی ، اولین تاثیر را بر روی سرمایه گذار دارد و دید او را 

نسبت به کسب و کار شکل می دهد . هدف نویسنده طرح این است که تاثیر های اولیه ، مثبت باشد و 

 مخاطب را مشتاق کند که موضوع را دنبال کرده و همه طرح را بخواند . 

در واقع ، کار آفرین باید به خالصه مدیریتی ، درست مانند  "نویسنده ای در این زمینه می گوید : 

جمله اصلی عنوان تبلیغ و به بقیه طرح نظیر جمله های دیگر و توضیح تبلیغ نگاه کند . عنوان اصلی 

 "است که توجه خواننده را به خود جلب می کند تا تمام تبلیغ را بخواند. 

مدیریتی ، مقدمه ، چکیده ، معرفی یا مجموعه ای از نکات مهم موجود در طرح کسب وکار خالصه 
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نیست ، بلکه کل طرح تجاری در اندازه و سایزی کوچك است و تقریبا با تکیه بیشتر به وجوه تمایز ، 

 تمام بخش های یك طرح تجاری کامل را به نوعی در خود جای می دهد .

استفاده از اجزای طرح تجاری یك صفحه ای نیز می تواند مفید باشد. این  در نوشتن خالصه مدیریتی ،

 اجزا را به خاطر دارید ؟  چشم انداز ، ماموریت ، اهداف ، استراتژی ها و برنامه ها . 

خالصه مدیریتی به تنهایی یك سند است و باید به گونه ای باشد که خواننده پس از اتمام آن بگوید: 

 ی است که آنها می خواهند انجام دهند . خوب ! پس این چیز

صفحه نباشد، بنماید .  4الی  3کار آفرین باید تمام تالش خود را برای این که خالصه مدیریتی بیش از 

در غیر این صورت اثر گذاری خود را از دست می دهد و خواننده تا انتهای آن را نمی خواند ، بنابراین 

 می ماند .  ، نکاتی از طرح از نظر او پنهان

 : بهتر است خالصه مدیریتی ، شامل موارد زیر باشد 

عده زیادی از کسب و کار کار آفرین چیست ؟ شاخه اصلی فعالیت آنکدام است ؟اهیت کسب وکار :م

سرمایه گذارها معموال به صورت حرفه ای و تخصصی سرمایه گذاری می کنند و در شاخه هایی غیر از 

می شوند . پس بهتر است این قسمت برای جلوگیری از اتالف وقت ، خالصه و شاخه حرفه ای خود وارد ن

روشن باشد .در این بخش ، بیشتر باید بر روی وجوه تمایز کسب وکار با شرکت های مشابه و این که چرا 

مشتریان به سراغ این کار آفرین می آیند ، تاکید شود . عالوه بر این باید تالش شود ویژگی های خاص 

ت با عوامل کلیدی موفقیت در صنعت منطبق باشد تا از این طریق ، سرمایه گذار از موفقیت آن اطمینان شرک

 حاصل نماید . 

در مسائل مالی باید نکات مهمی مانند فروش ، سود ، جریان های نقدی و نرخ بازگشت ویژگي های مالي :

ذار نیز باید مد نظر باشد ؛ چرا که بسیاری سرمایه مطرح شود. در این میان ، امکان و نحوه خروج سرمایه گ

از سرمایه گذاران شرکت های کوچک ، به دنبال آن هستند که پس از مدتی سرمایه خود را از شرکت خارج 

و در جای دیگری سرمایه گذاری نمایند . برای این منظور ، کار آفرین باید شرایطی را که برای انتقال سهام 

ین بخش ذکر کند . در مورد ، بانک ها نیز باید براساس چگونگی در آمد شرکت ، آنها در نظر گرفته ، در ا

 .برای بانکدار مشخص شود تا از چه تاریخی و به چه مقدار می تواند دیون خود را بپردازد

سرمایه مورد نیاز کار آفرین برای شروع کسب و کار چقدر است ؟ این سرمایه ، دقیقا به چه نیاز های مالي :

اده هایی خواهد رسید ؟ اگر سرمایه اولیه مورد نیاز از وام تامین شود ، کا رآفرین چه وثیقه ای خواهد استف

 گذاشت ؟ 

نوع قانونی شرکت چیست ؟ این شرکت تاسیس شده و یا تاسیس خواهد شد ؟ موقعیت کنوني کسب وکار : 

، کسب وکار فعال باشد ، صاحبان و کارکنان اصلی آن چه کسانی هستند ؟ در صورتی که هم اکنون 

اطالعاتی در باره وضعیت کنونی کسب و کار ارائه می شود و در صورتی هم که کسب وکار هنوز راه اندازی 

 نشده باشد ، وضعیتی که برای آن در نظر گرفته شده ، توضیح داده می شود .



87 

 

والت ، مکان منظور دستاوردهایی مانند دارایی های معنوی ، نمونه محصدستاوردهای اصلي : 

تجهیزات ، قراردادها یا نتایج تحقیقات بازاریابی است که موجب موفقیت کسب وکار کار آفرین 

 می شوند . 

توجه داشته باشد با وجود این خالصه مدیریتی ، نخستین مطلبی است که خوانده می شود ، 

آخرین بخشی است که تهیه می شود ؛ چرا که از کنار هم قرار گرفتن نتایج بخش های دیگر 

 رادامه نمونه ای از یک خالصه مدیریتی را آورده ایم :دتشکیل شده است. 

 "فّبیولس اّفِر "ی شرکت مثال : خالصه مدیریتی طرح تجار
 مقدمه : 

هدف اصلی این طرح تجاری ، ارائه خالصه ای از برنامه توسعه شرکت فبیولس افرا برای خواننده است . 

نحصر به فردش در زمینه متاسیس شده و به خاطر خدمات مخصوص و 1998شرکت فبیولس افرا در سال 

 مهمانی ها و مانند آن ، تاکنون حضور موفقی در بازارداشته است . 

 (:Mission statementشرح ماموریت )

شرکت فبیولس افرا ارائه دهنده برنامه های منحصر به فرد و خالقانه مهمانی برای فعالیت های عمومی و 

ریق نوآوری و عملکرد حرفه ای ، به صورت کامال خصوصی است . به این ترتیب که هر برنامه را از ط

منحصر به فرد و به یاد ماندنی برای مشتریان اجرا می نماید . سه شرکت تشکیل دهنده شرکت ، پشتیبانان 

اصلی این مفهوم هستند . این اشخاص ، دارای استعداد حرفه ای در این زمینه هستند و تمام مراحل کار را از 

مورد  بررسی قرار می دهند . لذا مشتری می تواند بدون هیچ نگرانی ، از اجرای موفق آنها ابتدا تا انتها  ، 

لذت ببرد . شرکت فبیولس افرا ، صنعت سرگرمی را مورد هدف قرار داده است . قصد اصلی شرکت ، 

ن سرویس دادن به شرکت های تولید فیلم در محل فیلمبرداری و میهمانی خصوصی است . با توجه به ای

است . (tinseltown)مشتریان و خدمات ویژه،شرکت فبیولس افرا تنها شرکت فعال در این زمینه در تینزلتاون

این سرویس منحصر به فرد برای شرکت فبیولس افرا مزیت رقابتی فراوانی به ارمغان می آورد و باعث بهبود 

 جایگاهش در صنعت برنامه ریزی مراسم می شود.

 رد ویژگي های منحصر به ف

ویژگی های منحصر به فرد شرکت فبیولس افرا بی شمار هستند . توان اندک و برنامی شرکت جک بنکت  و 

یک سرآشپز تمام عیار  ( Jane gourmet)دیگران ، بزرگ ترین مزیت برای این خدمت است . جین گورمه

است که تحصیالت خود را در پاریس به پایان رسانده و تا کنون جوایز آشپزی متعددی در رابطه با طعم و 

تزئینات غذا کسب کرده است . جان دکور نیز یک برنامه ریز موفق است که برای فیلم های متعددی کار 

ران پنج ستاره را در شهر نیویورک اداره می کند کرده است. شرکت فبیولس افرا در حال حاضر نیز یک رستو

. این افراد عالوه بر آن که هنر و خالقیت خود را در اختیار شرکت می گذارند ، باعث افزایش تعداد 

مشتریان شرکت نیز می شوند . شهرت و اعتبار هریک از این افراد باعث جذب مشتریانی می شود که به 

الیت آنها و یا رشته های مرتبط فعالیت داشته اند . یک مزیت منحصر به نوعی در هرکدام از رشته های فع
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فردی که این شرکت برای مشتریانش به ارمغان می آورد ، امکان ارتباط نزدیک با مدیر اجرایی مهمانی است 

ساعته در دسترس مشتری است . این مدیر ، ارتباطی قوی با  24. مدیر اجرایی تا پایان برنامه به صورت 

مشتری بر قرار می کند که باعث به وجود آمدن حس تعلق نسبتبه سازمان در مشتری می شود . بخش فروش 

خدمت ، به مشتری در مورد دادن بازخورد و اطالع از نتایج و همچنین خبرگی و مهارت تیم اجرا ، اطمینان 

 خاطر می دهد . 

