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شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتواند داشته باشد. بیش از ده میلیوو  نرور   

 سووب و کووار کو ووک هوور سوواله کسووب و کووارز را ننوواز میکتتوود و در نتی ووه بوویش از سووه میلیووو  ک      

 .شود هر ساله ای اد می 

درک ابعاد این رقابوت و رور    . کارنفریتی مزایاز متعددز دارد و در نتی ه رقابت در این حیطه نیز بسیار است

کسب و کار دقیق و کارا میتواند مت ر به شروع یک کسب و کار موفق شود. نیوا عملکورد شوما ازیون مراحو       

بوا   .ا که دیگرا  ان ام میدهتد، بررسی کتید تا به  گونگی شروع کار پی ببریود تبعیت میکتد؟ سعی کتید ننچه ر

وجود ایتکه کارنفریتی میتواند مت ر به موفقیتهاز زیادز شود اما شما باید نماده و حاضر باشید. حتما زموانی را  

یتی نماییود و  صرف تشخیص نمادگی خود براز شروع کسب و کار کتید.ابتدا عالئق و مهارتهواز خوود را بوازب   

 .سعی کتید متتاسب با عالئق و مهارتهایتا ، یک کسب و کار را راه اندازز نمایید

هر  ه بیشتر در مورد راه اندازز یک کسب و کار جدید مطلب بدانید، قدرت شما در خلوق م موعوه از کوه    

 پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خارر شما بیت امد، بیشتر خواهد شد. 

 امل جوامع بشری: فرایند تک

، ده ها هزار سال براز بهبوود و توسوعه شوراین زنودگی خوود       و دالی  مطروحه بشر به دلی  اراده ز قوه خود

کوشیده و تقدیر خود را رقم زده است و هتوز هم همین راه را ری میکتد در م موع جوامع بشرز سه مرحلوه  

 سب و کارها این سه مرحله را مورد بررسوی قورار داده  که با بررسی تغییرات ک تکاملی را پشت سر  گذاشته اند

 که عبارتتد از :

 Traditional    societyجامعه سنتي  -1

 بشر عمدتاً نیازهاز  خود را از رریق شکار و کشاورزز تامین می کرد. -1-1

 صاحبا  کسب و کار از یک رشته نداب و رسوم و هت ارهاز مشخصی پیروز می کردند. -1-2

 ر کسی به فکر تغییر و تحول بود.کمت -1-3

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

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

 



 مدرس: مهدی احمدزاده                                                                 کسب و کار و بهره وریمدیریت 

........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

5 
 

   Industrial    societyجامعه صنعتي  -2

 ا  مکم  کاریدز مطر  شد.کسب و کارها شروع به رشد کردند و کار فکرز به عتو -2-1

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

در این جامعه افراد جدیدز در دید عموم نمایا  شدند یعتی کسانی که در پی ارضاز کت کاوز و کشف  -2-3

 موضوع جدید بودند که از مهمترین خصلتهاز ایشا  ریسک پذیرز بود.

ی ماده و انرژز اهمّیت خاص ترز پیدا کردند و موتور بخار و ماشوین هواز پیچیوده تور     در جامعه صتعت -2-4

 اختراع شدند.

در این دورا  با سرمایه گذارز هاز زیاد گروههایی به عتوا  الگوهاز کسوب و کوار وهوور کردنود بوه       -2-5

 عبارتی صتایع بزرگی به بشر معرفی شد.

 Information   society جامعه فرا صنعتي یا اطالعاتي -3

 سرعت تغییر و تحوالت به گونه از است کوه از ن  بوه عتووا  شوگرتی هواز سورعت و تحووالت نوام          -3-1

 می برند.

در این دوره از اهمیت کار یدز کاسته شده و ب از ن  ، نیروز انسانی کیری که توا  خالقیت و نونورز  -3-2

 ده است.با به کارگیرز فکر و اندیشه اهمیت بیشترز پیدا کر

 در این دورا  ترکر و اندیشه عام  تمایز و برترز است. -3-3

در این دورا  گروههایی می توانتد توسعه یابتد که از متبع انسانی که متشاء فکر و ایده اسوت و در عوین    -3-4

 حال حیاتی ترین عام  تولید می باشد حداکثر بهره بردارز را می کتتد.

 شرنمودار فرایند تکامل جوامع ب

 جامعه ارالعاتی    جامعه صتعتی                                                   جامعه ستتی                

 

 

 

 متبع قدرت: فروش دانش

 کسب و کار : مبتتی بر ارالعات و دانایی

 منبع قدرت: ماده و انرژی

 ی و کار فکریکسب و کار : مبتنی بر کارید

 متبع قدرت: بازو

 کسب و کار نیستی بر زور و بازو
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 :اطالعاتيفرا صنعتي یا انقالبهای به وقوع پیوسته در جامعه 

 است: ی  بوده و این انقالب ها به شر  ذ در جامعه ارالعاتی سه انقالب به وقوع پیوسته و در حال تکام 

 Digital   Revolutionانقالب دیجیتالي            -1

 ارالعات به سرعت از رریق سیستم هاز ارتباری کابلی ، بی سیم ، نورز و ماهواره از متتق  میشود. -1-1

 قدرت بیشتر در ازاز هزیته کمتر ، قدرت پردازش و حافظه است. -1-2

 Internet   Revolutionانقالب اینترنتي:   -2

 مهمترین رسانه گروهی ارتباری پس از تلویزیو  ، ایتترنت است.  -2-1

ایتترنت همه راههاز ارتباری دیگر را یک جا در خود دارد و هر کس می تواند ارالعات کاملی به دست  -2-2

 نورد.

 Entrepreneurial    Revolutionانقالب کار آفریني    -3

نی خالق، نونور و کار نفرین است که از مغوز خوود اسوتراده     مهم ترین ثروت در این جوامع نیروز انسا  -3-1

 موثر ترز می کتتد.

نقد و تحلی  درست و فراهم نورد  بسترهاز رشد خالقیت و کارنفریتی باعث رشد انگیزه هاز معتووز   -3-2

 افراد خالق جامعه شده و شوق اجتماعی ننا  را براز فعالیت دو  تدا  می سازد.

نظام مبتتی بر شتاخت ، ساخت ، تولیود و سوود در بخوش هواز اکتشواف، اختوراع و            خالقا  بر حسب -3-3

 کسب و کار فعال اند.

 ارتباط درست و دائمی خالقا  و کار نفریتا  در این جامعه بسیار مهم و استراتژیک است. -3-4
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 «   Business» کسب و کار 

و ت ارت و در واژه نامه النک من بر فعالیوت پوول   کسب و کار در واژه نامه اسکرورد به معتی خرید و فروش 

 در نورد  و ت ارتی که از ن  پول حاص  شود ، گرته می شود.

کسب و کار به زبا  ساده یک نوع کاسبی است که ری ن  کاالها یا خدمات براز فروش در بازار تولید و توزیع 

رید کاالها و خودمات بوا هودف فوروش ننهوا بوه       می شوند یا به عبارتی دیگر  ، فعالیتهایی که در ن  تولید و خ

 متظور کسب سود باشد را کسب و کار گویتد.

 ویژگي های کسب و کار عبارتند از :

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

 معامله کاالها و خدمات -2

 تکرار معامالت -3

 یزه سود است.مهم ترین و  قدرتمتد ترین محرک اداره کسب و کار انگ -4

 کسب و کار همیشه توام با ریسک است.  -5

 اهداف کسب و کار :

بر عکس باور عمومی که تتها هدف کسب و کار به دست نورد  سود اقتصوادز اسوت، اوریوک معتقود اسوت         

است و این اهداف همتراز و می توا  گرت به شوکلی هوم سوط      اهداف اقتصادی و اجتماعيکسب و کار داراز 

 است.

 هداف اجتماعي :ا

 تولید کاال و عرضه خدمات با کیریت -1

 برخورد عادالنه با کارگرا  -2

 رعایت عدالت در برخورد با سرمایه گذارا  -3

 برخورد متصرانه با عرضه کتتدگا  -4
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 اهداف اقتصادی :

 کسب سود رضایتبخش -1

 جلب و حرظ مشتریا  -2

 ای اد نونورز ها -3

 فرهنگ کسب و کار

ب و کار، م موعه از از ارزش ها، نگرش ها، هت ارها و  رفتارهایی است که هویت افراد کارنفرین فرهتگ کس

را تشکی  می دهد . افراد کارنفرین و خالق سعی می کتتد با نوع متمایز نگاه شا  به پدیده هاز ارراف و شیوه 

یوت هواز کارنفریتانوه بزنتود و     هاز متراوت رفتارشا  در مواجهه با پدیده هاز پیراموو  خوود، دسوت بوه فعال    

 محصول و خدمت جدیدز به جامعه ارائه نمایتد. 

هموواره موورد توجوه     )صاحبا  و افراد مووثر در کسوب و کارهوا    کار نفریتا  به عتوا   موتور توسعه اقتصادز

را در  دانشمتدا  و محققا  قرار داشته اند به رورز که موسسه تحقیقات بین المللی مونیتور تراوت نورخ رشود  

 کشورهاز توسعه یافته بر اساس سط  کارنفریتی ننها بیا  نموده است.

جررز تموتر کارنفریتی را ای اد کتتده یک  یز ارزشمتد از هیچ می دانود و کوارنفرین کسوی اسوت کوه داراز      

ایوده  قدرت درک باال است و توا  پیدا کرد  خالء و فرصت ها را دارد و می تواند در جامعه از رریق پرورش 

و تبدی  فکر خود به یک محصول جدید اقدام به ارزش نفریتی از هیچ نماید . این ارزش می تواند یوک ارزش  

 اقتصادز، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهتگی باشد.

 باورها و هنجارهای غالب بر محیط کسب و کار موفق 

ارزش هایی موی باشود؟ کودام    این سوال مطر  است که فرهتگ نالب بر یک محین خالق داراز  ه باورها و 

را در جامعه تقویت می نمایتد و  گونوه   و به تبع ن  بهبود کسب و کار ارزش ها و هت ارها توسعه کارنفریتی

 فرهتگ کارنفریتی در جامعه نهادیته می شود؟

یوره  تعریف در مشوهورترین دا  164تاکتو  تعاریف بسیارز در زمیته فرهتگ ارائه شده است که عده از ننها را 

المعارف هاز دنیاز امروز می دانتد . اما فرهتگ در کلی ترین حالت ن  بر م موعه پیچیده از از خصوصویات  

احساسی، فکرز، مادز و نیر مادز ارالق می شود که به عتوا  شاخص یک جامعه یا گوروه اجتمواعی مطور     
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زندگی، حق بتیوادین انسوانها، نظوام    می شود که این نه فقن شام  هترها و نثار ادبی است، بلکه اشکال مختلف 

  .1982هاز ارزشی و اعتقادات را نیز دربردارد. ) گزارش یونسکو، بررسی سیاستهاز فرهتگی در جها ، 

به نظر می رسد در تعریف فرهتگ باید مرهوم رشد و تعالی انسا  به عتوا  هدف ایون م موعوه ز متسو م و    

متس م که شام  دو جزء مادز و نیر مادز می باشد . جزء مادز  متظم ذکر شود . بتابراین، فرهتگ نظامی است

فرهتگ شام  کاالهاز مصرفی، ابزارها ) فتاورز  و میراث فرهتگوی نسوبتاً مشوترک بوین اعیواز یوک گوروه،        

رشد و تعوالی انسوا  را    اجتماع یا جامعه که از رریق یادگیرز از نسلی به نس  دیگر متتق  می شود . موجبات

ورد ، می باشد . جزء نیر مادز نیز شام  ارزش ها، هت ارها، نمادهوا، باورهوا و اعتقوادات، اداب و    فراهم می ن

 رسوم ، دانش و ارالعات رایج و هترها می باشد.

 :هر جامعه در نظام فرهنگي کارکرد  پنج

 تامین نیازهاز فیزیولوژیک .1

 ای اد ارتباط جمعی  .2

 ارائه هویت فرهتگی خاص به جامعه .3

 و بقاز جامعه حرظ، تداوم .4

 ای اد و حرظ همبستگی و انس ام اجتماعی .5

در عین حال، در نظام فرهتگی هر جامعه یک ویژگی ممکن است به صورت بارز نقش بیشترز را ایرا کتود. بوه   

عتوا  مثال، تالش و کوشش در فرهتگ ژاپتی نقش اساسی را ایرا می نمایتد به رورز که یکی از عوامو  مووثر   

 دز ژاپن، تاکید نظام فرهتگی ن  بر تالش و پشتکار است.بر موقعیت اقتصا

ارالعات به دست نمده از مطالعه تطبیقی درباره پشتکار ان ام کار و تکلیف در کودکوا  ژاپتوی و نمریکوایی در    

نشا  می دهد که یک تراوت بزرگ بین این کودکا  وجود دارد و ن  عبارت است از ایتکوه    1984-1985سال 

ی در مقایسه با کودکا  نمریکایی، بیشتر به پشتکار دعوت می شوند در حالی که در خانواده هواز  بچه هاز ژاپت

 نمریکایی ) توانایی  دلی  بر موفقیت است.