 اهداف بازاریابي 

درصد به سهم بازار خود بیفزاید .این کار  10طی دوسال آینده هدف اصلی شرکت فبیولس افرا این است که 

در دو مرحله صورت می گیرد.  در مرحله اول ، یک قسمت جدید ) خدمات به شرکت های فیلم سازی ( 

به بازار هدف که همان صنعت سرگرمی است، اضافه خواهد شد .  با یک استراتژی هجومی فروش ، می 

ا ضمیمه کردن این مشتریان به مجموعه مشتریان موجود ، سهم خود را از بازار توان رقبا را جا گذاشت و ب

هدف افزایش داد . استراتژی دیگر ، تالش برای ارائه خدمات به شر کت ها به جای مهمانی های خصوصی 

است . این افزایش که به مراتب بیش از کاهش احتمالی مشتریان خصوصی است . باعث افزایش سهم 

 ل بازار می شود . شرکت از ک

 پیش بیني اجرای کار

درصد دیگر  5درصدی در سهم بازار داشته باشد و  5پیش بینی می شود شرکت در پایان سال اول ، افزایش 

 نیز در سال بعد به سهم بازار افزوده شود . 

 سرمایه مورد نیاز 

هزار دالری است که  200 برای اطمینان از موفقیت اجرای طرح ها ، شرکت نیازمند یک سرمایه گذاری

هزار دالری  150هزار دالر از آن را سرمایه گذاری می کنند و به دنبال دریافت یک وام  50صاحبان شرکت 

در  8ساله با اقساط ماهانه و نرخ بهره ساالنه  6از یک وام دهنده هستند . شرکت در صد دریافت یک وام 

 صد است . 

 توضیحات :

این شرکت یک تقسیم بندی دیگر را برای ارائه خالصه مدیریتی خود در نظر  همان طور که می بینید ، 

گرفته ، اما اصوال حاوی همان مواردی است که در این بخش به آنها اشاره شده است . هر شرکتی در بخش 

خالصه مدیریتی طرح تجاری ، روی نقاط قوت خود تاکید می کند . این شرکت نیز که از کادر حرفه ای 

 بهره می برد . بخش قابل مالحظه ای را به معرفی آن اختصاص داده است .  مجربی

کار آفرین نیز در هنگام تهیه این بخش برای طرح تجاری خود ، باید به خاطر داشته باشد که روی نقاط 

قوت طرح تاکید نماید . اگر محصول ویژه ای به بازار عرضه می کند ، اگر سوابق کاری خود موفقیت های 

بل مالحظه ای کسب کرده ، اگر از روش بازار یابی خاصی استفاده می کند ، بهتر است بخشی از خالصه قا

 مدیریتی را به توضیح و تفصیل آنها اختصاص دهد . 

 تحلیل صنعت  .3
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در تحلیل صنعت ، جو حاکم بر صنعت و محیط ، بررسی و با ذکر شرایط گذشته و موجود ، به تحلیل آینده 

صنعت پرداخته می شود . در این بخش ، کار آفرین ضمن اشاره به دوره زمانی فعلی در چرخه عمر صنعت 

کار آفرین باید بتواند سرمایه  ، به ذکر شرایط موجود ، آینده ، روال احتمالی و سیر تحوالت آتی می پردازد .

گذار را متقاعد کند که صنعت و شاخه کار مورد نظرش برای سرمایه گذاری مناسب است . از طرف دیگر ، 

با تحیلل صنعت ، عوامل محیطی موثری بر صنعت و در نهایت ، کسب و کار تعیین شده و راه حل هایی 

 امل محیطی موثر عبارتند از : برای استفاده از شرایط محیطی ارائه می شود . عو

 دور نما و روند آتي 

در این بخش ، به بررسی روند و دورنما ی حاکم بر صنعت و بازار مصرف از دیدگاه فرهنگی ، فناوری ، 

قوانین و مقررات و تقاضای بازار پرداخته می شود . تفکیک رفتارهای مشتریان این صنعت با معیارهای 

دن تغییرات آن ، به این امر کمک می کند . به عنوان مثال ، می توان به مواردی جمعیت شناختی و دنبال کر

از قبیل تغییر بافت جمعیت مانند افزایش جمعیت جوان جامعه ، بروز تغییرات درروش برخورد و نگرش 

های  و یا رویه هایی درزمینه "یا جنس ایرانی بی کیفیت است  "جنس آمریکایی نباید خرید  "جامعه  مانند 

ایمنی ، بهداشت ، تغذیه و محیط زیست که هرکدام می توانند بر کسب و کار کارآفرین تاثیرگذار باشند ، 

 اشاره نمود . 

پیش بینی تغییرات فناوری دشوار است . با این وجود ، کا رآفرین می تواند توسعه فناوری را در نظر بگیرد . 

به کار رفته در کسب و کار وی در کجای چرخه عمر قرار  این که کار آفرین بتواند مشخص کند که فناوری

دارد ، بسیار مهم است . زیرا کا رآفرین به عنوان مدیر کسب وکار ،باید در قبال هرکدام از این مراحل عمر ، 

واکنش متفاوتی نشان دهد . الزم است همه قوانینی که می توانند به نوعی برنامه های کار آفرین را تحت 

ر دهند، شناخته و در مقابل تغییرات احتمال یآنها ، راه حل هایی ارائه شود . از جمله این موارد می تاثیر قرا

 توان به قوانین حفاظت از محیط زیست ، محد ودیت های تبلیغاتی ، مقررات ایمنی و... اشاره کرد . 

می آورند . اطالعات رشد  میزان تقاضا ، پراکندگی و زمان در صنعت را اغلب از طریق آمار دولتی به دست

یا پسروی ، تعداد رقبا ، نوع بازار که رقابتی کامل است یا نیمه انحصاری یا انحصاری و.... از جمله مواردی 

 هستند که باید به آنها توجه شود .

 تحلیل رقبا 

و ، الزم اغلب شرکت های نوپا ، از طرف شرکت های بزرگ با تهدید های بالقوه ای مواجه هستند .از این ر

است در شروع کار رقبای مستقیم و غیر مستقیم بالقوه خود را شناسایی کنند و به تحلیل نقاط ضعف و 

قدرت آنها بپردازند . مقایسه و تحلیل باید به صورت همه جانبه باشد ، یعنی تحلیل باید با در نظر گرفتن 

 کیفیت ، قیمت سرویس های پشتیبانی و... صورت گیرد . 

به استراتژی هر یک از رقبا مانند قیمت پایین تر ، کیفیت باالتر ، پشتیبانی بیشتر و مانند آن ، باید  در اشاره

نقاط قوت ، ضعف ، شکست ها و موفقیت های هر کدام نیز ذکر شوند . این که در چند سال اخیر چه 

ییرات آنها در سالهای اخیر شرکت هایی وارد بازار و یا از آن خارج شده اند ، سهم هر کدام در بازار و تغ
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چگونه بوده است ، روندهای طی شده در سال های اخیر در بازار مانند پیش افتادن رقبایی که تاکید بیشتری 

روی پشتیبانی داشته اند نسبت به آنهایی که به دنبال قیمت کمتری هستند ، تمایل شرکت های بازار به سمت 

و موضوعاتی از این قبیل بسیار اهمیت دارد . در واقع ، این افزایش تنوع محصوالت در چند سال اخیر 

اطالعات به کار آفرین در پیش بینی آینده بازار کمک می کند تا بتواند استراتژی های مناسبی در پیش گیرد 

 .بررسی رقبا باید در تمام بازارهایی که کسب وکار را تحت تاثیر قرار می دهند ، انجام شود . 

ری از موارد ، رقبای کارآفرین محدود به همان عده ای نیستند که خدماتی کامال مشابه را چرا که در بسیا

 ارائه می دهند . به ویژه می توان گفت که دو دسته از رقبا نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردارند :

  رقبایی که موفق شده اند سهم عمدهای از بازار را به دست آورند . این رقبا رهبر بازار و تعیین

 کننده شرایط و قوانین بازی و حتی قیمت ها هستند . 

  رقبایی که به ما از جهاتی نزدیك ترند . این رقبا اولین کسانی هستند که باید پشت سر گذاشته

 تهدیدها برای تصرف سهم بازار به شمار می روند .  شوند ، چون این گروه از مهم ترین

 (Market segmentation)بخش بندی بازار

در این قسمت به طور خاص به بررسی بازارکاال یا خدماتی که عرضه می کنیم ، پرداخته می شود. 

که کار مشتریان و فضای تجاری در اینجا توصیف می شوند . منظور از بازار کاال / خدمت ، بازاری است 

 آفرین آن را هدف قرار می دهد و محصول یا خدمت خود را متناسب با نیازهای آن تهیه می کند . 

 ) مثال : بخش هایی از تحلیل صنعت ) احداث جایگاه های کوچک فروش بنزین 

شهر تهران به عنوان یک کالن شهر و پایتخت جمهوری اسالمی ایران ، از ویژگی ها و شرایط خاصی 

برخوردار است که حجم جمعیت باال و پراکندگی جغرافیایی از آن جمله هستند . این شرایط باعث 

بعضی  ایجاد مشکالت متعددی در ارائه خدمات شهری شده است . چنین کاستی هایی می تواند در ارائه

خدمات ، فرصتی برای کسب و کارهای کار آفرینانه فراهم کند که احداث جایگاه های کوچک فروش 

بنزین از آن جمله اند . فعالیت این کسب وکار مشابه فعالیت پمپ بنزین های فعلی است ، البته با 

وسیع است و اقشار  تفاوت هایی که در ادامه به آنها اشاره می شود . بازار مصرف این کسب وکار بسیار

مختلفی از اجتماع را پوشش می دهد . در واقع مشتریان این کسب وکار ، رانندگان و افرادی هستند که 

به نوعی نیاز به بنزین دارند . علی رغم وجود سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین ، این صنعت بسیار باال 

در صد به میزان  8/8های گذشته هر ساله و رو به رشد است ؛ و البته شایان ذکر است که در سال 

مصرف سوخت در کشور افزوده می شود . این در حالی است که در بیست سال گذشته نه تنها به تعداد 

جایگاه بنزین  175جایگاه های بنزین افزوده نشده ، بلکه از تعداد آنها کاسته نیز شده است . هم اکنون 

لفن این جایگاه ها در ضمیمه آمده است ( که این تعداد ، پاسخ در تهران وجود دارد ) مکان و شماره ت

لیتر در روز برآورد شده ، در حالی که  7000گوی نیاز مردم نیست . چ.ن ظرفیت فعالیت مجاز هر تلمبه 

هزار لیتر است . همین واقعیات  20فعالیت متوسط هر تلمبه در تهران در حال حاضر روزانه بیش از 
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 ود فرصت کاری در زمینه توزیع سوخت تاکید دارد . بیش از پیش بر وج
 

 شرح فعالیت کار آفرینانه  .4

در این بخش ، کارآفرین به توصیف محصوالت یا خدمات کسب و کار خود می پردازد . سرمایه 

گذاران بالقوه باید با مشاهده این بخش به طور کامل با محصوالت و یا خدماتی که کار آفرین می 

د ، آشنا شوند و به تفاوت های آنها با خدمات یا محصوالت رقبا ، ارزش افزوده ای که خواهد ارایه ده

 برای مشتری فراهم می کنندو این که چگونه کار می کنند و یا موارد استفاده آنها پی ببرند .

 دربخش معرفی محصول یا خدمت باید به اطالعات زیر اشاره شود: 

 ، توصیفی مفصل از محصول یا خدمت 

 ،ارتباط این محصول یا خدمت با فرصت های موجود در بازار 

 تفاوت های خدمت یا محصول کار آفرین با رقبا 

 ، ارزش افزوده ای که خدمت یا محصول برای مشتری فراهم می کند 

 که از روی حجم فروش سیاست های کنترل موجودی به دست می آید،حجم فروش وتولید 

 مت ، برنامه های آتی تولید محصول و خد 

 ، چگونگی پشتیبانی از محصول یا خدمت 

کار آفرین پس از ذکر مزیت های محصول و خدمت نسبت به رقبا ، باید یک طرح توسعه نیز برای حفظ این 

 برتری ها ارایه دهد و بگوید که در دراز مدت ، برای حفظ برتری خود چه تمهیداتی اندیشیده است . 

 ( مثال : شرح فعالیت کار آفرینانه )احداث جایگاه های کوچك فروش بنزین 

، توزیع کننده بنزین از طریق پمپ بنزین های دوجایگاهی است . تصویر زیر یک شمای  SGSشرکت 

 کلی از جایگاه کوچک توزیع بنزین را نشان می دهد . 

 :مشخصات جایگاه 

هزار  45متر تعداد تلمبه : دو دستگاه تعداد وحجم مخزن ذخیره سوخت : دومخزن  50زمین : حدود 

 لیتری 

  فعالیت های الزم برای احداث چنین جایگاهی شامل عملیات اجرایی در بخش ساختمان

 ،مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق و سایر موارد جانبی خواهد بود . 

  میلیون ریال پیش بینی شده است و درآمد در نظر  730یک جایگاه هزینه های راه اندازی

هزار لیتر برای هر جایگاه ، که برآوردی در  20گرفته برای سال اول با پیش بینی فروش روزانه 

میلیون ریال و جمع هزینه بهره برداری آن  219حدود نصف فروش جایگاه های فعلی است ، 

درصد خواهد بود که در سال های بعد  12ه در سال اول میلیون ریال است ، بازده سرمای 59

افزایش می یابد.) جزئیات تمام این محاسبات در بخش برنامه ریزی مالی به تفکیک وجود 
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 دارد.(
 

  : از مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 گرفت. بازار آن دایمی و رو به رشد است ؛ به طوری که تقاضا بر عرضه پیشی خواهد .1

یك کار خدماتی و استاندارد شده است ، به گونه ای که تکنولوژی آن با تغییر ناگهانی مواجه  .2

 نمی شود . 

با توجه به این که قیمت عرضه بنزین و حاشیه سود آن توسط دولت تعیین می شود ، لذا  .3

 نوسان قیمت وجود ندارد . از طرف دیگر ، این امر یك ریسك تلقی می شود که در بخش

 تحلیل ریسك به آن پرداخته خواهد شد . 

کیلومتر طی  23تحقیقات نشان می دهد در تهران هر فرد برای تامین بنزین مورد نیاز خود باید  .4

کند . تمرکز اصلی مدیران طرح ، برشناسایی نقاط بهینه جهت تاسیس جایگاه است . برای این 

این نقاط در مناطقی قرار دارند که منظور پانزده نقطه از شهر تهران برگزیده شده است . 

) نتایج  .دسترس مناسبی به پمپ بنزین ندارند و این نیز خود به موقعیت طرح کمك می کند

 . ( آورده شودتحقیقات شرکت در بخش ضمیمه 

  : ویژگی های خدمت 

همان طور که در باال اشاره شد ، این کسب و کار یك فعالیت خدماتی محسوب می شود و وظیفه آن 

توزیع بنزین است . با گسترش و سود دهی این طرح در سال های بعد ، خدماتی چون تست باد 

الستیك ، فروش روغن موتور و شست وشوی شیشه خودرو در زمان سوختگیری اضافه می شود . 

 س از سال سوم امکان توسعه طرح در دیگر شهر ها نیز فراهم می شود . همچنین ، پ

 (Production plan)طرح تولید .5

این بخش ، کار آفرین به فعالیت های اجرایی کسب و کار می پردازد . در این بخش که مختص فعالیت در 

های کارآفرینانه تولیدی است ، مسایل مرتبط با محصوالت و خدمات ، پرداخته شود . در ادامه ، هر کدام از 

 زیر بخش های این قسمت آورده شده است: 

 فرآیند های تولید 

رابطه تعاملی میان محصول ، فرآیند های تولید و عملیات و دیگر عناصر تولید وجود دارد به طور کلی یک 

 نشان داده شده است . 4-1که در نمودار 

 
 : رابطه تعاملی میان محصول ، فرآیند های تولید و عملیات و دیگر عناصر تولید 4-1نمودار

 

 طراحی فرآیند طراحی محصول  بینی فروشمطالعه بازار و پیش  طراحی عملیات 

 طراحی کارخانه تعیین هزینه ها تامین منابع مالی
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 تولیدطرح 

طراحی محصول که شامل مواد و فرآیند های الزم براس ساخت است ، در نتیجه شناخت بازار ایجاد می 

شود . در مرحله طراحی فرآیند ، مشخصات ماشن آالت ، تجهیزات و ابزار آالت الزم به دست می آید . 

اندارد های ماشین آالت سپس در مرحله عملیات ، فرآیند ها به عملیات شکسته می شوند و روش ها و است

و نیروی انسانی حاصل می شود . در مرحله طراحی کارخانه ، دستگاه های تولیدی ، انتخاب و نحوه استقرار 

آنها تعیین می شود و پس از آن ، برآورد هزینه شاما هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های متغیر صورت 

لید تهیه و نصب می شوند و با استفاده از نیروی انسانی ، مواد می گیرد . پس از تامین منابع مالی ، وسایل تو

اولیه و قطعات مورد نیاز ، تولید صورت می گیرد و سرانجام ، محصول به دست مصرف کننده می رسد . 

دقت به روابط این عناصر می تواند مفید باشد . کارآفرین در مرحله طراحی محصول با تاثیر گذاری بر 

های تولید و مواد اولیه الزم جهت تولید ، همه چرخه را تحت تاثیر قرار می دهد . به عنوان  عملیات ، فرآیند

مثال ، با تغییر عملیات تولید ، می توان نیروی انسانی مورد نیاز را هم از نظر تعداد و هم از نظر تخصص ، 

 تحت تاثیر قرار داد . 

گام ها را با جزییات بردارد ، اما الزم نیست همه آنها را  کارآفرین برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید تمام این

در طرح تجاری ذکر کند . در واقع اشاره به جزییات فنی باید حتی المقدور کم باشد . به عنوان مثال ، در 

نسخه ای از طرح تجاری که به سرمایه گذار تسلیم می شود ، طرح باید به گونهای نوشته شود که اگر یک 

ن مطالب را خواند ، نتواند از ان کپی برداری کند و در عین حال سرمایه گذار باید دریابد که فرد فنی ای

 کارآفرین بر کار خود مسلط است . 

در صورت تولیدی بودن فعالیت ، باید به نوع فرآیند تولید ، از جمله این که تولید براساس محصول است یا 

 شود .  کارگاهی ، اشاره و دلیل انتخاب آن نیز ذکر

برای تولید یک محصول راه های زیادی وجود دارد . بعضی از انها سرمایه گذاری اولیه زیادی الزم دارند ، 

 ولی هزینه متغیر تولیشان کمتر است و برخی دیگر برعکس .
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در زمانی نه چندان دور ، کارخانه فورد به این امر مباهات می کرد که تمام قطعات ماشین آالت فورد حتی 

کش صندلی هایش ، در زیر یک سقف ساخته می شود . امروزه دیگر چنین شعار هایی ارزش ندارند ، رو

چرا که فعالیته ها تخصصی تر شده اند و یک شرکت برای بقا باید بر یک قسمت خاص از کار متمرکز شود 

فعالیت های کاری . شرکت های موفق امروز با برنامه ریزی دقیق و انتخاب تامین کنندگان مناسب ، اغلب 

به واسطه قراردادهایی ، برون سپاری و به دیگران واگذار می  –غیر از انها که استراتژیک هستند  –خود را 

 کنند . 