ساختار و عملکرد فرهتگ کار نفریتی و عتاصر درونی ن  در سطو  مختلف فردز و اجتمواعی و همچتوین در   

ز است که می توا  گرت بر اساس اص  تواثیر متقابو  حووزه هواز     ارتباط ن  با فرهتگ مسلن پیرامو  به نحو

مختلف فرهتگ و اجتماع، فرهتگ کار نفریتی از حوزه هاز دیگر فرهتگ از جمله حوزه اخالق، مذهب، ارزش 

ها، عقاید اقتصادز و سیاسی تاثیر می پذیرد . از این رو ریشه هاز ضعف و قوت فرهتگ کارنفریتی را باید در 
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جود ارزش ها و عقایدز جست و جو کرد که در فرهتگ و در سلسله مراتب ارزش هوا جایگواهی   حیور  و و

 فراتر از کار را به خود اختصاص داده اند و در تعارض و تقاب  با کار و یا همتوا و همساز با کارنفریتی هستتد.

ی متراوت می دانود و بوه   نقش کار نفریتی در جوامع مختلف را با توجه به تتوع فرهتگ 1964ژوزف مک گوایر 

نظر وز متابع ربیعی و سرمایه نقدز ممکن است یکسا  باشد، اما ننچه باید در درک تراوت رفتار، مورد توجه 

قرار داد، عواملی است همچو  عقاید اجتماعی، هت ارها، پاداش رفتارها، نرما  هاز فردز  ملی و مکاتب دیتی 

که باعث  و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند، ولی فرهتگ کارنفریتی . بتابراین اگر  ه کارنفریتا ، ارزش ها

 متاثر از فرهتگ حاکم بر جامعه است. بهبود کسب و کارها و رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادز خواهد بود

 راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفریني

دها و موسسوات و مخصوصواً نقوش فعوال     بعیی از راهکارهاز توسعه فرهتگ کارنفریتی که همکارز همه نها

 دولت را می رلبد، به شر  زیر می باشد:

 تتظیم و تدوین استراتژز کارنفریتی .1

تتظیم و تدوین سیاست هاز بلتد مدت و میا  مدت در خصوص حمایت از فعالیت هاز  کار نفریتی  .2

 و کارنفریتا  نوپا

 یق مطبوعات و قدردانی از ننهاترویج فرهتگ کارنفریتی و معرفی کارنفریتا  نمونه از رر .3

ساختن فیلم و سریال در مورد زندگی کار نفریتا  نمونه و تشویق مردم به سوز کارنفریتی توسن صدا  .4

 و سیما 

 وارد کرد  میامین کارنفریتی در کتاب هاز درسی .5

 تبیین شراین محیطی الزم براز پرورش و رشد استعدادهاز کارنفریتی .6

ه و ارائه سخترانی به متظور تغییر دانش و معرفت مدیرا  و ساستگزارا  و برگزارز سمیتار، نشر مقال .7

 کارگزارا  موسسات

 گسترش فرهتگ کارنفریتی در بخش دولتی و تعاونی .8

تدوین دوره هاز نموزشی بلتد مدت در  ار وب دوره هاز تحصیلی کارشتاسی، کارشتاسی ارشد،  .9

 دکترا در دانشگاه ها

و مراکز نموزشی مدیریت در سط  دبیرستا  ها و مدارس راهتمایی و ای اد مراکز نموزشی مستق   .10

 ابتدایی

 حمایت هاز دولتی و خصوصی جهت فعالیت بیشتر و مطلوب تر کارنفریتا  .11
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 ای اد گسترش صتایع کو ک به متظور بهره بردارز از ورفیت هاز خالی اقتصاد کشور .12

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

جلساتی با حیور کارنفریتا  و بیا  مشکال  موجود بر سر راه ننا  و ارائه شیوه هاز مقابله برگزارز  .14

 با ن  مشکالت

 فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها
 فرهنگ کار در ایران

در جامعه ما با وجود عتاصر مثبت بسیار در فرهتگ نرمانی دیتی که در ن  به کار ارزش بسیار داده موی شوود و   

وجود ستت اماما  در ارج نهاد  به کار و تاکید بر ارزش اکتباسی تا اکتباسی، ارزش هایی در جامعه نلبوه  نیز با 

 دارد که اخالق کار و به تبع ن  کار نفریتی را تیعیف می کتد بعیی از عوام  این وضعیت، به شر  زیر است:

 ینالب بود  ارزش هاز انتسابی و محدود بود  جایگاه ارزش هاز اکتساب .1

 اهمیت نسبت، در اشتغال متاصب و تخصیص متابع   .2

 اص  وراثت خاندانی سمت ها و بهره متدز از متابع کمیاب .3

 نلبه ارزش وابستگی و وفادارز شخصی بر لیاقت و کاردانی  .4

  باعث پدید نمد  ت م  گرایی، رفاه نوجود ثروت هاز ملی و استراده نادرست و نیر مدبرانه از  .5

 نیر مولد شده است.رلبی و مصرف گرایی 

باورهایی نظیر بی اعتتایی به مال دنیا، زشت شمرد  انگیزه هاز مادز، تقبی  رفتار  برداشت اشتباه از .6

 سودرلبانه، تاکید بر بی وفایی دنیا و کرایت حداق  معشیت.

  ایون  همچتین جریا  نوسانات اقتصادز در دوره گذشته و دست یافتن افراد به پول هواز بواد نورده در جریوا   

تغییرات موجب شد، پول به عتوا  ارزش فی نرسه و تا حدز مستق  از کار و بیشتر وابسته به شانس و اقبال در 

 جهت کارنفریتی عم  کتد.

 فرهنگ کار در ژاپن 

در ژاپن و تاثیر ن  در اخالق کار، بسیار اهمیت دارد. در دایره المعارف ژاپتی، فرهتگ این  تین  تعریف فرهتگ

 ده اسووت: تووالش بووراز اسووتراده از ربیعووت یووا متووابع ربیعووی در بهتوور کوورد  زنوودگی انسووا     تعریووف شوو

 ) نوع بشر  که داراز دو بعد می باشد: 

 دانش، هتر، مذهب و ثمره فعالیتهاز روحی انسا  است. .1

 ثمره ز فعالیتهاز فتی که مترادف کلمه تمد  است. .2
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از سط  دبیرستا  شروع کرد. بر اساس ررحی به نام  ژاپن، اولین کشورز است که ترویج فرهتگ کارنفریتی را

توسن سازما  نموزش و پرورش ژاپن پیاده سازز و اجرا شد.  1958سربازا  فداکار اقتصادز ژاپن که در سال 

افراد از سط  دبیرستا  به مسئله کار نفریتی پرداخته و نموزش دیدند که  گونه کشورشا  را از وابستگی 

 به تدریج مسئله کار نفریتی در ژاپن به سط  دانشگاه ها هم کشیده شد.صتعتی رهایی دهتد. 

 فرهنگ کار در غرب

ماکس وبر در کتاب خود تحت عتوا  اخالق پروتستانی و رو  سرمایه دارز رفتار سرمایه دارا  را به عتوا  

براز دستیابی به رفاه  افرادز که به کار و تولید به عتوا  ارزش فی نرسه می نگرند و نه به عتوا  وسیله از

 بیشتر بر اساس اخالق پروتستانی ) کالونی  تشری  می کتد.

او به عقاید و ارزش هاز ارائه شده در دیدگاه کالونی اشاره می کتد و نشا  می دهد ترسیر جدید کالو  از دین 

داد  فرد به سوز  مسی  و نگاه وز به جها  و نیز جایگاه انسا  در جها  و رابطه وز با خدا علی رنم سوق

 دارد در حالی که ترسیر کاتولیکی رفتار زاهدانه معتقد به این عقاید را به تالش مداوم وا می

 .از مسیحیت  تین راهکارز را در جامعه فراهم نمی سازد

رشد کسب و کار در امریکا همواره مورد توجه دانشمتدا  اروپایی بوده ایتکه  را کسب و کار نمریکا تا این 

میلیو  شغ  ای اد شده است؟و حال ننکه در  30سال،  20مورد تحسین است؟  گونه در نمریکا در مدت حد 

.  ه  یزز اشتهاز سیرز ناپذیرز میلیو  شغ  ای اد گردیده است 5ن اروپا با جمعیتی بیش از نمریکا فق

 تد؟نمریکا را براز رشد و افزایش خیره کتتده بهره ورز در سال هاز اخیر تحریک می ک

سی پاسخ داد  به ننها سرمایه دارز را در کانو  توجه یایتها سواالتی بود که  ارلز هتدز فیلسوف شهیر انگل

خویش قرار داد و نتی ه کار نگاهی روشترکرانه و تکا  دهتده برخی از فرصت هاز بتیادین در شالوده کسب و 

 کار امروز است.

خوش بیتی مردم نمریکاست. اعتقاد استوار و بی  و  و  راز ننچه بیش از همه توجه هتدز را جلب می کتد، 

ننا  به ایتکه می تواند و باید بهتر از امروز باشد . به نظر هتدز ، نیروز بر نمده از خوش بیتی با اعتقاد پیورتین 

ها ) پاکدیتا   در قداست کار و حرکت ثروت ناشی از کد یمین و عرق جبین راز توافق و کامیابی مردم 

 مریکاست.ن

ی از نمریکائیا  تزریق شده ت هیوز استرالیایی می گوید که ارزش هاز پاکدیتا  در رگ و پی جمع عظیمرابر

ننا  بذر اخالق کار و نیز تقدم مذهب را در حدز که جز در دنیاز اسالم سابقه نداشت، در بستر  است و
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بود  و نو شد  را در نمریکا اختراع کردند و  زندگی نمریکایی ها کاشتتد.هیوز می گوید که پاکدیتا  مرهوم نو

ایتکه ثروت نماد ارزش می باشد از ستت پاکدیتا  است که تا به امروز ادامه یافته است.معتاز این حرف، 

ننهاست که داشتن پول یا کاالز مادز عار نیست و الزم نیست که کسی ثروت خود را پتها  کتد که از این نظر 

که در مقام کسب و ثروت موروثی یا ثروت مرت بی زحمت سابقه از روالنی دارد،  با بخش هایی از اروپا

 بسیار متراوت است.

بتابراین ثروتمتد نمریکایی می خواهد که در بخشش مال خود دست و دلباز باشد و حتی تظاهر و خودنمایی 

معه، نشانه گذراند  عمرز کتد، زیرا که پول زحمت کشیده مایه مباهات است، نیکوکارز و رساند  خیر به جا

 جهت نیست که بذل و بخشش اموال و دارایی شخصی پر بار و پر حاص  است . بی

 در نمریکا به مراتب بیشتر از اروپا است. 

خواهید، باید ثروتمتدا  را تحم  کتید. حال ننکه در   ر ی  روزز گرته بود که اگر جامعه از ثروتمتد می

ستایش می شود، به شرری که ثروت او از راهی نبرومتدانه و شرافتمتدانه به نمریکا ثروتمتد به جاز تحم  

 دست نمده باشد.

ارج نهاد  به ثروتی که از راه تالش و کوشش و با خالقیت و ابتکار حاص  شده از یک ررف و ارزش نهاد  

ژوهش و فتاورز به نموزش و پرورش به نحوز که جامعه را به صحته نموزش و پژوهش تبدی  کرده و علم، پ

را به موضوعات مورد عالقه عموم قرار دهد نشانه هایی از جامعه ارالعاتی موجود در نرب است.شاید دره 

سیلیکو  مثال خوبی باشد از جامعه کو کی که توانسته است فرهتگ کار و فرهتگ علم را درهم نمیزد و 

 و نت اسکیپ را وارد عرصه اجتماع نمایتد. کارنفریتا  همچو  مدیرا  شرکت هاز مایکروسافت، ایتت ، یاهو،

مایلی در ایالت کالیررنیاز نمریکاست که به الگوز کارافریتی فتاورز جها  مبدل  50دره سیلیکو  یک داال  

اصلی ترین مرکز فعالیتهاز فتاورز در  1990شده اید این متطقه که در جتوب سانررانسیسکو واقع شده در دهه 

.انقالب  ارالعات عمده ترین عام  پیشبرد توسعه در دره سیلیکو  بوده است و صتایع ایالت متحده بوده است

را رقم زده اند فرهتگ دره  1997تا  1993از رشد صتعتی سال هاز  %45رایانه و نیمه هادز این متطقه بیش از 

د مولره هاز این سیلیکو ، به گونه از تکام  یافته است که توسعه شرکت هاز جدید فتاورز را تشویق می کت

 فرهتگ عبارتتد از :

 نزادز عم  در نزمو  و شکست خورد  .1

 خروج کارنفریتانه .2
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 پذیرش تغییرات سریع .3

 جبرا  خدمت .4

 سیستم  االک ) عرضه م انی نمونه هاز اولیه  .5

 سرمایه گذارز در شرکت هاز جوا  .6

 نگرش ها نسبت به کسب و کار :انواع 

ی روانی فرد براز ان ام کار ، کوه ایون نموادگی روانوی موی توانود       نگرش به کسب و کار عبارت است از نمادگ

مثبت، متری یا ختثی باشد . نوع نگرش مردم یک جامعه به کسب و کار در کمیت و کیریت ان ام کوار  توسوعه   

 جامعه نقش موثرز دارد.