می شود ، اما این مزیت را واگذاری یک بخش از کار ، در برخی مواقع باعث از دست  دادن قسمتی از سود 

هم دارد که با کاهش سرمایه گذاری اولیه می توان ریسک کار را کاهش داد . این موضوع ، به ویژه برای یک 

شرکت نوپا بسیار حیاتی است . زیرا حجم سرمایه اولیه مورد نیاز ، تاثیر مستقیم در پذیرش یا رد طرح می 

بخش هایی از کار به طور قراردادی به دیگران از سرمایه مورد نیاز گذارد و کارآفرین می تواند با واگذاری 

 برای راه اندازی کسب و کار خود بکاهد .

برای انتخاب فرآیند ها و عملیاتی که می توان به دیگران واگذار کرد ، کارآفرین باید یک تحلیل کامل از 

یل را به عنوان تحلیل ساخت خرید شرایط فرآیند ، شرایط خودش و وضعیت محیطی انجام دهد . این تحل

 می شناسند . نمودار زیر نمایی کلی از چگونگی این تحلیل را نشان می دهد .

 : تحلیل ساخت خرید 4-2نمودار 

 
 آیا قطعه موجود است ؟ .1

 آیا واحد مورد نظر اجازه خرید را به ما می دهد ؟ خیر .2

 آیا کیفیت رضایت بخش است ؟ ساخت .3

 آیا منابع موجود ، قابل اطمینان است ؟    بله .4

 

 آیا ساخت قطعه با اهداف شرکت هم راستاست ؟   .1

 آیا تجربیات فنی داریم ؟خیر .2

 آیا ظرفیت نیروی انسانی و تولید داریم ؟خرید               .3

 

 روشهای دیگر تولید این قطعه چیست ؟                                                                                       بله .1

 ا دارد ؟                                                                                                          در آینده این قطعه چقدر تقاض .2

 هزینه روش های تولید و خرید قطعه چگونه است ؟          خیر                             خیر  .3

 خریدد ؟تولید یا خرید قطعه چه مسئولیت هایی به وجود می آور .4

 
 فرصت های دیگر سرمایه گذاری چیست ؟                                                                                   بله .1

 برای تولید این قطعه در آینده چه سرمایه گذاری هایی الزم است ؟       خیر .2

 خریدبیرون شرکت چقدراست ؟هزینه های تامین مالی از  .3

 بله

 ساخت
 برای هر کدام از فرآیند های تولید غیر استراتژیک که واگذاری آن به تولید کنندگان دیگر باعث 

 صمیم                                 پرسش های اولیهتپرسشهای ثانویه                                                        

 آیا قطعه را می توان خرید ؟

 آیا قطعه را می توانیم بسازیم ؟

آیا ساخت قطعه به جای خرید ، 

 ارزان تر است ؟

 آیا سرمایه الزم را دارید ؟
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 تهدید کسب و کار نمی شود ، باید آنلیز ساخت یا خرید انجام شود و اگر کار آفرین تمام و یا 

رکت واگذار کرد ، نام ، آدرس ، دالیل انتخاب و هزینه بخشی از فرآیند تولید خود را به مرجعی خارج از ش

 هاباید ذکر شوند . 

 تجهیزات ماشین آالت 

این بخش به معرفی منابعی می پردازد که براساس فرآیند های منتخب کارآفرین برای تولید ، مورد نیاز 

اولیه ، فضای تولید ،  هستند . هرنوع منبعی که برای تولید محصول یا خدمت مورد نیاز است اعم از مواد

 نیروی انسانی ، تجهیزات ، تکنولوژی ، حقوق معنوی ، قراردادها و... در این قسمت معرفی می شود .

در صورتی که در مورد منابع ، شرایط ویژه ای مانند دسترسی آسان و ارزان به برخی مواد اولیه ، افراد 

 آنها اشاره شود . متخصص در دسترس و ... ، وجود داشت ، باید حتما به 

 ) مثال : طرح تجاری شرکت اسکان ) طراحی دکوراسیون مبلمان 

 فرآیند های تولید: 

کار از مرحله ی گرفتن سفارش تا تحویل آن مشتری ، به این صورت جریان دارد : قبول سفارش : مشتری 

برای سفارش به دفتر فروش مراجعه و در انجا انواع مختلف از سبک کار ها و روش های چیدمان را مشاهده 

نماید . اگر کار مورد  می کند . مسول فروش ، باید متناسب با کاربری فضا ، سبک های مناسب را معرفی

توجه مشتری قرار گیرد ، اطالعات اولیه در مورد ساختار محیط کار گرداوری می شود . برای این منظور ، 

طراح از محل مورد نظر بازدید کرده و اطالعات الزم را ازمشتری دریافت می نماید پس از آماده  شدن طرح 

 ثبت می کند.  اولیه و توافق مشتری ، محصول فروش قرارداد را

 : طراحی 

 در این شرکت دو نوع طراحی صورت می گیرد : 

  طراح با در نظر گرفتن ابعاد محل ، کاربری آن ، خواسته های مشتری و  1طراحی کالس :

محدودیت های احتمالی ، یک ترکیب مناسب بین اجزای موجود انتخاب و طرح کلی را در واقع 

 می کند . طراحی کل ، سه مرحله دارد :  چیدمان اثاثیه در محیط است ، ارائه

طرح شماتیک : بدون در نظر گرفتن مقیاس ها ، نحوه فضاسازی و قرار گرفتن اجزا مشخص می شود   - 1

. مشتری با دیدن این طرح و اعمال تغییرات احتمالی برآورد مالی ، تصمیم می گیرد که سفارش بدهد یا 

 منصرف شود .

ز و تعداد اجزا در این طرح معلوم شده و مشخص می شود چه اجزایی ، چگونه و پالن با مقیاس : سای  -2

 یا از کجا باید تهیه شود . 

طرح نهایی : طراح لیست مواد اولیه و وایل مورد نیاز ، شرح کامل اجزا ) شکل ظاهری ، تقسیم بندی   -3

وب قفل و دستگیره ای که باید داخلی و مانند آن ( و توضیح الزم برای اجزای هر بخش )مانند ضخامت چ

به کار برده شود ، طرح روکش ، روش اتصال بخش ها و ... ( را در این مرحله ارائه می دهد تا به این 
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 ترتیب کلیه اطالعاتی که برای تولید کننده الزم است ،تعریف شود 

  قیق : این نوع طراحی که در واقع مزیت رقابتی شرکت محسوب می شود ، تح 2طراحی کالس

در طرح ها و اجزای طرح موجود برای افزایش کارآیی آن با توجه به نیاز مشتریان است . این 

کار برخالف طراحی کل ، مستقل از سفارش مشتری انجام می شود . یعنی به صورت همیشگی و 

پویا ، طرح های جدیدی با چیدمان های متفاوت و مناسب برای کسب و کارهای مختلف ارائه 

در نمایشگاه ها در اختیار مشتری قرار می گیرد . نمونه های طراحی خارجی ) موجود  می شود و

در کاتالوک های مختلف ، مجالت و کتب مربوطه ( ، ایده ها و نیاز های مشتریان و تجربه های 

 پیشین منبع اصلی این بخش هستند .

فعالیت دیگری که به طور موازی صورت می گیرد کار بر روی اجزا و اثاثیه است . طراحان سعی 

می کنند از طریق تغییر در طرح اثاثیه موجود و یا از طریق توسعه طرح به محصول جدید که 

اغلب مطابق با نیاز های مشتری مطرح می شود ، به خلق اثاثیه ای  مناسب و منعطف بپردازند . 

دیگر این بخش ، جمع آوری و کشف روش های کارآی تولید مانند برش و اتصاالت خاصی کار 

که برای استحکام بیشتر مصرف مواد کمتر به کار می رود و پیشنهاد آن به بخش تولیدات . در 

واقع این فرآیند عملکردی مشابه بخش های تحقیق و توسعه دارد ، اما طبعابا شیوه ای ساىه تر ، 

ی که به جای آن که خود به توسعه روش بپردازد ، در تحقیق و یاد گیری آن از شرکت به گونه ا

 های دیگر دارد . 

 : اجرا 

 ریز فعالیت هایی که باید در این مرحله انجام گیرد ، به این صورت است : 

 نجاری :  .1

  برش قالب 

  فرم دادن به چوب 

  خراطی و منبت کاری 

  اتصال قطعات 

 وسایل مورد نیاز در این بخش : اره فلکه ، گندگی ، دستگاه چند کاره ، اره تیزکنی ، دریل عمودی 

قطعات برش خورده در این مرحله توسط نقاش رنگ می شوند . روال کار به این  رنگ کاری : .2

 شکل است : 

 ) رنگ کاری اولیه ) آستر کاری 

  اصالح تغییر شکل به خاطر اثر رنگ روی چوب 

  کاری نهاییرنگ 
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 رویه کوبی  .3

  درست کردن تشک های سایز صندلی 

  برش روکش 

  اتصال آن دو به هم 

  نصب روی صندلی 

در مراحل رنگ کاری و رویه کوبی ، بیشتر ابزار ها و فرآیند ها دستی است . به همین دلیل آنها را به تفصیل 

 رویه کوبی برای کارگاه الزم است . توضیح نمی دهیم . یک سری کامل از تجهیزات  نجاری ، رنگ کاری و 

متر  350این سه کار به طور موازی در سه خط پیش می روند . در مجموع فضای مورد نیاز کارگاه ، سوله 

متر مربع  50متر مربع آن به صورت سه قسمت مساوی برای سه خط کار موازی و  300مربعی است که 

 ار می گیرد. باقیمانده ، با کاربری انبار مورد استفاده قر

  : تحویل 

طرح تجاری ، مشتریان شرکت  همان طور که در بخش های قبلی نیز توضیح داده شد ، در افق مورد بررسی 

محصوالت ، از سرویس های حمل و نقل دورن شهری و را مشتریان داخلی تشکیل می دهند . برای تحویل 

بین شهری استفاده می شود و باتوجه به هزینه مستقیم و غیر مستقیم آن ، شرکت ترجیح می دهد که بخش 

حمل و نقل را به شرکت های حرفه ای واگذار نماید . لیست قیمت ها و شرح کوتاهی از وضعیت شرکت 

 ه آمده است . های حمل و نقل مورد قبول در ضمیم

  : نصب 

به جز مواردی که مشتری خود مستقال اقدام به خرید اثاثیه می کند ، شرکت اسکان مسئولیت نصب تجهیزات 

را نیز برعهده خواهد داشت . به این منظور ، کارگران نیمه ماهری به صورت پاره وقت استخدام می شوند 

است که این سرویس در کوتاه مدت فقط برای شهر تهران  که به همراه اثاثیه به محل می روند . الزم به ذکر

 است و در بلند مدت به دنبال اختیاری کردن آن هستیم . 

  : خدمات پس از فروش 

شرکت اسکان ، گارانتی خاصی برای محصوالت خود در نظر نگرفته است . زیرا بسیاری از خرابی هایی که 

عدم استفاده و نگهداری مناسب است . حال آن که در بسیاری  ممکن است برای اثاثیه اتفاق بیفتد ، به خاطر

از موارد ، تشخیص و اثبات علل خرابی محصول کار دشواری است . حال آن که در بسیاری از موارد ، 

تشخیص هر نوع سوء تفاهم ، شرکت با اتکا به کیفیت تولیدات خود ، تا مدت زمان کوتاهی ) حداکثر یک 

مکان را می دهد که در صورت خرابی محصول ، از سرویس تعمیر و یا تعویض مجانی ماه ( به مشتری این ا

 آن بهره مند شود . بدیهی است که پس از این دوره هزینه تعمیرات از مشتری اخذ می شود . 

 منابع مورد نیاز :  



98 

 

 منابعی که برای کسب وکار نیاز داریم از قرار زیر هستند : 

 : نیروی انسانی 

شاید بتوان گفت متخصصان ، مهم ترین منبع این کسب وکار هستند ، زیرا بسیاری از مراحل اجرای کار 

به صورت دستی انجام می گیرد . برای این کار  احتیاج به تخصص های مختلفی داریم که در بخش 

 سازماندهی به طور مفصل بران پرداخته ایم . 

  : تجهیزات 

شرکت ، همه استاندارد و شناخته شده اند . در بخش مالی قیمت هر تجهیزات مورد نیاز برای این 

کدام از آنها به تفکیك نوع و شرکت سازنده و البته ترکیب بهینه از نظر این شرکت ، آورده 

 شدهاست . 

  : تکنولوژی 

این شرکت از تکنیك و تکنولوژی خاصی استفاده نمی کند ؛ در واقع تکنولوژی و تکنیك کاری این 

 شرکت در نیروی انسانی و تجهیزاتش مستتر است . 

  : مواد اولیه 

مواد اولیه ای که برای تولید محصوالت به کار می رود نسبتا متنوع بوده و قیمیت های هریك ، از 

ینه برق مصرفی جهت روشنایی سوله ، در زیر بخش قیمت محصوالت در چوب نئوپان گرفته تا هز

 بخش مالی آمده است .

 (Marketing planطرح بازاریابي ) .6

 در بخش بازار یابی ، کار آفرین باید خواننده را در چند مورد متقاعد کند : 

 ، این که بازار مورد نظر وجود دارد 

 د شد ، برنامه ها و پیش بینی های فروش محقق خواه 

 . و می تواند رقبا را پشت سر بگذارد 

این بخش از طرح تجاری شاید یکی از مشکل ترین و در عین حال از حیاتی ترین بخش های آن باشد 

. مشکل بودن آن به این دلیل است که اغلب برای تدوین این بخش ، باید دست به دامان پیش بینی شد 

ار را متقاعد کند . بدیهی است که پیش بینی به گونه ای که هم واقع گرایانه باشد و هم بتواند سرمایه گذ

، کار دشواری است که بسیاری از بخش های دیگر طرح تجاری ، بر مبنای برآورده ای این بخش شکل 

می گیرند . به عنوان مثال ، پیش بینی میزان فروش که از بر آوردهای همین بخش است ، تاثیر مستقیم بر 

دوم در پذیرش یا رد یك طرح تجاری  روی حجم تولید و متعاقبا حجم سرمایه مورد نیاز دارد که مورد

 توسط سرمایه گذار بسیار موثر است . 

بازار صنعت کسب وکار پیشنهادی نیز باید توصیف شود . شرایط جاری بازار مانند رکود یا رونق با 
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ذکر دالیل و بررسی روند ، حجم فروش ، سود بازار ، پایداری ، نرخ رشد بازار ، شرکت های مهم 

زمینه ، عوامل موفقیت در بازار ، محل و محدوده بازار محلی ، کشوری و   بین المللی از فعال در این 

 داخته شود . رجمله مواردی است که باید در این بخش به آنها پ

سپس تحلیلی مشابه مورد قبل ولی فقط در مورد بازار ویژه محصول یا خدمت صورت می گیرد . 

جمله ای موجود در بازار ، ویژگی های مشتریان بالقوه بازار از شرایط فعلی و روند تغییرات آن ، رقب

.. و مسائلی مانند رشد بازار ، باید حداقل از سه سال قبل مورد بررسی گروه سنی ، سطح در آمد و .

 قرار گیرد و تغییرات آن نیز توضیح داده شود . 

افتاده ، می تواند به تحلیل بهتر  بررسی چند مورد از موفقیت ها و شکست های اخیر که در بازار اتفاق

شرایط بازار کمك کند . برای مشخص تر شدن تفاوت میان بازار کل صنعت و بازار هدف ، به مثال زیر 

 توجه کنید : 

فرض کنید کار آفرین یك سایت برای فروش برخط  موسیقی در فضای اینترنت ایجاد می کند . در این 

بازار تجارت الکترونیك است و از جهت فروش موسیقی ، بازار  حالت ، بازار کلی از جهت فعالیت ،

محصوالت سرگرمی . در حالی که بازار هدف کارآفرین به فروش بر خط موسیقی از طریق سایت 

 محدود می شود . 

به خاطر داشته باشید که بسیاری از کسب وکارها ، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف کاریشان از بازار های 

اثیر می گیرند . از این رو ، کار آفرین باید به معرفی تمام بازار هایی که محصوالتشان به مختلفی ت

 . نوعی کسب وکار او را تحت تاثیر قرار می دهد ، بپردازد 

 (Pricing strategyقیمت گذاری )

 قیمت گذاری محصول باید با توجه به استراتژی بازاریابی و چرخه عمر محصول ، تعیین شود . 

در این قسمت ، کار آفرین ، استراتژی قیمت گذاری خود را بیان و با مقایسه آن با استراتژی رقبا از آن 

 دفاع می کند . 

از جمله مواردی که در این مرحله باید مدنظر قرار گیرد ، حاشیه سود ناخالص ، هزینه های توزیع ، 

ی رقبا است . برای قیمت گذاری ، گارانتی ، خدمات پس از فروش و مهم تر از همه ، قیمت گذار

 استراتژی های مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

  قیمت گذاری بر اساس هزینه 

  قیمت گذاری بر اساس قیمت رقبای اصلی 

  قیمت گذاری رهبری ارزان فروشی 

  قیمت گذاری بر اساس تمایز 

 کیبی از روش های فوق به کار برده می شود . در عمل ، برای قیمت گذاری ، تر
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 (Distribution strategyتوزیع )

توزیع شامل فرآیند انتقال محصول از محل تولید به مصرف کننده نهایی است . نوع سیستم توزیعی که 

انتخاب می شود ، به صنعت و حجم بازار هدف بستگی دارد . پیش از انتخاب یك شبکه توزیع ، بهتر 

 این مساله .بررسی شبکه های توزیع رقبا ، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود  است با

 کار آفرین را در تصمیم گیری نهایی یاری خواهد کرد . 

 بعضی از کانال های توزیع متعارف عبارتند از : 

  فروش مستقیم 

  نمایندگی تولید کننده 

  توزیع کنندگان عمده فروش 

  دالل ها 

  توزیع کنندگان خرده فروش 

  پست مستقیم 

  فروش خانه به خانه 

  فروش تلفنی 

  فروش اینترنتی 

 برای انتخاب کانال توزیع مناسب باید این فاکتور ها را در نظر گرفت : 

 آیا نیازهای مشتری برآورده می شود؟ آیا به مشتری امکان انتخاب آزادانه داده می شود ؟ .1

 محصول مناسب است ؟آیا این روش توزیع برای  .2

 آیا می توان با استفاده از روش توزیع انتخابی ، به میزان فروش مورد نظر دست یافت ؟  .3

 آیا با تصویر و قیمت محصول مطابقت دارد ؟  .4

 رقبا از چه کانال های توزیعی استفاده می کنند؟  .5

 آیا کانال توزیع از نظر هزینه به صرفه است ؟  .6

باید ویژگی های فیزیکی محصول مانند حجم و وزن و بسته بندی توجه به حمل و نقل فیزیکی : .7

 نیز در نظر گرفته شود. 