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

بگردد تا از ان ام کار شانه خالی کتد و به اصطال  از زیر کار در رود فرد داراز نگرش متری نسبت به 

کار است و جمالتی همانتد عمر گرانبها ،  را ن  را با کار کرد  به هدر دهیم؟ بیانگر نگرش متری به 

 کسب و کار است.
 دالنه بودن شرایط کار برای فرد دانست.مهمترین دلیل این نگرش را مي توان تصور ناعا

این نگرش ، بیانگر وضعیتی است که فرد هیچ احساس خاصی ) مثبت نگرش خنثي نسبت به کسب و کار :   -2

یا متری  نسبت به کسب و کار ندارد و ان ام کار را یک تکلیف در برابر دستمزدز که به او موی دهود   

خارر خاصی به کسب و کار نداشته و برناموه دراز مودتی   ارزیابی می کتد در این حالت فرد هیچ تعلق 

 براز ن  ندارد.

کوار را   نگرشی است که فرد با عشق و عالقه به کار می نگرد و کسب ونگرش مثبت نسبت به کسب و کار :  -3

 عام  موفقیت فردز و اجتماعی می داند و از ان ام کار ، احساس رضایت و شادمانی می کتد.

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

 عالقه به ثروت هاز بادنورده در برخی افراد .1

 استقبال اکثریت نیروهاز کار از تعطیالت .2

 بهره ورز پایین نیروز کار .3

 تمای  به مشان  واسطه گرز، داللی و خدماتی در مقاب  مشان  تولیدز .4
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 نگرش اسالم به کسب و کار :

  کریم و معارف اسالمی ، در عین حاکم بود  مشیت الهی ، انسا   خود مسئول سرنوشت اجتماعی از نظر قرن

خویش است و حاکمیت انسا  بر سرنوشت خود ، از مصادیق مشیت الهی است. خداوند در سووره رعود موی    

رشوا  اسوت ،   به راستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد، مگور ننچوه را در ضمی  » فرماید: 

 «تغییر دهتد

بتابراین ، این ملت ها هستتد که با ای اد تغییرات درونی ، سبب تحوالت بیرونی و اجتماعی موی شووند . پوس    

پیش از هر  یوز بایود اراده    ر ننا  شده است ،اگر در محرومیت به سر می برند و بدبختی هاز فراوا  گریبانگی

 کتتد و خود را متحول سازند.

سبی و کار و فعالیت انسانی توجه زیادز مبوذول داشوته و افوراد کوشوتده و تالشوگر را بوا عبوارات        اسالم به ک

 گوناگو  تشویق کرده است که به  تد نمونه از ننها اشاره می گردد:

 .1امام صادق ) ع  : تالش کتتده براز خانواده خود، همچو  م اهد در راه خداست  

  2که نه تاز ن  در کسب روزز حالل است.رسول اکرم )ص  : عبادت ده جزء دارد 

 .3پیامبر اکرم )ص  : پس روزز حالل رفتن ، بر هر مسلمانی واجب است 

 .:  باشد و هور کوس   و کس  افسرده دنیوز در امر زندگی را که مردز دارممی دشمن من ..امام باقر )ع 

 4.تر استکس  وزدر امور اخر شخص باشد ن  داشته کسالت دنیوز در زندگی

اسالم در کتار تشویق به تولید و پذیرفتن انگیزه هاز متراوت در مورد ن  ، سعی می کتد  انسا  را از سیر شد  

در گرداب مادیات ن ات بخشد و از گرفتار شد  در ورره حرص و نز رها سازد؛ و این اع از اسالم است که 

پرستی را می خشکاند و انسا  را در میا  شوعله هواز نتوش ،    با حرظ باالترین سط  ممکن تولید ، ریشه ماده 

سالم نگه می دارد . اسالم دنیا را وسیله از براز نی  به نخرت می داند و در نتی ه هرگاه اصطکاکی پدید نید ، 

 نخرت مقدم است.

می رسد. از امام در جها  بیتی اسالمی ، روزز هر کسی در تقدیر الهی است که با احترام به احکام شرع ، بدا  

روزز دو گونه تقسیم شده است ؛ یک قسم ن  بر صاحبش رسد ، حتوی  » صادق )ع  نق  شده است که فرمود: 

                                                           
 88،ص  5فروع کافی ، ج  -1

 119،ص  4میزان الحکمه ، ج  -2

 120، ص  4میزان الحکمه ، ج  -3

 37ص  ، 12وسائل الشیعه ، ج  -4
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ن  را رلب نکتد، و روزز دیگر وابسته به کوشش اوست . ننچه براز بتده قسمت شده ، به هر حال بوه او موی   

می شود ، باید از راه هایش به جست و جوو ن    رسد ، هر  تد براز ن  تالشی نکتد و ننچه با تالش قسمت او

پرداخت و ننها راههایی است که خداوند براز او حالل کرده است، نه راههاز  دیگر . پس اگر از رریق حرام ، 

 5«. روزز خود را بطلبد و به دست نورد ، به حساب روزز او گذاشته و در مقاب  ن  مواخذه هم می شود

داوند روزز هر کسی را تعیین کرده است و به او می رساند ، این نیست که موا حوق   در نتی ه معتاز این که خ

فکر کرد  در این زمیته را نداشته باشیم و سعی و تالش در این راه و دفاع از حقوق خود ، با توحید و توک  و 

ده اسوت ، سوعی و   اعتماد به رزاقیّت الهی متافات داشته باشد. قرن  کریم که خداوند را به رزاقیّوت وصوف کور   

کوشش ربق فرمانهاز الهی را واجب نمی کرد و اولیاز الهی که شاگردا  مکتب الهی قرن  انود، بوراز احقواق    

 حقوق ، جانبازز و فداکارز نمی کردند.

تدد که سدر نهایت می توا   تین گرت که اسالم ، جامعه از عزیز، مستق  و متکی به خود می خواهد و نمی پ

الزم به خود کروایی و توسوعه     ر دست بیگانه باشد ، از این رو ، مسلمانا  باید با برنامه ریززملت مسلما ، زی

دست یابتد و با ای اد نگرش مثبت به کسب و کار مطابق تعالیم اسالمی توا  رفع نیازهاز خود را ، دسوت کوم   

افوراد جامعوه ، داشوته    در سط  محصوالت و خدمات استراتژیک و حیاتی، با تامین سط  مطلوب رفواه بوراز   

 باشتد.

 انواع کسب و کار

 تقسیم بندی کلي کسب و کار 

  Business   Industryکسب و کار صنعتي   :   -1

این نوع کسب و کار با تولید کاال و مواد اولیه سر و کار دارد به عبارت دیگر صتعت به فرایتدهاز اسوتخراج و  

 تایع دیگر براز تولید توجه دارد همانتد:تولید کاالها براز مصرف نهایی با استراده ص

 صتایع استخراجی : معدنی ، کشاورزز ، شکار و ... -1-1

 صتایع ژنتیک : اصال  نژاد جانورا  مورد نیاز انسانها و اصال  نژاد گیاها  مورد نیاز بشر. -1-2

 صتایع تولیدز : نهن و فوالد، ماشین ، بافتدگی و .... -1-3

   ها و ...صتایع سازه از : سدها ، جاده ها ، پ -1-4

 

                                                           
 29، ص  12وسائل الشیعه ، ج  -5
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   Business  Serviceکسب و کار خدماتي  -2

این کسب و کار با توزیع ارتباط دارد به عبارت دیگر شام  فعالیتهایی است که براز نورد  کاالها و خدمات از 

 مکووا  تولیوود بووه محوو  مصوورف ضوورورز انوود. و شووام  دو دسووته خوودمات حمووایتی و مسووتقیم اسووت.     

 ، حموو  و نقوو  ، بیمووه ، انبوواردارز ، بسووته بتوودز ، تبلیغووات .       خوودمات حمووایتی : بانکوودارز   -2-1

 خدمات مستقیم : داخلی ، هترز ، بهداشتی ، بیمه از ، ارتبارات -2-2

    Business  Tradeکسب و کار تجاری  -3

کسب و کار ت ارتی در واقع شاخه از از کسب و کار خدماتی است به عبارتی کسب و کار ت ارز به 

رز است کسب و کار ت ارز بر اساس اندازه و میزا  پوشش ، به دو دسته اصلی تقسیم معتی واسطه گ

 می شود:

 ت ارت عمده فروشی                                                         

 ت ارت خرده فروشی بر اساس اندازه و ورفیت :               -3-1

 ت ارت بین المللی                                                             

 ت ارت متطقه از یا محلی                                         بر اساس پوشش بازار  :             -3-2

                                                         ت ارت ملی                         ت ارت 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 ، ایتترنت، و توسعه ز جامعه ز خدماتی بوه عتووا          

 کارها از نظور تعوداد، سوود و ح وم در عرصوه ت وارت جهوانی مطور  هسوتتد.          یکی از سریع ترین کسب و

کسب و کار ایتترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در ایتترنت گرته می شود. این نوع کسب و کار به سرعت 

در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش ایتترنتی به کوو کترین کسوب و کارهوا نیوز ایون      

اموروزه   اق  هزیته دسترسوی پیودا کتتود.   فرصت را می دهد که به مخاربا  خود در سط  جهانی با حد امکا  و

روز،  90درصد از این جمعیت، در روول   69میلیو  نرر در سط  دنیا از ایتترنت استراده می کتتد.   900بیش از 

 دست کم یک خرید از ایتترنت داشته اند.
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 مزایای کسب و کار اینترنتي:

 ی ایتترنت در این است که مخاربا  ن  در سرتاسر دنیا پراکتده اند و ایون امور موی توانود بوه      زیبای

 معتاز وجود مشتریا  بالقوه براز شما باشد. 

  ساعته به ارالعات  24این نوع بازار، هیچ موقع بسته نمی شود. مشتریا  شما می توانتد به صورت

توانید هر  تد بار و با هر فاصله از که بخواهیود ،  کسب و کارتا  دسترسی پیدا کتتد. شما نیز می 

 ارالعات مورد نظرتا  را درباره ز فعالیتها و فروشگاهتا  در صرحات ایتترنت جاز دهید. 

    مهمتر از این، شما می توانید کاتالوگی از محصوالت و خدماتتا  را همراه تصویر و حتوی فویلم در

مشتریا  بالقوه ز شما می توانتد ننها را مشاهده کتتد صرحات ایتترنت قرار دهید. در این صورت، 

  و حتی در هر ساعت از شبانه روز، سرارش خرید دهتد.

   تفاوت کسب و کار اینترنتي با تجارت الکترونیکي     

   E-Business      ،به م موعه فعالیتهاز مربوط به کسب و کار از جمله مباحث بازاریابی، موالی، خریود و فوروش

با مشتریا ، خدمات پس از فروش، همکارز با سرمایه گذارا  و... کوه از رریوق شوبکه ایتترنوت ان وام       ارتباط

  شود.گیرد ارالق میمی

 E-Commerce     تتها شام  مسائ  مربوط به خرید و فروش از ایتترنت می باشد و خوود، زیرم موعوه از ازE-

Business  .است 

گوروه عموده تقسویم     10توا  ننها به ر متتوعتد. اما به رور کلی ننها را میامروزه، کسب و کارهاز ایتترنتی بسیا

  بتدز کرد:

 تبلیغوووات ایتترنتوووی -3خریووود، فوووروش و حوووراج کاالهووواز مختلوووف -2ای ووواد اجتماعوووات ننالیووون -1

تهیوه و ارائوه نورم     -6ای اد امپراروورز ارالعوات، اخبوار و نمووزش     -5ارائه خدمات تخصصی به دیگرا  -4

خدمات مربووط بوه    -9پیوستن به شبکه هاز واسطه گرز -8  تد رسانه از یا مالتی مدیا -7ز مختلفافزارها

 سرمایه گذارز مشترک -10ایمی 

 Home   Businessکسب و کار خانگي     -2

بطور ستتی در بسیارز از متازل در کشورها وجود داشته و به مرهووم درنمود و کسوب و کوار از رریوق ان وام       

 در متزل اختصاص دارد.فعالیتها 
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 Family  Businessکسب و کارهای خانوادگي     -3

به کسب و کارهایی ارالق می شود که افراد یک خانواده اقدام به تشکی  کسب و کارز نمایتد از این کسوب و  

 کارها در بسیارز از کشورها می توا  مشاهده کرد علی الخصوص در ایتالیا .

وع کسب و کار است که صاحبا  ن  با هم خویشاوند و فامی  باشتد. به عبوارت  کسب و کار خانوادگی یک ن  

ب و کارهایی گرته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندا  اقدام به تشکی  کسب و کارز می دیگر به کس

 نمایتد. این نوع کسب و کار ها را می توا  در بسیارز از کشورها همچو  ایتالیا مشاهده نمود.

ها، مؤسسات و کسب و کارهایی که بوسیله ارتبارات و تعامالت خانوادگی و افراد خانواده تحت تواًثیر   شرکت

 قرار می گیرند.

 Rural   Businessکسب و کار های روستایي     -4

این نوع کسب و کارها کو ک بوده و بر اساس نوع روستا و با توجه به نالب فعالیتهاز کشاورزز و کارگواهی  

 الیتهاز روستاها کسب و کار روستایی ارالق می گردد.بود  فع

را کسب و کوار روسوتایی    و کارهاز کسب بکارگیرز نونورانه متابع و امکانات روستا در راستاز شکار فرصت

 گویتد.

 نماید:   کارنفریتی روستایی را م موع سه گزاره ذی  تعریف می1994پترین )    

 کتد.پاسخ بازار بسیج میتقاضاز بیسخگویی به یک نیرویی که سایر متابع را براز پا .1

 توانایی خلق و ای اد  یزز از هیچ. .2

 .گیرز از یک فرصتفرنیتد خلق ارزش به وسیله امتزاج م موعه واحدز از متابع در راستاز بهره .3

ا کارنفریتی روستایی اساساً تراوتی با کارنفریتی در شهر ندارد جوز ایتکوه بایود ن  را در فیواز روسوت      .4

 تصور نمود. 

نرر  20-10ز کو ک روستاها، در مقیاسی کو ک هستتد و انلب بین این نوع کسب و کارها با توجه به اندازه

هاز کشاورزز و کارگاهی از کوارایی خاصوی برخوردارنود. بوا توجوه بوه       بوده و با توجه به نالب بود  فعالیت

کارهاز روستایی نیز در نوع د ار تغییور و تحوول    ز ارالعاتی، کسب وتغییرات عصر کتونی و ورود به جامعه

  شود.اند و انواع کسب وکارهاز خدماتی، تولیدز، صتعتی و فتاورز ارالعات در ن  دیده میشده
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 Small and medium   Entereprise  ((SME))کسب و کارهای کوچک و متوسط     -5

ه خود اختصاص داده انود را شوام  موی گردنود . ) در     نرر را ب 50اکثر واحدها ، کارگاهها و شرکتهایی که زیر 

 نرر مالک تشخیص است  100نرر و در نمریکا  50ایرا  و اروپا در این نوع کسب و کار 

 : Large   scale  Enterepriseکسب و کارهای بزرگ    -6

عمووالً ارقوام بواالیی    نرر بوده و از نظر سوود و فوروش م   500اشتغال در این نوع کسب و کار ترجیحاً باالتر از 

 برخوردار هستتد.

 :متناسب با عصر اطالعات   کسب و کارهاتقسیم بندی 

 کسب و کارهاز تولیدز ) صتعتی و کشاورزز  .1

کسب و کارهاز خدماتی ) بانکدارز ، بیمه ، حم  و نقو ، بهداشوت و درموا ، نمووزش ، توریسوم ،       .2

 هترز ، ترریحی و سرگرمی و ... 

 کسب و کارهاز ت ارز .3

 کسب و کارهاز فن نورز ارالعات و ارتبارات .4

 ت هیزات مخابرات -4-4خدمات مخابرات   -3-4سخت افزارز -2-4 نرم افزارز یا خدماتی – 4-1
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 :برای شروع یک کسب و کارموفقمهم نکاتي 

 بزر گ بیتدیشید ولی با یک کار کو ک نناز کتید. .1

که در ذهن دارید قابو  اجراسوت. بهتور اسوت      قب  از نناز یک کسب و کار باید مطمئن شوید که مرهومی .2

ابتدا یک نمونه کار ان ام دهید و نتی ه را ارزیابی کتید. بیتدیشید که  گونه میتوانید تئورز خود را در یک 

 مقیاس کو ک بیازمائید، قب  از ایتکه متعهد کارز بزرگ از قبی  قرارداد رهن و یا خرید مکا  شوید.

مشترز پیدا کتید و به شما ثابت شد که رر  مورد نظرتا  قاب  اجراست ایون   اگر حتی بتوانید حداق  یک .3

 شانس را دارید که این موفقیت ،دفعات دیگرز نیز برایتا  تکرار گردد.

تا  قاب  استراده هستتد، ت هیزات جدید تهیه نکتید. معامله با بودجه محدود کار کتید. اگر ت هیزات قدیمی .4

 ت هیزات مورد نظرتا  است. پایاپاز بهترین روش تهیه

به نناز یوک کسوب و کوار جدیود     بدو  داشتن یک رر  کسب و کار جامع که حاوز کلیه جزئیات باشد  .5

 مبادرت نورزید.

تواند به شما در مسائلی نظیر گردش نقدیتگی، نقطه سوربه سور و صوورت سوود و زیوا       یک حسابدار می .6

 کمک کتد.

تتد و مشک  کمترز نیز در مواجهه با ننها دارید. زندگی شوما در ایون   تر از شرکا هسبانکها به مراتب ارزا  .7

صورت از ن  خودتا  نخواهد بود. البته به یاد داشته باشید کوه ننواز یوک کسوب و کوار بوا یوک شوریک         

 نهایت بهتر از عدم نناز یک کسب و کار است.بی

  رسید  به توافق الزم هر تالشوی  وقتی یک شریک دارید باید به نظرات اونیز توجه کتید. در شراکت بدو .8

 به بن بست خواهید رسید.

گواه  مسئله دیگر، مدیر عام  بود  و داشتن راز اکثریت است. این دلی  دیگرز است که نگاه باشوید هویچ   .9

درصد از سهام شرکت خود را واگذار نکتید، البته اگر تمای  دارید که کتترل اوضواع بوه دسوت     49بیش از 

 خودتا  باشد!!

تحقیقوات بوازار بسویار مهوم و     براز کسب و کار شما بازار وجود دارد؟ وسعت این بازار  قدر است؟  نیا .10

  اساسی است. بهتر است به جاز ای اد بازار جدید، بازارهاز موجود را پیدا کتید.

رز اگر در این بازار رقیبی ندارید و یا رقابت محدودز وجود دارد، هشیار باشید. ممکن است به واقع بوازا  .11

وجود نداشته باشد! به عبارت دیگر ممکن است روز یک محصول خاص دست گذاشته باشید که تا کتو  

 شتاخته نشده است.

قب  از نناز یک کسب و کار، با یک مشاور، وکی ، واسطه بیمه و یا مدیر بانک مشوورت نمائیود. مشواوره     .12

 است. اما قب  از هر اقدامی پرسش نمائید.از نیز م انی بانک م انی است. مشاوره اولیه با مشاورا  حرفه
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می توانید در هر زمیته کسب و کار و یا صتعت جدید از رریق خواند  کتواب متخصصوین ن  فون، حتوی      .13

براز یک ساعت در روز نیز می توانید عمالً ت ربه کسب نمایید. حتی بیشتر از ن  نیز موی توانیود مطالعوه    

درک موی کتود.    ز ارالعات جدید را بهتر از ارالعات جزیی و نسا کتید زیرا هر ه بیشتر مطالعه کتید، مغ

 تکرار با فاصله ،یک روش مؤثر در یادگیرز مؤثر و اثبات شده است.

حتی اگر فکر می کتید که براز نناز کسب و کارز که در ذهن دارید به ت ربه عملی نیاز دارید می توانیود   .14

ی می توانید نیمه وقت کار کتید. هر ه برایتا  مریود اسوت   مدتی را براز یکی از رقباز خود کار کتید. حت

 یاد بگیرید و در عین حال مزد نیز دریافت کتید. 

به هما  سرعتی که دارایی شما افزایش می یابد، باید هدفتا  این باشد که خود نیز توسوعه پیودا کتیود و از     .15

 .یک صاحب کسب و کار/ م رز به یک صاحب کسب و کار/مدیر تبدی  شوید

هیچ وقت نباید کسب و کارز را با این هدف که کلیه امور را خود رتق و فتق کتید نناز نمایید. ایون کوار    .16

 درست مانتد این است که کار خود را با پول بخرید.

اگر بخواهید هر کارز را خودتا  ان ام دهید عملی نیست. باید یاد بگیرید که ترویض اختیوار کتیود. بایود     .17

ز را بکار بگیرید که حتی از شما باهوشتر و زیرک تر باشتد. بوه ننهوا اسوتانداردهاز بواالز     افراد با انگیزه ا

 خود را بیاموزید و در حالیکه ننها انلب کارها را ان ام می دهتد بر ننها نظارت داشته باشید.

ر انتخاب یک نام ت ارز متاسب، براز موفقیت شما بسویار حوایز اهمیوت اسوت. بعود از سوالها ت ربوه د        .18

 تبلیغات و بازاریابی، در این خصوص موارد زیر باید رعایت شود:

نام شما نباید مشابه نام رقبایتا  و یا نزدیک به ن  باشد زیرا اوالً مشتریا  سردرگم می شوند و بوه نسوانی    .19

 شما را پیدا نمی کتتد و ثانیاً ممکن است مورد شکایت شرکت هاز رقیب واقع شوید.

 هتر باشد، به یاد ماندنی تر خواهد بود.هر قدر اسم شرکت کوتا .20

 اسم باید به نسانی ه ی شود و به وضو  قاب  تلرظ باشد. .21

اسم شما باید تبلیغی باشد براز ننچه می خواهید ان ام دهید. کسب و کارهایی کوه نوام صواحبا  خوود را      .22

محصوول و یوا خودمت    دارند تتها در صورتی موفقتد که این اسم براز دیگرا  نشتا باشد و یا مرادف یک 

 شتاخته شده باشد.

 نباید نام شما به نام شرکت ثبت شده دیگرز ت اوز کتد.  .23

 نام شما باید متمایز و در ارتباط با تصویرز باشد که مایلید از کسب و کار خود ارایه دهید.  .24

صدر لیست با توجه به ثبت اسم شرکت شما در کتاب زرد اگر اسم شما با اولین حروف الربا نناز شود در  .25

 شرکت ها قرار خواهید گرفت.

 شاید شما دوست داشته باشید نام شهر و یا شهرستا  خود را بخشی از نام شرکت خود قرار دهید.  .26
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دلی  دیگرز که نام کو ک خود را در نام کسب و کارتا  مورد استراده قرار ندهید، این است که در اذها   .27

ه دنبال شما می گردند و در حوالی کوه سوایر همکارانتوا  بیکوار      مشتریانتا  تبعیض ای اد می کتید و ننها ب

 نشسته اند کار فراوا  روز سر شما ریخته می شود.

همچتین زمانی که تمای  به فروش و یا واگذارز کسب و کار خوود داریود در صوورتی کوه نوام کسوب و        .28

متاسب داشته باشد به فروش  کارتا ، اسم کو ک شما باشد، به قیمتی پایین تر از زمانی که یک نام ت ارز

 می رسد.

یک جلسه هم اندیشی با روش روفا  مغزز، تشکی  دهیود.  تعیین نام متاسب به این روش ان ام می شود: .29

نام هاز متاسبی را که به ذهتتا  می نید بتویسید، حتی اگر مسخره به نظر نیتد. در این مرحله کمیت بویش  

 اسم گردد. 100 ر به تولید حداق  از کیریت اهمیت دارد. این رویه باید مت

نوام برسوید. بوه     7الوی   6در این مرحله به تسویه فهرست اسامی و حذف نام هاز نا متاسب بپردازید تا به  .30

ارتبارات فکرز مردم نیز بیتدیشید و ایتکه انلب ننها کدام اسوم را تورجی  موی دهتود. ایون لیسوت را بوه        

ننها ارمیتا  داریود نشوا  دهیود و نظور ننهوا را بخواهیود.        دوستا  و ان من هاز حرفه از که به قیاوت

همچتین دلی  ننها را از انتخاب این اسم بپرسید. در نهایت، خودتا  تصمیم بگیرید زیرا شما رییس هستید 

 و تصمیم نهایی با شماست  و  کسب و کار متعلق به شماست.