 ستفاده از کانال های مختلف روی جریان نقدینگی تاثیر متفاوتیا توجه به جریان نقدی : .8

 می گذارد .  

 (:Promotion strategyترویج)

در این بخش ، کا رآفرین باید استراتژی ها و برنامه تبلیغات خود را مشخص کند . تبلیغات از یك سو 

در موفقیت کسب وکار بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگر ، میزان تاثیر گذاری آن به داحتی قابل اندازه 
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تبلیغات کامل موجب گیری نیست ؛ بنابر این از حساسیت باالیی برخوردار است . ارائه یك برنامه 

واقعی تر شدن برنامه های مالی کارآفرین می شود . چرا که  تبلیغات ، به ویژه در ابتدای را ه اندازی 

 کار ، هزینه هنگفتی به شرکت تحمیل می کند . 

در این مرحله ، فرض بر این است که کار آفرین تا به حال بازار هدف خود را انتخاب کرده و اکنون 

روشی برای ارتباط برقرار کردن با آن است . پاسخ دادن به این پنج پرسش ، می تواند در جستجوی 

 کار آفرین را در تکمیل این بخش یاری کند : 

 می خواهید چه اتفاقی بیفتد ؟  .1

 این اتفاق چقدر ارزش دارد ؟  .2

 چه پیامی آن را ممکن می سازد ؟  .3

 از چه رسانه ای باید استفاده شود ؟ .4

 ارزیابی شود ؟نتایج چگونه  .5

 طرح سازماني .7

 در این بخش موارد زیر توضیح داده می شوند :

  شکل سازمانی و نوع مالکیت 

  شناسایی شرکا یا سهام داران عمده 

  میزان اقتدار مدیران 

  پیشینه گروه مدیریت 

  نقش و مسئولیت اعضای سازمانی 

این بخش ، اعضای شرکت ، کار آفرین و تیم مدیریتی را معرفی کرده و سابقه و توانمندی های آنها را 

 بیان می کند و در ادامه ، نوع مالکیت مشخص می شود . 

اغلب سرمایه گذاران ، تیم مدیریتی کارآفرین را به عنوان بزرگ ترین نقطه ضعف یا قوت کسب و کار 

ن افراد باید سابقه کاری مناسب و چشم انداز درستی از کارها و عملیات ، به شمار می آورند . ای

 روزانه کسب وکار و سیاست های بلند مدت داشته باشند . 

بسیاری از کار آفرینان در تشکیل تیم با تجربه مدیریتی دچار مشکل می شوند . در این موارد الزم است 

نگام نوشتن طرح تجاری نیز ، حتما باید نام مشاوران در مشاوران خوبی را با تیم شان همراه کنند . در ه

 آن ذکر شود. 

واگذاری چند مسئولیت بر دوش یك نفر یا انتخاب مدیرانی با پیشینه شغلی کامال مشابه ، از اشتباه های 

 رایج است و می تواند باعث نگرانی سرمایه گذار شود . 

 صلی نیروی انسانی ذکر شود . به عالوه ، در این بخش باید فلسفه و استراتژی ا
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 14استراتژی های حقوق و پاداش ، سیاست های بیمه ، آموزش ضمن خدمت ، ارتقا و .... ) در فصل 

 این کتاب به تفصیل در مورد نیروی انسانی بحث خواهد شد . (

بررسی  آن دسته از مسائل حقوقی که کسب وکار را تحت تاثیر قرار     می دهد نیز الزم است در اینجا

شوند . به عنوان نمونه می توان به قوانین مربوط به استخدام که به کسب و کار کار آفرین مربوط می 

 شود ، اشاره کرد . 

در بخش مالکیت ، نوع قانونی مالکیت کسب وکار مشخص می شود ؛ مانند مالکیت شخصی ، شراکت 

 و یا شرکت سهامی عام و خاص و ...........

باشد ، الزم است فهرست سهام داران ) با اشاره به نوع سهام و مقدار آن ( آماده و در  اگر بنگاه سهامی

صورت شراکتی بودن بنگاه ، فهرست شرکا و سهم هریك باید در این بخش قید شود . در پایان ، دالیل 

 انتخاب این نوع مالکیت ذکر شده و قرار دادهای مربوطه در ضمیمه آورده شوند .

  ارزیابي ریسک .8

در این بخش باید به شناسایی مخاطرات بالقوه ای که کسب و کار را تهدید می کند ، پرداخته و پس از 

معرفی و تحلیل ، برای هر کدام راه حل مناسبی ارائه شود که در نهایت به صورت یك برنامه اقتضایی 

 برای کسب وکار در می آید . 

 ارزیابي ضعف فعالیت اقتصادی 

الزم است سرمایه گذار بالقوه متقاعد شود کار آفرین خطراتی که کسب و کار راتهدید می کند ، به 

درستی درک کرده و در صورت وقوع آنها آمادگی کامل و برنامه ای جهت مقابله با آنها دارد . از جمله 

 ه کرد : مخاطراتی که ممکن است یك کسب و کار را تهدید نماید می توان به موارد زیر اشار

  . ناتوانی در ارائه محصول یا سرویس تعهد شده 

  . ناتوانی در رساندن به موقع کار و یا نرسیدن به پیش بینی های فروش 

  . مشکالت مربوط به تامین کنندگان و دریافت کاال ، تاخیر و یا پائین بودن کیفیت مواد اولیه 

 ه خاصی از مشتریان . گرایش های پیش بینی نشده صنعت ، مانند گرایش به گرو 

 .وقایع پیش بینی نشده صنعتی ، حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیکی و زیست محیطی 

  . ناتوانی در مقابله با رقبای بزرگ و قدرتمند 

  . مشکالت مربوط به گروه مدیریتی ، متغیر بودن و بی تجربگی 

  . مشکالت تکنولوژی توسعه نیافته و عقب افتاده 

  . مشکالت پیش بینی نشده برای تامین سرمایه 

 فناوری های جدید 

عوامل مخاطرات مرتبط با تولید ، توزیع و خدمات محصول یا خدمت ، مانند تغییرات تکنولژی ، قوانین 
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و قواعدی که محدوده دسترسی کار آفرین به منابع و تکنولوژی ها تحت تاثیر قرار می دهد ، مشکالتی 

ای طرف قرار داد ممکن است ایجاد شود ، مانند تاخیر در تحویل موا اولیه ، که توسط شرکت ه

سرویس حمل و نقل نا مناسب ، افزایش قیمت مواد اولیه و نظایر آنها را باید مشخص کرد . سپس به 

ارائه راه حل در مقابله با وقوع این مخاطرات ، پرداخت . این کار باعث کاهش ابهام در انجام فعالیت 

 تولید شده می شود و ریسك تولید را نیز به طور خود به خود کاهش می دهد .  های

بسیاری از کار آفرینان و افراد نو آور به دلیل پیشینه شغلی شان که اغلب فنی و مهندسی است ، نکته مهم :

حجم باال ، این بخش را بسیار حجیم و با جزئیات تهیه می کنند که دو ایراد مهم دارد. اول آن که به خاطر 

حوصله خواننده را سر می برد و دیگر این که بر اثر نگارش جزئیات زیاد ، امکان کپی برداری از طرح به 

وجود می آید . تا جایی که ممکن است در نسخه ای که به دیگران داده می شود ، خود داری و به ذکر 

ایعات از طریق کنترل کامل درحین جمالتی مانند استفاده از تکنولوژی الف در فرآیند ب و یا کاهش ض

 تولید ) بدون اشاره ب جزئیات فنی ( بسنده کرد . 

 :(contingency planبرنامه های اقتضایي)

 "چه می شود اگر ....؟  "بهتر است برای مقابله با این مخاطرات با پاسخ پرسش هایی به صورت 

وکار بود . به عنوان مثال با پاسخ دادن به این به دنبال را ههای جایگزین برای به سرانجام رساندن کسب 

یک راه مقابله منطقی با این  "چه می شود اگر رقبای قدرتمند ، قیمت خود را کاهش دهند ؟  "پرسش که 

مشکل است و با در نظر گرفتن پاسخ این پرسش ها می توان یک برنامه اقتضایی برای مقابله با مخاطرات 

رد ، تدوین کرد . این امر با توجه به کاهش ابهام و روشن کردن فضای فعالیت بالقوه ای که پیشرو قراردا

 کسب وکار ، تاثیر بسزایی در کاهش ریسک دارد .

مفصل تر کردن این بخش از طرح تجاری ، پاسخ گویی به مخاطرات و متعاقبا ارائه برنامه اقتضایی را مشکل 

می کند که کار آفرین احاطه زیادی بر شرایط بازار و کسب  تر می کند . از طرف دیگر ، به خواننده طرح القا

و کار دارد که نقطه قوت طرح او محسوب خواهد شد . هیچ چیز بدتر تز آن نیست که خواننده طرح یکی از 

مخاطراتی را که کار آفرین در بخش تحلیل ریسک به آن اشاره کرده ، اما راه حلی برای آن ارائه نداده ، 

 مطرح کند .