 تید که نیا اسم متتخب شما وجود دارد یا خیر.سپس به کتاب راهتماز ننالین و نفالین مراجعه کتید تا ببی .31

را جست و کتید تا بدانید که نیا نام مورد نظر شوما در ایتترنوت    " .com"همچتین در ایتترنت شتاسه هاز  .32

 ارجحیت دارد. " .net"به  " .com"وجود دارد؟ به یاد داشته باشید که     

بتویسید   مورد کسب و کار جدیدتا   در  مختصرز  هزیته کرد  هر مبلغی براز تبلیغات،توضی   از  قب  .33

 و براز رسانه هاز معتبر بررستید.

نهایتاً هر کارنفرین باید به یاد داشته باشد که انلب کاالها و خدمات به خودز خود به فروش نموی رونود.    .34

یک اص  ارایه قاعده از را به عتوا   پارتوشاخص ویژه از براز این مطلب وجود دارد. اقتصاد دانی با نام 

از کسوب و   %20معروف است. این اص  بیانگر این مطلب اسوت کوه اگور     80-20داده است که به قانو  

 دیگر درگیر خدمات فروش و تبلیغات هستتد. %80کارها به ارایه خدمات مشغول باشتد، 

خوود  بتابراین بهتر است به مطالعه موردز در موورد روش هواز تبلیغوات و فوروش بوراز کسوب و کوار         .35

  بپردازید.

 اندازی یک کسب و کارگام اساسي برای راه 50

نیا در فکر راه اندازز یک کسب و کار تازه هستید؟ هیچ اشکالی ندارد، مطمئن باشید که تتها نیستید. همه ساله 

بعیی ها موفق می شووند و برخوی    هزارا  نرر براز فروش محصوالت و خدمات خود به همین فکر می افتتد.

ست می خورند. هر  ه بیشتر در مورد راه اندازز یک کسب و کار جدید مطلب بدانید، قدرت شوما در  هم شک
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 فهرست زیور  خلق م موعه از که پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خارر شما بیت امد، بیشتر خواهد شد.

 : بهترین کمک براز شروع مراح  ابتدایی یک کسب و کار تازه است گام  50بخش  و 9در 

 ارزشیابي ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی

 نیا نوع کسب و کار متتاسب با شما هست؟ .1

 .از تحلی  نقطه سر به سر براز ارمیتا  از سوددهی ایده اقتصادیتا  بهره ببرید .2

 .یک برنامه مدو  کسب و کار شام  بررسی سود و زیا  ح م نقدیتگی را تهیه کتید .3

 .اه اندازز کسب و کار تعیین کتیدمتابع مالی را براز شروع و ر .4

 .برنامه بازاریابی تهیه کتید .5

 در مورد ساختار قانوني کسب و کارتان تصمیم گیری کنید

 .مالکیت یک نرره .6

 .شرکت با مسوولیت محدود .7

 .شرکت تیامتی یا تعاونی .8

  تعاونی یا ... شرکت سهامی خاص و .9

ع مختلف به ویژه از یک کارشوتاس اسوتراده   قب  از تصمیم گیرز در مورد ساختار سازما  خود از متاب .10

 .کتید

 .براز سواالتی که در ذهتتا  است پاسخ تهیه کتید .11

 نامي را برای کسب و کارتان انتخاب کنید 

 .به اسامی مختلری که می تواند با نوع محصول و خدمات شما تتاسب داشته باشد، بیتدیشید .12

بهتر است امکا  ثبت نام م موعه خود را به عتووا    اگر می خواهید کسب و کار ایتترنتی راه بیتدازید، .13

 .بررسی کتید domainیک 

از اداراتی که متصدز اسامی فعاال  اقتصادز در حوزه شما هستتد جهت انتخواب نوامی کوه تکورارز       .14

 .نباشد، استعالم کتید

 .براز تعیین نام شرکت با اداره ثبت شرکت ها می توانید هماهتگی کتید .15

 .ی که هویت ت ارز دیگرا  است یا موجب سردرگمی مشتریا  می شود، حذف کتیدن  دسته از اسام .16

 .از اسامی باقی مانده در فهرست تا  باالخره متاسب ترین را انتخاب کتید .17

 نام کسب و کارتان را ثبت کنید 

 .اقدامات اولیه و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام م موعه اقتصادز تا  در اداره مربوره .18

 .یت نام به عتوا  معرف کاال و خدمات شما ضمن تعیین حوزه فعالیتتثب  .19
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را در فیواز  تثبیت نام به عتوا  یک دامته و ندرس ایتترنتی )در صوورتی کوه بخواهیود فعالیوت خوود       .20

  . ایتترنتی داشته باشید

 تهیه مدارک سازماني 

 .د بدانتدتهیه مرامتامه و اصولی که افراد م موعه اخالقاً خود را به ن  پایبت .21

 .تهیه و تتظیم اساستامه .22

 .تهیه و تتظیم  ارت سازمانی .23

 .تهیه و تتظیم شر  ووایف و فرنیتد کارز هر بخش .24

 پیدا کردن محل کار 

 .ویژگی ها و فیزیک مورد نیاز شغ  تا  را شتاسایی کتید .25

 .توا  خود را براز پرداخت اجاره تعیین کتید .26

تعریف کتید و تحقیق کتید ننا  به رور متوسن  ه مقدار  بهترین همسایگی ها براز کسب و کارتا  را .27

 .اجاره پرداخت می کتتد

مکا  هایی را که براز کار انتخاب می کتید باید کامالً متاسب براز نوع کارتا  باشد ضمن ننکه فعالیت  .28

 .هاز قانونی نداشته باشدشما در نن ا محدودیت

 مطالعوه کورده و بهتورین و متاسوب تورین موورد را        قب  از امیاز هر قورارداد اجواره، ن  را بوه دقوت     .29

 .انتخاب کتید

 تهیه مجوزها و دیگر مدارک رسمي و قانوني 

 برقرارز ارتباط و ثبت شد  نزد سازما  هاز رسمی مانتد اداره مالیات .30

 م وزهاز مهارتی و مدارک تاییدکتتده این مهارت ها .31

 ربن کسب م وز فعالیت از اتحادیه صتری یا دیگر مراجع ذز .32

  کسب م وزهاز مرتبن با کیریت کار نظیر انواع استانداردها و.... .33

  کسب تاییدیه هاز کارز از مراجع ذز صال  .34

 تعیین ابزار و وسای  کارز که باید پوشش بیمه از داشته باشتد .35

 تماس با یک شرکت بیمه و تخمین مبلغ انواع بیمه ها .36

 مسوولیت زا هستتد بیمه مسوولیت براز ن  دسته از کارهایی که بسیار .37

 بیمه اموال  تانچه ارباب رجوع و مشتریا  در مح  کار شما حاضر می شوند .38

  بیمه محصوالت خطرناک یا حساس )  تانچه  تین محصوالتی تولید می کتید   .39

 بیمه خسارت و دزدز یا صدمه دید  حین کار .40
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 بیمه پزشکی و از کارافتادگی براز خود و کارکتانتا  .41

 م ماليراه اندازی سیست

 .رویه مالی خود را بر اساس سیستم خرید و فروش نقد یا نسیه انتخاب کتید .42

 . تانچه  رخه فعالیت ساالنه شما با تقویم همخوانی ندارد، سال مالی خود را معین کتید .43

 .تمامی پرداخت ها و دریافت ها را ثبت کتید .44

 .استخدام یا مشاوره با یک کارشتاس حسابدارز را مدنظر قرار دهید .45

 .از دفاتر یا نرم افزارهاز مالی متتاسب استراده کتید .46

 سیستم اظهارنامه مالیاتي و پرداخت مالیات را راه اندازی کنید تا غافلگیر نشوید 

 .با روال پرداخت مالیات در ساختار صتری خود نشتا شوید .47

 .با روش هایی که موجب کاهش پرداخت مالیات می شوند، نشتا شوید .48

 .مربوط به امور مالیاتی ناف  نشوید از کتب و نشریات .49

 .یک تقویم مالیاتی براز کارتا  تتظیم کتید .50

 

 مراحل راه اندازی یک کسب و کار جدید برای جوانان 

 براز شروع از هرت مرحله زیر براز راه اندازز یک کسب و کار جدید استراده نمایید. ایتها مراحلی است 

   می کتتد و هر کدام براز خود کار پردرنمد و مستقلی دارند. در اروپا و نمریکا به ن  عم  که جوانا 

  :برنامه ریزی -اول مرحله

یک دفتر ه برنامه ریزز کسب و کار تهیه کتید. در این بخش فهرستی از سرگرمی هواز موورد عالقوه     .1

سوپس کارهواز روزموره و     .تا  را بتویسید. بعد مهارت هاز مخصوص به خودتوا  را فهرسوت کتیود   

 را که با ننها نشتا هستید یا سریع می توانید یاد بگیرید را یادداشت نمایید. مشانلی

نرر از دوستا  و نشتایا  زنگ بزنید یا با ننها دیدار داشته باشید تا برهمید ننها به  وه نووع    15تا  10به  .2

ه را بوا  محصول یا خدماتی نیاز دارند. فهرستی از نیازهاز جامعه را بتویسید. فهرسوت نیازهواز جامعو   

 فهرست سرگرمی ها، مهارت هاز خاص و کارهاز روزمره قبلی تا  مقایسه کتید. 

فهرستی از کسب و کارهاز ممکتی را تهیه کتید که شما می توانید با اسوتراده از اسوتعدادها و مهوارت     .3

 هایتا  براز برررف کرد  نیازهاز مشترز ان ام دهید.
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ن  لذت می برید و از همه سودنورتر اسوت را انتخواب    سه ایده کسب و کارز بسیار خوب که شما از .4

ببیتید هر کدام براز هر یک از کاالها و خدمات در سه  .نرر بروید 15تا  10کتید. دوباره به سراغ هما  

 .دکسب و کار مورد نظر شما  ه پولی پرداخت خواهتد کر

 

 :سرمایه گذاری -دوم مرحله

 .هترین کسب و کار را براز شروع انتخاب کتیدتحقیقتا  را مورد مطالعه قرار دهید و ب .1

در مورد این کسب و کار با والدیتتا  مشورت کتید.تا ارمیتا  حاص  نمایید ننهوا بوا رور  هواز شوما       .2

  .موافق هستتد

در مورد دو تا سه اسوم موورد عالقوه توا  بوا       .بخش بعدز دفتر ه شما توصیف کسب و کار نام دارد .3

 یتید کدام یک بیشتر مورد قبول قرار می گیرد.دوستا  گرت و گو کتید تا بب

   .بهترین نام را براز کسب و کارتا  انتخاب کتید .4

در دفتر ه تا ، کاال یا خدماتی که قصد فروش ن  را دارید شور  دهیود و بگوییود  طوور هور کودام        .5

   .متحصر به فرد هستتد

   .زم است تهیه کتیدفهرستی از ووایف و کارهایی که براز اداره موفق کسب و کارتا  ال .6

  .فهرستی از مشاورین بات ربه یا متابع ارائه نظر با کمک در مهارت ها یا دانشی که نیاز دارید تهیه کتید .7

 تصمیم بگیرید نیا شما می خواهید تتها صاحب ن  کسب و کار باشید یا شرکایی خواهید داشت.  .8

 .فهرستی از ووایف و مسوولیت هاز هر فرد تهیه کتید .9

تماس بگیرید و ببیتیود کوه نیوا بوراز کسوب و       یا اتاق تعاو  الن اجتماعات شهر یا اتاق بازرگانیبا س .10

کارتا  م وز یا پروانه از ال زم است اگر ال زم است با یوک وکیو  دربواره مالکیوت قوانونی کسوب و       

 کارتا  صحبت کتید. 

 .یداگر شما تصمیم گرفته اید دانسته توافقتامه قانونی شرکت را امیا کت .11

 

 :استخدام کارکنان -سوم مرحله 

 فهرستی از تمامی اقال م و ت هیزاتی که براز تولید محصول تا  به ن  نیاز دارید را تهیه کتید.  .1

براز هر یک از اقال می که باید بخرید دنبوال کمتورین قیموت باشوید و هزیتوه هوا را در دفتر وه توا           .2

 .بتویسید

 .  را نشا  دهیدنمونه از از محصولتا  را تهیه کتید ون .3
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بخش بعدز   ... نب و -تلرن  -فهرستی از هزیته هاز عملیاتی کسب و کارتا  تهیه کتید مانتد )اجاره  .4

 .دفتر ه شما بازاریابی کسب و کار نام دارد

فهرستی از رقباز بالقوه کسب و کارتا  را مشخص کتید توضی  دهید  گونه کوار شوما بوه شویوه از      .5

 .متراوت نیازهاز شماست

  .فهرستی از مهم ترین شیوه ها براز شر  داد  کسب و کارتا  به مشترز تهیه کتید .6

هزیته ک  تبلیغات براز نناز کسب و کار را برنورد کتید و در دفتر ه خود ن  را بعود از هزیتوه هواز     .7

 .اولیه بتویسید

ب و کار خوود داشوته   هزیته هاز اولیه را بازبیتی کتید و برنوردز نهایی از م موع هزیته هاز اولیه کس .8

 .باشید

 :قیمت گذاری -چهارم مرحله

 فهرستی از متابع ممکن پول اولیه تهیه کتید.  .1

 با والدیتا  در مورد رر  شغلی تا  بحث کتید.  .2

 .م وز پروانه هاز ال زم براز راه اندازز کسب و کارتا  را تهیه کتید .3

 : تبلیغات - پنجم مرحله

 .سب و کارتا  را ثبت کتیدبه دفتر ثبت شرکت ها بروید نام ک .1

 .یک شعار تبلیغاتی بسازید که با ن  مردم به یاد کسب و کار شما بیرتتد .2

 .قیمت کاال وخدمات خود را مشخص کتید .3

نگهی هاز تبلیغاتی کارت هاز کسب وکارز و نشا  هایی را رراحی کتید که کسب وکار شما را تبلیغ  .4

 کتد. 

  هاز شما در زما ، پول، یا کار مشترز ها صرفه جویی کتد. بیشتر به شیوه هایی توجه کتید که کاال .5

مواد ال زم براز ساختن محصوال تتا  و ت هیزات اصلی براز راه اندازز کسب و کارتا  را جمع نورز  .6

 .کتید

 : مدیریت زمان - ششم مرحله

است به  براز مراسم افتتاحیه دوستا  و فامی  را دعوت کتید واز ننها بخواهید کسانی که ممکن .1

محصول شما نیاز داشته باشتد را به شما معرفی کتتد و یک قرعه کشی ترتیب دهید و به برخی از 

 حیار هدایایی بدهید. 
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 فرم هاز سرارش و رسیدهاز مشتریا  را نماده کتید.  .2

 .یک سیستم براز ثبت ارال عات جهت پیگیرز همه هزیته ها ودرنمدهایتا  فراهم کتید .3

 : کردن ثبت  - هفتم مرحله

 .جایی براز مهما  هایی که براز قرعه کشی ثبت نام خواهتد کرد قرار دهید .1

ثانیه راتمرین کتید تا در ن  نام، نام کسب و کار و محصول اصلی تا  را به مشترز ها  15یک سخترانی  .2

 بگویید . 

ی کتد و دقیقه از از فروش را تمرین کتید تا شر  دهید گونه محصوال ت شما عم  م 2یک نمایش  .3

 . گونه نیازهاز مشترز ها را برررف می کتد

از اعیاز خانواده خود بخواهید تا سواال تی که ممکن است مشترز ها از شما بپرستد را مطر  نمایتد  .4

 و شما تمرین کتید  گونه به این سوال ها جواب متاسب دهید. 

 از مراسم افتتاحیه خود لذت ببرید.  .5

 ه هاز مختلف به مردم کمک کتید. دوستانه برخورد کتید وبه شیو .6

زم است سرارش هایی که در افتتاحیه درخواست شده است را ترتیب اثر فهرستی از کارهایی که ال .7

اهداف بیشترز را براز دو هرته بعد مشخص کتید سپس به خودتا  تبریک بگویید ، شما یک  .دهید

 .رئیس هستید

 

 

 

 



 مدرس: مهدی احمدزاده                                                                 کسب و کار و بهره وریمدیریت 

........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

30 
 

 

 ومدفصل 

طرح تجاری یا طرح 

 کسب و کار

(Business Plan) 
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  (Business Plan)طرح تجاری یا طرح کسب و کار

دهد. این گزارش انلب براز جلب گزارشی است که یک کارنفرین ری ن  فرنیتد کسب و کار خود را شر  می

تواند به نقاط ضعف شود اما یک کارنفرین با نماده کرد  ن  میهاز بالقوه نماده میگذارا  یا شریک نظر سرمایه

 طور »و « رویم؟به ک ا می» ، «اکتو  ک اییم؟هم»رر  ت ارز به سواالتی از قبی :  .قوت رر  خود پی ببردو 

 .دهدپاسخ می« به نن ا برویم؟

 :طرح تجاریمختلف از  ریف اتع 

 از توصیری و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد کارنفرین یک رر  ت ارز، نوشته

هاز دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و اوز بررسیاست.این رر  ح

مشتریا ، رقبا، متابع انسانی، متابع تامین مالی، تکتولوژز و ابعاد فتی محصول یا خدمات و ... است. 

تواند عوام  داخلی ترین کارکردهاز رر  ت ارز این است که با تدوین ن ، کارنفرین مییکی از مهم

وکار را شتاسایی و اثر ننها را بر روز فعالیت خود بررسی نماید. یکی گیر در یک کسبو خارجی در

گذارز بر گذارز یا عدم سرمایهدیگر از کارکردهاز رر  ت ارز این است که قیاوت در مورد سرمایه

 .کتددهتگا  رر  تسهی  میگذارا  یا وامروز یک رر  را براز سرمایه

 انداز، معموالً  شم .کتدجزئیات یک کسب و کار موجود یا پیشتهادز را بیا  می یک ستد مکتوب است که

شده براز کسب و کار؛ اجزاز بیتیشده و نتایج پیششده، بازارهاز تعریفبیتیوضع موجود، نیازهاز پیش

 .دهتدرر  کسب و کار را تشکی  می

 ز ن  یا یک کسب و کار هاز توسعهبرنامه هاز یک کسب و کار موجود، وز برنامهشر  دقیقی است درباره

 .هاز مالیبیتینوپا به همراه پیش

 گذارز یک کسب و کارفرنیتد ساختاردهی و هدف 

 کتد که یک کسب و کار به شود بیا  میرر  کسب و کار که توسن مدیرا  یا مالکا  یک کسب و کار تهیه می

هایی است نظیر: ز بخشکسب و کار دربرگیرنده یابد. رر کتد و توسعه میمرور زما   گونه رشد می

 مدیریت، نیروز انسانی، مالی، تولید، و بازاریابی

 پردازد که کسب و کار شما در ن  فعالیت خواهد کرد و ارزیابی ر  کسب و کار به تحلی  بازار و صتعتی میر

  .دهدهاز بازاریابی، مدیریت، و مالی شما به دست میجامعی از برنامه

  هاز کسب و کار ستدز است که شما تهیه و در ن  سوابق کسب و کارتا ، وضع موجود ن ، و برنامه رر

  .خواهتدگذارا  از شرکت شما میکتید. رر  کسب و کار اولین  یزز است که سرمایهز ن  را بیا  مینیتده
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 کا  تحقق اهداف را ز رسمی است که اهداف کسب و کار را تعیین، دالی  امرر  کسب و کار یک نوشته

کتد. همچتین ممکن است شام  شوند را ارائه میهایی که براز رسید  به اهداف دنبال میذکر، و برنامه

 .ز سازما  و تیم م رز رر  باشدز پیشیتهارالعاتی درباره

وتی را براز هاز مترااند محدودهشود تعاریف مختلری که براز رر  کسب و کار ارائه شدهرور که دیده میهما 

هاز کسب کتتد؛ از یک رر  ساده و خالصه تا یک رر  جامع و دربرگیرنده تمام جتبهیک رر  ت ارز تعیین می

و کار و از ررحی با هدف دریافت وام تا ررحی براز اجرا درو  سازما . ن   ه مشخص است این که رر  

به هم است که در م موع تصویر نسبتاً کاملی  از از اجزاز مرتبنکسب و کار حتماً مکتوب است، شام  م موعه

پردازد، باید گذشته و ها میدهتد، و اگر ه بر نیتده تمرکز دارد و عمدتاً به بیا  برنامهاز یک کسب و کار ارائه می

 .وضع موجود کسب و کار را نیز به خوبی متعکس کتد

 ؟استچرا به نوشتن طرح کسب و کار نیاز         

    اندازز یک فعالیت ت ارز الزم است یک برنامه کسب و کار تهیه کتید. این رر  امکا  از شروع و راه شما قب       

 :توانید در موارد زیر استراده کتیداز این رر  می کتدخود ارزیابی را براز شما فراهم می

 و کارز هستید؟ تعریف دقیق و درک ایتکه در  ه کسب -1

 :واقعی بررسی م ددبراز یک  -2

 هایی که قبالً در ذهن خود داشتید مورد بررسی و بازبیتی فرضشود که شما بعیی از پیشر  موجب میر

 .هایتا  پیدا کتیدهدفمتد و نقادانه قرار دهید و بتوانید پاسخی متاسب براز سؤال

 دهد نقاط ضعف و قوت خود را شتاسایی کتیدبه شما امکا  می. 

 :ذیرزپبراز فراهم کرد  یک نزمو  امکا  -3

 نزمو  عملی بود  ایده شما؟ 

 تواند جریا  نقدز پایدار فراهم کتد؟نیا ایده شما می 

 رود؟نیا به سمت سوددهی می 

 توانید ن  را بازپرداخت کتید؟هاز مالی نیاز دارید؟ نیا میبه  ه نوعی از کمک 

 موانع موفقیت شما در این راه  یست؟ 

 :براز گرفتن تصمیمات بهتر -4
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 شودها نیازمتد شوید، باعث اتخاذ تصمیمات نگاهانه میعات قب  از ایتکه به ن نورز ارّالجمع. 

  یافته در مواجهه با مسائ  فراهم خواهد کردبرنامه شما، دیدگاهی سازما. 

 :گیرزبه عتوا  راهتما و ابزار اندازه -5

 ا  را در مقایسه با انتظارات تدهد پیشرفتبرنامه کسب و کاربه عتوا  راهتمایی در رول مسیر به شما امکا  می

 .ریزز شده اندازه بگیریدبرنامه

 :به عتوا  ابزار تأمین مالی -6

 نمیز شما را به عتوا  یک فرصت و کار مخارره برنامه کسب و کارمدرکی است که نهایتاً ایده کسب

  .فروشدگذارز بالقوه به شرکا و تأمین کتتدگا  و کارکتا  شما میسرمایه

 :وسیله ارتباریبه عتوا  یک  -7

 کتد. از این رو فرنیتد تهیه رر  این رر  در زمیته تعریف اهداف، رقابت، مدیریت و کارکتا  به شما کمک می

 .و کار به حساب نید بیتانة ارزشمتدز از کسبتواند نوعی بررسی واقعشغلی می

 کنند؟چه کساني طرح کسب و کار را مطالعه مي

هاز کارنفریتانه، دارا  فعالیتگذارا ، بانکدارا ، سرمایهت کارمتدا ، سرمایهبرنامه کسب و کار را ممکن اس

 .دارا  شرکت، شرکاز ت ارز، خریدارا ، مشاورا  بخوانتداعیاز هیئت مدیره، سهام

خوانتد، شما به عتوا  نویستده رر  باید مهیاز ها رر  را براز مقاصد متراوتی میاز نن ا که هر یک از گروه

شما باید سعی کتید در برنامه کسب و کارخود نیازهاز .ویی به انواع مسائ  و موارد مطر  شده باشیدجوابگ

هاز هاز ذیترع را برنورده کتید، در حالی که در بازار واقعی محصول فقن نیاز گروهتمام افراد و گروه

 .شودمشخصی از خریدارا  برنورده می

 : یک تذکر مهم

کتید تصمیمات و ارالعات راهبردز وجود دارد، باید از توزیع نسخ ن  که تهیه می و کارزاگر در رر  کسب 

خوددارز کتید و ن  را تتها به افرادز بدهید که ارمیتا  دارید ارالعات را بدو  اجازه شما به دیگرا  

 .دهتدنمی
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  چیست؟ دالیل نوشتن طرح کسب و کار

د در وهله اول راهتماز سازما  در فعالیت خود براز رسید  به شود تا بتواناساساً رر  کسب و کار نوشته می

اهدافش باشد. عالوه بر این، کاربرد مهم و اصلی رر  کسب و کار هتگامی است که سازما  نیاز دارد فرد یا 

شود ولی سازمانی براز ان ام کارز قانع نماید. اگر ه معموالً رر  کسب و کار براز تأمین سرمایه استراده می

و قرارداد مشارکت در  (Merger &Aquisition) ر مواقع دیگر نظیر فروش کسب و کار و ادنام دو شرکتد

 .رودنیز به کار می (Joint Venture)ها پروژه

براز گرفتن وام  ه به صورت انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه و  ه به صورت دریافت   :اخذ وام .1

کسب و کار خود را ارائه دهد. در صورت انتشار اوراق قرضه نیز  پول از بانک الزم است که شرکت رر 

 Financial) بانک یا مؤسسه متتشرکتتده بر اساس رر  کسب و کار شرکت، ارزیابی مالی اعتبارز

Credit Rating) کتدنورد و بر این مبتا نسبت به تعیین نرخ بهره و انتشار اوراق اقدام میبه عم  می. 