ر کار آفرین با دید واقع گرایانه به این نتیجه رسید که هیچ ریسکی برای کسب وکار وجود ندارد یا در اگ

شرایط فعلی ، نقاط قوت و یا شرایط محیطی با هیچ ریسکی   مواجه نیست ، باز هم بهتر است دالیل خود 

 را ذکر نماید . 

 (financial segmentطرح مالي ) .9

آنچه در این بخش به آن می پردازیم ، مسائل مربوط به گردش های مالی است که در واقع ستون فقرات 

برنامه کسب و کار کار آفرین محسوب می شود . برنامه مالی یکی از بخش های مهم و اصلی طرح 

زیان ، یا تجاری است . هر کدام از ابزار های برنامه ریزی در این بخش از قبیل صورت برآورد سود و 
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صورت جریان های نقدی برای ایجاد دورنمای شفافی از وضعیت کلی فعالیت کا رآفرینانه نوپا طراحی 

 می شوند . 

این بخش ، ارتباط تنگاتنگی با تحقیقات بازاریابی به ویژه قسمت پیش بینی فروش دارد و کا رآفرین بر 

انجام می دهد تا با اعداد و ارقام مالی نیز  مبنای پیش بینی های انجام شده ، برآوردهای مالی خود را

امکان پذیری کسب وکار نشان داده شود . شاید قبال در بخش بازاریابی هزینه های تبلیغاتی یا در بخش 

اجرایی ، قیمت دستگاه ها آورده شده باشد ، اما در این بخش تمام برنامه هایکا رآفرین به صورت ارقام 

اندارد در می آیند تا نشان دهند که این کسب وکار توان پاسخ گویی به مالی در صورت های مالی است

نیاز های سرمایه گذاران را دارد . صورت های مالی شامل صورت سود و زیان ، صورت جریان های 

نقدی و ترازنامه هستند . پیش از هر کاری ، کار آفرین باید براساس پیش بینی فروش ، قیمت فروش 

مستقیم و غیر مستقیم کسب و کار ، ارقام مورد نیاز برای تهیه این صورت ها را فراهم کاال و هزینه های 

کند . برای یك کسب وکار کوچك که محصوالت محدودی دارد ، این محاسبات را به راحتی می توان 

یند انجام داد ؛ اما برای کسب و کارهای پیچیده که هزینه ها و درآمدهای متنوعی دارند ، باید از یك فر

ساختار یافته که قابل فهم باشد استفاده شود . این فرایند مشابه فرایندی است که در نظام بودجه ریزی 

یك کسب وکار رخ می دهد ، یعنی از میزان فروش هزینه ها قیمت های موجود به هزینه های کلی 

ی مالی و نیاز شرکت می رسند . به این منظور بهتر است که از همین مراحل برای برآورد صورت ها

 های مالی استفاده شود . 

 پیش نویس صورت سود و زیان  ) صورت درآمد ( 

نتیجه این پیش بینی ، سود خالص مورد انتظار است که پس از کسر هزینه ها و مخارج برنامه ریزی 

شده از درآمد های پیش بینی شده حاصل می شود . باید این صورت را برای حداقل سه سال آینده 

ه کرد و بهتر است در سال اول به صورت ماهانه ، سال دوم فصلی و سال سوم ساالنه پیش بینی تهی

 آمده است . 4-2شود . ترکیب کلی صورت سود و زیان در جدول 

 صورت سود وزیان 4-2جدول 
 صورت حساب سود وزیان شرکت ...             در سال مالی منتهی به .../.../...

 برای موسسات تولیدی 

 فروش محصوالت 

 کسر برگشت از فروش و تخفیفات

 فروش خالص 

 کسر بهای تمام شده کاالی فروخته شده 

 سود ناویژه 

 

 

 برای موسسات بازرگانی

 فروش کاال 

 کسر برگشت از فروش و تخفیفات 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 خرید کاال طی دوره 

 کسر برگشت از خرید و تخفیفات 

 خرید خالص 
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 به عالوه درآمد های غیر عملیاتی 

 کسر: 

 هزینه های اداری 

 هزینه های فروش 

 هزینه های مالی 

 سود ویژه قبل از کسر مالیات 

 کسر مالیات 

 ویژهسود 

 به عالوه موجودی کاالی اول دوره 

 کاالی آماده فروش 

 کسر موجودی کاال آخر دوره 

 کاالی فروخته شدهبهای تمام شده 

 سود ناویژه 

 کسر می شود 

 هزینه های اداری 

 هزینه های فروش

 هزینه های مالی 

 سود ویژه قبل از کسر مالیات 

 کسر مالیات 

 سود ویژه 

همان طور که می بینید ، صورت سود وزیان برای موسسات بازرگانی و تولیدی به دو صورت جداگانه 

تهیه می شود . البته اصول آن در هر دو یکسان است ، اما به خاطر تفاوت در ماهیت در آمد و هزینه 

 ظر گرفته شده است . هایی که این بنگاه ها با آنها رو به رو هستند ، دو استاندارد متفاوت برایشان در ن

درموسسات تولیدی ، پس از محاسبه کل درآمد حاصل از فروش )فروش خالص ( ، بهای تمام شده 

کاالی فروخته شده را محاسبه می کنیم . به این منظور به طور جداگانه به  محاسبه قیمت تمام شده 

و در زیر ترکیب کلی آن ذکر کاالی ساخته شده می پردازیم . این صورت به همین نام خوانده می شود 

 شده است : 

 : محاسبه قیمت تمام شده کاالی ساخته شده 4 – 3جدول 

 قیمت تمام شده کاالی ساخته شده در سال مالی منتهی به .../.../...

 مواد مصرفی

 حقوق و دستمزد مستقیم 

 هزینه های سربار

 جمع مخارج تولید 

 اضافه می شود نیم ساخته اول دوره 

 کسر می شود نیم ساخته پایان دوره 

 قیمت تمام شده کاالی ساخته شده 

برای موسسسات بازرگانی ، در اغلب مواقع بهای تمام شده کاالی فروخته شده در خود صورت محاسبه می 

 شود . 

معموال برای ارزیابی نتیجه عملکرد یک سازمان در طول یک دوره زمانی ، باید در آمدها و هزینه های آن 

 دوره را در مقابل یکدیگر قرار داد . این عمل در صورت سود و زیان انجام می شود . 
 . پس صورت سود و زیان گزارشی است که نتیجه عملکرد سازمان را در یک دوره معین نشان می دهد
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 :برآورد جریان نقدینگي

پس از صورت سود وزیان نوبت به صورت جریان های نقدی  می رسد که بسیار حیاتی است . زیرا این 

صورت ، پول نقدی را که به بنگاه وارد یا از آن خارج می شود ، در نظر می گیرد و نشان می دهد چه هنگام 

 و چه مقدار نقدینگی مورد نیاز است . 

این گزارش تغییرات وضع مالی کسب و کار از طریق بررسی چگونگی تامین و مصرف وجه نقد در واقع در 

مطالعه می شود . نتایج یک تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین دلیل ورشکستگی شرکت ها ، به واسطه 

 نحوه برخورد با جریان نقدی است . 

از فروش است در حالی که گردش نقدینگی گردش نقدینگی مانند سود نیست . سود نتیجه کسر هزینه ها 

حاصل اختالف بین دریافت های نقدی و پرداخت های نقدی واقعی است . نقدینگی فقط وقتی به گردش 

در می آید که پرداخت ها یا دریافت های نقدی صورت گیرد امکان دارد فروش به عنوان جریان نقدی تلقی 

روز انجام نشود . به عالوه ، تمام صورت ها  30رداخت ان تا نشود ، زیرا ممکن است فروش رخ دهد ، اما پ

بالفاصله  پرداخت نمی شوند از طرف دیگر ، پرداخته هزینه تهیه مواد اولیه تغییری در صورت سود و زیان 

یا ترازنامه به وجود نمی آورد ، اما باعث کم شدن نقدینگی می شود، همچنین استهالک دارایی های سرمایه 

 ینه است که سود را تقلیل می دهد ، اما تغییری در نقدینگیبه وجود نمی آورد . ای یک هز

بسیاری از کارشناسان ، از جریان های نقدی ، به عنوان خونی که در رگ های سازمان جریان دارد یاد می 

قدینگی است کنند . این امر به ویژه برای سازمان های نوپا در می اورد ، عدم سود دهی نیست ، بلکه کمبود ن

. شاید در ابتدای هر فعالیت اقتصادی ، کمتر تامین کننده ای حاضر شود به صورت مدت دار و یا اعتباری 

مواد اولیه مورد نیاز کارآفرین را تامین کند و کارآفرین ناچار به خرید نقدی و از طرف دیگر به دلیل جذب 

است صورت های کار آفرین به ظاهر سود مشتری ناچار به فروش مدت دار شود . در این صورت ممکن 

 نشان دهند ، اما در نهایت کمبود نقدینگی کارآفرین را نابود می کند . 

 بنابراین تنها توجه به سود ، به عنوان مالک موفقیت برای فعالیت های نوپا ، ممکن است گمراه کننده

 جود دارد . باشد ، به ویژه در مواردی که جریان نقدی منفی قابل مالحظه ای و 

این صورت نیز باید برای مدت سه سال تهیه شود و بهتر است در سال اول ماهانه ، سال دوم فصلی و سال 

سوم ساالنه محاسبه شود . برای تهیه صورت جریان های نقدی و یا اصطالحا صورت گردش وجوه نقد ، دو 

 روش کلی مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد . 