ترین کاربردهاز رر  کسب و کار، به ویژه در مورد کارنفریتانی که در یکی از مهم  :گذارجذب سرمایه .2

 پذیرگذارا  مخاررهاندازز کسب و کارشا  قرار دارند، جذب سرمایه اولیه از رریق سرمایهمرحله راه

(Venture Capitalist) گذارا  در ازاز شریک شد  در یک کسب و کار بخشی یا است. این سرمایه

 .نمایتدهاز توسعه یک شرکت را تأمین میاندازز یا در برخی موارد رر مام سرمایه اولیه راهت

 Business Plan) شرکت در مسابقات رر  کسب و کار :رکت در مسابقات رر  کسب و کارش .3

Competition) هاز نوشتن رر  است.  تین مسابقاتی که در سط  دانشگاهی و یکی دیگر از انگیزه

ویژه افراد جوا  به .کتتدز کارنفریتی را دنبال میشوند، هدف توسعهرهاز مختلف دنیا برگزار میملی کشو

نویستد و با شرکت هاز خود را به کسب و کارهاز انتراعی و نیرانتراعی میدانش ویا  رر  تبدی  ایده

 .شوندمتدمیاندازز کسب و کار خود بهرههایی براز راهدر مسابقات از جوایز و کمک

نورز در هاز فن تد سالی است که مراکز رشد و پارک  :نورزهاز فنحیور در مراکز رشد و پارک .4

هاز مستقر از امکاناتی نظیر دفتر کار، اند. این مراکز امکا  برخوردارز شرکتاندازز شدهکشور راه

قاضیا  حیور در مراکز و مت .نورندخدمات مشاوره، امکانات ادارز، و برخی تسهیالت مالی را فراهم می

نورانه بود  پذیر و فنها باید پیش از هر  یز رر  کسب و کار خود را نماده نمایتد و بتوانتد توجیهپارک

 .کسب و کار خود را نشا  دهتد

هایی که قصد عرضه سهام خود را به عموم دارند، الزم است جزئیات کاملی از شرکت :ورود به بورس .5

ز شرکت را به سازما  بورس و نیز هاز خود از نیتدهبیتیهاز نیتده، و پیشنامهوضع موجود شرکت، بر
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ها باید از بخش مالی متس م و کامالً دقیقی شام  خریدارا  ارالع دهتد. رر  کسب و کار این شرکت

 .سهام باشتد (Valuation) گذارزبه ویژه ارزش (Financial Analysis) هاز مالیتحلی 

به دالی  مختلری ممکن است دو شرکت با یکدیگر وارد مذاکره شوند.  : افت امتیازات ت ارزمذاکره و دری .6

که به صورت مشترک ممکن است شرکتی قصد داشته باشد نمایتدگی یک شرکت دیگر را اخذ نماید، یا ن 

زم است که ز این موارد البا شرکتی وارد متاقصه شود، یا تحت لیسانس شرکتی به تولید بپردازد. در همه

شرکت پیشتهاددهتده پیش از شروع مذاکره یا حین ن  رر  کسب و کار خود را ارائه دهد. ربیعتاً در 

 .هاز موجود ن  استها و پتانسی هایی عمده تمرکز بر وضع موجود شرکت و قابلیت تین رر 

 فواید نوشتن طرح کسب و کار:      

پذیرز ان ام یک کسب و کار پذیرز و توجیهکار، بررسی امکا نوشتن رر  کسب و  فایدهترین ولین و شاید مهما    

است. پیش از هر کس دیگرز این خود کارنفرین است که باید نسبت به سودنور بود  فرصت ت ارز پیش رو ارمیتا  

ز تعدد حاص  نماید. بیشتر کارنفریتا  تصورز مبهم و کلی نسبت به خوب بود  یک فرصت دارند و به واسطه

که توجه بیش از ایی که در فیاز کسب و کار وجود دارد، ممکن است از برخی پارامترها نرلت نمایتد، یا ن متغیره

ها شود. مکتوب کرد  ارالعات کسب و کار در یک ها باعث کم اهمیت دید  سایر قسمتاندازه بر بعیی جتبه

 .نوردید میتر را براز کارنفرین پدشده امکا  تحلی  جامعتعیین هار وب از پیش

ز اجرا نیز گیرز در خصوص نحوهکتد، در تصمیمکه به تحلی  شراین کمک مینوشتن رر  کسب و کار عالوه بر این

ز زوایاز ز اجرایی است، نوشتن دربارهکه رر  کسب و کار یک برنامهتواند بسیار مؤثر باشد. با توجه به اینمی

ها شتاسایی شده و هاز موجود مابین بخشز اجرا و ناسازگارزالقوهشود که مشکالت بمختلف کسب و کار باعث می

 .راهکارهاز الزم براز ننها اندیشیده شود

سازمانی وجود دارد. ز ن  به ذیترعا  درو  و برو رر  کسب و کار یک ستد رسمی است به این معتا که امکا  ارائه

ها نسبت به ضرورت یا بازدهی متاسب   و متقاعد کرد  ن مکتوب کرد  ایده به این شک  امکا  انتقال ن  به دیگرا

نورد. تا هتگامی که یک ایده به شک  متاسبی مستتد نشده باشد، امکا  بررسی، تحلی ، نقد و کسب و کار را فراهم می

 .در نهایت پذیرش یا رد ن  وجود ندارد

 چه کسي طرح کسب و کار را باید بنویسد؟

اندازز و کار را راه توسن خود شما به عتوا  یک کارنفرین یا فردز که قرار است یک کسب برنامه کسب و کار باید
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توانید ایده خود را در قالب رر  تتظیم کتید. با این وجود باید با بسیارز از کتد نوشته شود. فقن شما هستید که می

ابدارا ، مشاورا  ت ارز و مهتدسا  ها و کارشتاسا  امر، هتگام تتظیم رر  مشورت کتید، وکیال ، حسسازما 

در بعیی .خواهتداکثر این متابع رایگا  هستتد و یا هزیته کمی می.سازز رر  به شما کمک کتتدتوانتد در نمادهمی
 .توانید از افرادز که تخصص الزم را براز تهیه برنامه کسب و کاردارند درخواست همکارز و همیارز نماییدمواقع هم می

 :توانند به شما در تهیه و تنظیم برنامه کسب و کار کمک کنندمنابعي که مي تعدادی از

 )هاز صتعتیهاز وابسته )سازما  صتایع کو ک، سازما  گسترش و نوسازز صتایع، شهرکوزارت صتایع و سازما  .1

 هابانک .2

 ها و موسسات نموزشیدانشگاه .3

هاز وزارت بازرگانی و سازما  )رز اشتغالهاز مستق  )جهاد دانشگاهی، سازما  همیانهادها و سازما  .4

  ...ها وهاز بازرگانی، ادارات ک  بازرگانی استا وابسته )اتاق

 اجتماعی رفاهکار و  تعاو ، وزارت .5

 وزارت کشاورزز .6

 مراکز دولتی شهرز و استانی .7

 هاز تخصصیها و نشریهکتابخانه .8

 ایتترنت .9

توانید یک ارزیابی عیتی از سایر متابع کمک بگیرید میبراز تعیین ایتکه نیا مشاور استخدام کتید یا از 

دهد که شما در تتظیم یک برنامه کسب و کاردر  ه نشا  می ذی هاز خود ان ام دهید. جدول مهارت

 :هایی نیاز به همکارز و کمک دیگرا  داریدهایی مهارت و در  ه زمیتهزمیته

 ضعیف متوسن خوب عالی هارت هام

     مالیحسابدارز / امور 

     ریزز و زمانبتدزبرنامه

     تحقیقات بازار و بازاریابی

     فروش

     مدیریت کارکتا  و متابع انسانی

     رراحی تولید

     مسائ  حقوقی و...
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 و کار و ساختار و مقیاس )کو کی و کتتده در نوشتن برنامه کسب و کاربستگی به نوع کسبالبته تعداد افراد شرکت

در یک شرکت بزرگ به رور کلی ن  دسته از کارکتانی که در تهیه یک برنامه کسب و .بزرگی  سازما  دارد

 :کتتد عبارتتد ازکارمشارکت می

 مدیرعام  شرکت 

 مدیر بازرگانی و فروش 

 مدیرا  تولید و توسعه 

 مدیر مالی 

هاز ح رنامه کسب و کاراحتمال رر  راهسازز ببه رور کلی مشارکت تعداد بیشترز از مدیرا  و کارکتا  در نماده

تا  بتویسید. نوشتن کتد. مخصوصاً اگر با کلمات خودتا  از ایدهنوشتن جادو می .دهدنیر قاب  اجرا را کاهش می

 .کتیدتر میتر و واض نویسید ن  را روشنکتد. وقتی  یزز را میتر میها را واقعیایده

 محتوای طرح کسب و کار:

 داد، ارائه کار و کسب رر  از ثابت و شدهتعیینپیش از دقیق، تعریف یک توا نمی شد، اشاره تعاریف در هک همانطور

 و ت ارز رر   هار وب ربیعتاً. شود تعریف اقتیایی صورت به مختلف شراین در تواندمی کار و کسب رر  بلکه

  .تراوت استهاز کسب و کار نیز با یکدیگر مح م ارالعات موجود در رر  و نوع

شده و ثابتی ندارند. محتوا و قالب رر  تعیینگیرز هستتد. ننها محتواز از پیشهاز کسب و کار ابزار تصمیمرر 

ز کلی براز تعیین ارالعاتی که باید در یک رر  شود. قاعدهکسب و کار بر اساس اهداف و مخارب ن  تعیین می

گیرز در خصوص دنبال کرد  یا نکرد  یک هدف الزم ه براز تصمیمکسب و کار بیایتد این است: تمام ارالعاتی ک

 .است

یک از شود؛ کدامانتراعی، نیرانتراعی، یا دولتی  نوشته می)که یک رر  کسب و کار براز  ه سازمانی در واقع این

ر  )دریافت وام، جذب دهتد؛ و هدف از نوشتن رسازمانی  ن  را مورد استراده قرار میسازمانی یا برو درو )ذیترعا  

ز تعریف رر  کسب و کار، اجزا و  گونگی  یست؛ بر نحوه  ... گذار، فروش کسب و کار، ورود به بورس یاسرمایه

هاز کسب و کار انتراعی معموالً بر توانتد انتراعی یا نیرانتراعی باشتد. رر ها میسازما .گذارندنوشتن ن  اثر می

هاز دولتی بر اهداف خدماتی متمرکز کسب و کار نیرانتراعی و سازما  هازرر   .شونداهداف مالی متمرکز می

  .شوندمی
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هاز متمرکز بر خارج سازما  اهدافی تواند با تمرکز بر داخ  سازما  یا خارج ن  تهیه شود. رر رر  کسب و کار می

ها ارالعات ئز اهمیت هستتد. این رر کتتد که براز ذیترعا  خارج سازما  به ویژه ذیتعرا  مالی حارا تعقیب می

گذارا  و هاز انتراعی سرمایهترین ذیترعا  خارجی سازما کتتد. اصلیسازما  و تیم م رز را به رور دقیق بیا  می

دهتدگا  و کارفرمایا  خدمات هستتد. در مورد هاز نیرانتراعی اعانهمشتریا  هستتد در حالی که در مورد سازما 

المللی دهتدگا  بینهاز باالتر و وامهاز دولتی ردهدهتدگا ، سازما ولتی ذیترعا  خارجی شام  مالیاتهاز دسازما 

 .از هستتدهاز توسعهالمللی پول، بانک جهانی، و مؤسسات اقتصادز نظیر سازما  مل ، و بانکنظیر صتدوق بین

رسید  به اهداف خارج سازمانی را مدنظر قرار هاز میانی براز هاز کسب و کار متمرکز بر داخ  سازما  هدفرر 

ز یک محصول جدید، یک خدمت جدید، یک سیستم جدید، تغییر ساختار مالی، یا دهتد. ننها ممکن است توسعهمی

تغییر ساختار سازمانی را به عتوا  هدف در نظر بگیرند. یک رر  کسب و کار درو  سازمانی معموالً با تکیه کارت 

گیرز نمود. رر  کسب و کارز شود تا بتوا  موفقیت ن  را اندازهیا عوام  کلیدز موفقیت تدوین می امتیازز متواز 

ز دهد برنامهکتد اما تتها رهتمودهاز کلی براز رسید  به ن  اهداف ارائه میسازمانی را شتاسایی میکه اهداف درو 