 روش که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، طریقه محاسبه بسیار ساده است.  روش مستقیم : در این

همه درآمدهای نقدی ، فروش نقدی ودریافتی ها از همه مخارج نقدی ، بدهی سرمایه ، مالیت و 

 هزینه ها کسر می شود و جریان نقدی به دست می آید . 

  .روش غیر مستقیم : در این روش از سود ) صورت حساب سود وزیان ( به مبلغ وجه نقد می رسیم 

برای تهیه صورت های مالی مورد تایید دولت جهت پرداخت مالیات باید از روش دوم استفاده شود ، اما از 

کلی از یک صورت  آنجا که در طرح تجاری بیشتر به دنبال اطالع رسانی روشن هستیم ، می توان از نمای
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 جریان نقدینگی با روشی که بیان شد در زیر آمده است : 

 : جریان نقدینگی 4-4جدول 

 صورت جریان وجوه نقد شرکت ...                              از تاریخ ... تا ....

 جریان نقدی ابتدای دوره 

 جریان نقدی ابتدای دوره

 جریان نقدی خارج شده 

 وارد )خارج ( شده خالصجریان نقدی 

 میزان نقدینگی پایان دوره 

 

در زیر عبارت پایان نقدی وارد شده ، باید تمام منابع تامین نقدینگی مانند فروش ، سرمایه گذاری ، دریافت 

وام و ... ذکر و در زیزر عبارت جریان نقدی خارج شده نیز ، تمام مصارف نقدینگی مثل خرید مواد اولیه ، 

جاره ، هزینه تبلیغات و ... باید بیان شود . در پایان نیز با اضافه کردن جریان نقدی خالص به پرداخت ا

 نقدینگی ابتدای دوره ، نقدینگی انتهای دوره به دست می آید . 

 پیش نویس تراز نامه 

 صورت بعدی تراز نامهاست که به طور ساالنه و بر اساس اطالعات دارایی ، بدهی و سرمایه

 می شود .آماده  

ترازنامه ، گزارشی است که وضعیت مالی کسب و کار ) وضع دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه ( را در یک 

تارخ معین نشان می دهد . در اینجا ، دارایی در مقابل بدهی اندازه گیری می شود تا ارزش واقعی سازمان یا 

 در واقع حقوق صاحبان سهام به دست آید . 

از کلیه منابع اقتصادی که در تملک کسب و کار هستند ، مانند وجه نقد ریال طلبهای کوتاه  دارایی ها عبارتند

 مدت ) حساب های دریافتنی ( ، موجودی کاال ، زمین ، ساختمان ، ماشین آالت ، 

 سرقفلی و حق االمتیاز. 

می برد و یا متحمل حقوق صاحبان کسب و کار را سرمایه می نامند. هر سازمان در نتیجه عملیات خود سود 

 زیان می شود . حاصل جمع سود با ) یا تفریق زیان از ( سرمایه ، ارزش ویژه نام دارد . 

قسمتی از دارایی های کسب و کار توسط افراد و سازمان هایی غیر از صاحبان آن تامین شده و سازمان در 

بدهی های کوتاه مدت در قبال خرید کاال  مقابل این افراد و سازمان ها مدیون است . کلیه دیون سازمان مانند

به صورت نسیه ) حساب های پرداختنی ( و یا وام های دریافتی از افراد و موسسات اعتباری را بدهی می 

 نامند . همواره رابطه زیر که فرمول حسابداری نیز نامی ده می شود ، برقرار است : 

 سهام (دارایی ها = بدی ها + ارزش ویژه ) حقوق صاحبان 

در هر مقطع از زمانی برای تهیه ترازنامه ابتدا باید به صورت سود و زیان منتهی به آن تاریخ را تهیه کرد و 
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سپس مبلغ سود یا زیان به دست آمده را به گزارش ترازنامه منتقل نمود تا موازنه برقرار باشد . در ذیل 

 ترکیب کلی یک ترازنامه آمده است : 

 ترازنامه 4-5جدول 
 ترازنامه شرکت ....                           در ../../...

 بدهی ها و ارزش ویژه  دارایی ها 

 دارایی جاری

 سرمایه گذاری بلند مدت

 اموال ، ماشین آالت و تجهیزات 

 دارایی نامشهود 

 سایر دارایی ها 

 بدهی جاری

 بدی بلند مدت

 ارزش ویژه

 جمع کل بدهی ها و ارزش ویژه  جمع کل دارایی ها 

 

 (Break-even Analysisتحلیل نقطه سر به سر)

 نقطه سر به سر عبارت است از میزان فروشی که در آن نه سودی عاید فعالیت کار آفرینانه شده 

 و نه متحمل ضرر می شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مراحل اولیه فعالیت ، برای کارآفرین الزم است بداند که فعالیتش چه زمانی به سود دهی می رسد . 

تحلیل نقطه سر به سر روش مفیدی برای تعیین این است که چند واحد باید فروخته شود یا به چه مقدار از 

شود با استفاده از پیش بینی حجم فروش یابد دست یافته تا به نقطه سر به سر رسید . ممکن است که تصور 

ها و صورت سود و زیان می توان دریافت که شرکت در چه زمانی شروع به سود دهی می کند ، اما باید 

توجه داشت که این نقطه ، نقطه سر به سر نیست ، چرا که ممکن است شرکت ، تعهداتی برای مابقی دوره 

باید این تعهدات ، یا هزینه های ثابت از طریق حجم  داشته باشد . برای آن که شرکت نقطه سر به سر برسد

 فروش تامین شود . 

حجم تولید و فروش در Qمعرف هزینه های متغیر یک واحد محصول و  Vمعرف هزینه های ثابت و  Fاگر

 قیمت فروش یک واحد محصول باشد ، فرمول نقطه سر به سر به صورت زیر است :  Pنقطه سر به سر و 

 در آمد کل 

 هزینه کل 

 هزینه ثابت 
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Q = F / (P-V) 
مشکل عمده در محاسبه نقطه سر به سر ، تعیین ثابت یا متغیر بودن هزینه های مختلف است . به طور یک 

کلی می توان گفت هزینه هایی که وابستگی مستقیم به میزان تولید دارند ، هزینه متغیر و هزینه هایی که از 

تساب هزینه هایی همچون استهالک میزان تولید مستقل هستند ، هزینه ثابت محسوب می شوند . بنابراین اح

، حقوق دستمزد ، اجاره و بیمه به عنوان هزینه ثابت ، منطقی است . هزینه های متغیر برای هر واحد معموال 

می توانند با تخصیص هزینه کار ، مواد و دیگر هزینه های مستقیم که با تولید یک واحد به وجود می آیند ، 

 تعیین شوند . 

میلیون تومان ، هزینه های متغیر برای هر  250شخص کنیم که شرکتی هزینه های ثابتی معادل از این رو اگر م

هزار تومان دارد ، نقطه سر به سر به صورت زیر محاسبه می  10هزار تومان ، و قیمت فروش  5/4واحد 

 شود .

 250000 /( 10 – 5/4= ) 250000/  5,5=  454, 45واحد )به هزار تومان( 

واحد باشد ، سود به ازای هر واحد معادل پنج هزار و پانصد تومان  45،454لذا اگر فروش شرکت بیش از 

 خواهد بود ، در غیر این صورت شرکت ضرر خواهد کرد . 

 منابع  و موارد استفاده وجوه 

این  این بخش شامل دو قسمت است . در قسمت اول به توضیح منابع و مصارف سرمایه می پردازیم . به

منظور الزم است فهرست دقیقی از تجهیزات مورد نیاز شرکت و دیگر هزینه های سازمانی از جمله هزینه 

های حقوق ، سازماندهی و مهندسی تهیه شود . طبق این فهرست ، کل منابع مالی مورد نیاز شرکت به 

و به نحوه با زپرداخت بدهی  تفکیک معین می شود و براسا آن باید به توصیف استراتژی تامین مالی پرداخته

 ها و یا بازگشت سرمایه نیز اشاره شود . 

در قسمت دوم باید به توضیح سیستم های نظارتی داخلی و فرآیند های بازرسی شرکت پرداخت . بدین 

 منظور بهتر است از سیستم های حفاظت از جریان نقدی سرمایه و دیگر اسناد مالی استفاده شود . 

 

 (:Appendix segmentضمیمه) .10

تکمیلی و مدارکی که در بخش های مختلف طرح به آنها استناد شده ، در بخش ضمیمه می آید . توضیحات 

در این بخش ، نتایج تحقیقات و نظر سنجی های احتمالی نیز می تواند گنجانده شود . در ادامه بعضی از 

 ، ذکر شده است :  مواردی که معموال در بخش ضمیمه به آنها پرداخته می شود

  . تصویر محصول به همراه توضیحات الزم 

 ، تصویر و چیدمان محل پیشنهادی 

 ، جداول پیش بینی های سود و فروش 

 ) ...... داده های تحقیقات بازار ) حجم بازار ، رشد ، پرسش نامه ها و 

 ...... نمونه هایی از تبلیغات ، بروشورها و 
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  ، لیست قیمت ها و کاتالوگ ها 

 ...... اسناد مالی مانند صورت سود وزیان ، ترازنامه و 

 .... سوابق سرمایه گذاران ، تیم مدیریت و 

 ، تاییدیه های معتبر محصول یا خدمت مورد نظر 

  ، اجاره نامه ها و قرار دادها 

 مین کنندگان و رقبا . لیست قیمت های همه تأ 

ش به پایان رسید . حاال با خیال راحت فعالیت نوشتن طرح تجاری کامل نیز با وجود تمام پیچیدگی های

 تان را شروع کنید . 
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