 .شوداستراتژیک نامیده می

توانتد بر قالب و محتواز ن  اثرگذار باشتد. به عتوا  مثال در رر  کسب و میهدف از نوشتن رر  و مخارب ن  نیز 

ها بسیار نگرا  عدم پرداخت شود. بانککار یک سازما  نیرانتراعی به هماهتگی رر  و مأموریت سازما  پرداخته می

د که شرکت توا  شود باید به خوبی نشا  دهبدهی هستتد، لذا رر  کسب و کارز که براز یک بانک نوشته می

مقدار  (Venture Capitalist) پذیرگذارا  مخاررهز اصلی سرمایههاز خود را دارد، دندنهبازپرداخت بدهی

گذار از ن  است. رر  پذیر بود  ن ، و قیمت نهایی کسب و کار هتگام خروج سرمایهگذارز اولیه، توجیهسرمایه

هاز رشد پیش رو، و باید نشا  دهد که  را متابع موجود، فرصتشود کسب و کارز که براز فروش سهام نوشته می

شوند که شرکت در نیتده قیمت باالیی داشته باشد. تغییر نشا  ت ارز و هاز رقابتی پایدار شرکت موجب میمزیت

 هاز کسب و کار باشتد. رر  کسب و کارز که با هدفتوانتد هدف رر ذهتیت مشترز، کارفرما، یا جامعه نیز می

 .نام دارد (Marketing Plan) شود، رر  بازاریابیترییر ذهتیت نوشته می

 :یک طرح کسب و کار باید به سئواالت کلیدی زیر پاسخ گوید

  ه  یزز؟ .1

  را؟ .2

  گونه؟ .3
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  ه کسی؟ .4

  ه زمانی؟ .5

 ؟ قدر .6

رر  کسب و کار  توا  با استراده از سئواالت ریز شده به نکات اساسی که باید درعالوه بر سئواالت کلیدز فوق می

 :متعکس شود اشاره نمود

 چه چیزی؟ .1

 هدف سازما  شما  یست؟ 

 خدمات، محصوالت یا فرنیتدهاز متحصر به فرد شما جیست؟ 

 اهداف این خدمات، محصوالت و فرنیتدها  یست؟ 

 خواهید به صورت متمایز ان ام دهید؟ یزز را می ه 

 چرا؟ .2

 را سازما  شما متراوت است؟  

 شود؟وفق می را سازما  شما م 

 را سازما  شما می تواند بر موانعی مانتد رقبا، قیمت باال یا بازار کو ک فائق نید؟  

 گذارا  به شما اعتتا کتتد؟ را باید سرمایه 

 را باید شرکایی با شما همراه شوند؟  

 چگونه؟ .3

 گونه شما به اهدافتا  دست می یابید؟  

 دهد؟هاز هوشمتد خود را گسترش میمایهنورز، نیروز انسانی یا سر گونه سازما  شما فن 

 گونه به سودنورز می رسد؟  

 گیرید؟ گونه مشتریا  خود می یابید و از رقبا پیشی می 

 چه زماني؟ .4

 رسید؟ ه زمانی به اهدافتا  می 

 شود؟ ه زمانی محصولتا  بازرسی می 

 شود؟ ه زمانی محصول نماده فروش و ارایه می 

 کتید؟ی ه زمانی شروع به سود داد  م 

 افتید؟ ه زمانی سازما  خود را گسترش داده و به فکر محصول جدید می 
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 شود؟ ه زمانی سازما  شما یک سازما  سودده می 

 چه کسي؟ .5

 مدیر سازما  شما کیست؟ 

 از نظر شما افراد کلیدز براز بقا و موفقیت  ه کسانی هستتد؟ 

 رقباز شما جه کسانی هستتد؟ 

 کیستتد؟گذارا  یا شرکاز شما سرمایه 

 مشتریا  شما  ه کسانی هستتد؟ 

 چقدر؟ .6

 هاز مختلف ؟ قدر سود تولید می کتید )در بازه 

 ز سر به سر  قدر است؟هزیته رسید  به نقطه 

 سرمایه اولیه  ه قدر است؟ 

 هاز گسترش و توسعه  قدر است؟هزیته 

 گذارانتا  امتیاز بدهید؟ قدر حاضرید به سرمایه 

 طرح تجاری کامل

هاز کسب و کار است. مدیریت ز یک رر  کسب و کار مستلزم داشتن نگاهی کافی در مورد بسیارز حیطهسازنماده

ز تأمین، مدیریت عملیات، و بازاریابی مهمترین هاز معتوز، مدیریت زن یرهمتابع انسانی، علم مالی، مدیریت دارایی

ها دانست که هریک، بخشی از موضوعات ربخشاز از زیتوا  رر  کسب و کار را به صورت م موعهننها هستتد. می

 .دهدفوق را پوشش می

میز کار نفرین از ارالعات مورد نیاز براز نوشتن رر  ت ارز پوشیده شده است . یک فت ا   از یا قهوه می خورد 

ولی سران ام  ، تلرن را از پریز می کشد و پشت میز می نشیتد تا نوشتن را نناز کتد .یک ربع از پت ره خیره می شود .

 ...، نمی تواند شروع کتد . 

انلب مردم در ابتداز هر کارز خصوصا اگر ابعاد ن  بزرگ باشد ، د ار این حالت می شوند . را این شراین به 

وجود می نید ؟ تحقیقاتی که در این زمیته ان ام شده حاکی از ن  است که بسیارز از مشکالتی که در هتگام نوشتن 

 ی دهد ، حاص  نگاه نلن خود نویستده به تهیه رر  ت ارز است. رر  ت ارز رخ م
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 یک طرح تجاری:  مراحل تدوین

 تهیه پیش نویس  .1

 تهیه نسخه اولیه  .2

 ت دید نظر  .3

 ویراستارز  .4

 بازخوانی و کتترل م دد .5

اره ری عمده مشکالتی که براز نویستده پیش می نید ، به این دلی  است که او می خواهد تمام این مراح  را یک ب

 ر ادامه به بررسی هر کدام از این مراح  می پردازیم . دمی کتد . 

 (Prewritingتهیه پیش نویس ) .1

در این مرحله ، کار نفرین ابتدا ن   ه را که می خواهد بگوید ، تعیین می کتد . شاید الزم باشد یادداشت هایی 

ار هم قرار داده ، به افکار خود سر و سامانی دهد ، بتویسد ، یاد داشت هاز قبلی را مرور کتد ، واقعیات را در کت

 اهداف را تعیین و یک خالصه اولیه تهیه کتد . 

 هر قدر پیچیدگی رر  ای اب کتد که حرفهاز بیشترز زده شود این مرحله اهمیت بیشترز می یابد .

 .  روز رر  صرف می کتیدعموما هر ه در این مرحله وقت بیشترز بگذارید ، در مرحله ت دید نظر ، وقت کمترز 

 (writingتهیه نسخه اولیه) .2

وقتی براز کارنفرین مشخص شد که در م موع  ه می خواهد بگوید ، می تواند شروع به نوشتن کتد . در این مرحله 

فقن باید افکار را روز کانذ پیاده کتد و در مقاب  این وسوسه که همه  یز را باید به رور کام  و بی نقص بتویسد ، 

 مقاومت نماید . 

نباید به دنبال خطاهاز دستورز متن بود و به رور مرتب براز ارزیابی نوشته هاز خود توقف کرد . کار نفرین نباید 

 بی جهت در صدد این باشد که جمالت ناب و بی عیب و نقص به ذهتش خطور کتد . 

ا که اگر درگیر این موضوعا ت شود ، کار هیچ باید بداند که با کمال گرایی بیش از حد ، راه به جایی نمی برد ؛  ر

وقت به سران ام نمی رسد ! به پایا  رساند  یک ررحمتوسن بهتر از یک رر  عالی است که هیچ گاه به پایا  نرسد 

 « بتویسید کمال گرایی، بخوانید توقف کارها ». به قول ویتستو   ر ی  : 

تها کارهایی هستتد که در مراح  بعد ، باید به ننها بپردازید . در این در حین نگارش ، نوشته خود را تصحی  نکتید . ای

 مرحله باید سعی کتید که فقن کار را ادامه دهید . 
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 (revisingتجدید نظر متن اولیه) .3

وقتی کار نوشتن تمام شد ، ننگاه نوبت نظم و ترتیب داد  به متن و ت دید نظر روز ن  است . این کار باید تا نن ا 

 ود که ارمیتا  حاص  شود متظور به رور کام  به خوانتده متتق  شده است . پیش ر

وقتی کار به پایا  رسید ، نیاز به استراحت دارید .  و  کار سختی در مرحله بعد در راه است و بهتر است که با انرژز 

 .  و ذهتی تازه با ن  مواجه شوید

 (editingویراستاری) .4

حال سخت ترین مرحله در نوشتن رر  ت ارز است . در این مرحله ، کار نفرین باید  این مرحله مهم ترین و در عین

 با دید بیرونی به رر  ت ارز خود نگاه کتد و این پرسش ها را ار خود بپرسد . 

 نیا هما  کارز را که باید ، می کتد ؟ 

  نیا رر  ، متقاعد کتتده است ؟ 

 نیا به ارالعات بیشترز نیاز دارد ؟ 

 ک کافی براز پشتیبانی گرته هایش ارائه داده است ؟ نیا مدار 

  نیا رر  ت ارز به خوبی سازماندهی شده است ؟ 

 نیا رر  ، لحن ، سبک و سیاق متاسبی دارد ؟  

 باز خواني و کنترل مجدد .5

 نخرین کارز که باقی مانده ،تصحی  خطاهاز ریز ویرایشی ،  اپی و صرحه بتدز رر  ت ارز است . 

 از مطالعه رر  کمک بگیرید تا نقص هاز ن  را یاد نورز کتتد و شما به اصال  نهایی دست بزنید . از دیگرا  بر

 به خارر داشته باشید که خطا هاز کو ک می توانتد روز سرنوشت ک  رر  تاثیر بگذارند . 

 : یادتا  باشد که 

 د. یک فرمول بی نظیر و یکتا براز نماده کرد  و نوشتن رر  ت ارز وجود ندار 

  . اندازه و سط  مشخصی از جزئیات وجود ندارد 

  . یک فهرست از مطالب جادویی وجود ندارد 

  . حتی یک راه ایده نل براز تهیه مطالب یک رر  ت ارز نیز وجود ندارد 

 ...و 

. این  با این همه ، در این فص  به دنبال معرفی بخش هایی هستیم که یک رر  ت ارز کام  باید ننها را در بر بگیرد

تتها  ار وبی است که بر اساس ت ربه هاز موفق و ناموفق در زمیته نگارش رر  ت ارز تهیه شده و کار نفرین می 

 تواند به صال  دید خود ن  را تغییر دهد . 
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 ساختار پیشنهادی طرح تجاری

رر  ت ارز ،  نوشتن رر  ت ارز علم نیست ، بلکه به ت ربه ، روش هاز مختلف و ساختارهاز متراوتی براز

توسعه داده شده است . در ایت ا به توصیف ساختار رر  ت ارز براساس یکی از موفق ترین و عمومی ترین نمونه 

هاز این رر  می پردازیم . به این متظور ، اجزاز رر  ت ارز بازیر م موعه هایشا  به ترتیب ذکر شده اند ، اما شما 

 مطابقت دهید . باید این ساختار را با نیازهاز خودتا  

 ساختار طرح تجاری هر کسب وکار عوامل متعدد تاثیرگذار بر 

 طبیعت کسب وکار : .1

ربیعت کسب وکار کار نفرین بر روز ترکیب این عام  بسیار تاثیر گذار است . به عتوا  مثال ، وقتی کارنفرین فعالیت 

د تولید ن  اختصاص دهد ؛ در حالی که اگر تولیدز ان ام می دهد ، بخش مرصلی را باید به توصیف محصول و فرنیت

 رر  ت ارز در مورد یک خرده فروشی باشد ، رر   تین مساله از بی معتی خواهد بود . 

 هدف از تدوین طرح تجاری :  .2

هما  رور که قبال اشاره شد ، یک رر  ت ارز براز اهداف مختلری نوشته می شود و خوانتدگا  مختلری دارد که با 

 هاز مختلری به رر  ت ارز می نگرند . اهداف و دید

لذا براز رضایت کاربرا  مختلف ، باید از ساختارهاز متراوتی استراده شود . این ترتیب در ساختار ارائه شده به این 

 معتا نیست که این بخش ها باید به همین ترتیب نوشته شوند . 

 ز می نید، به دلیلی که در ادامه گرته که در ابتداز رر  ت ار "خالصه مدیریتی  "به عتوا  مثال ، 

می شود، باید پس از تهیه تمام بخش هاز دیگر نماده شود. به رور خالصه باید توجه داشته باشید که  ار وب ارائه 

شده در این کتاب ، بیشتر براز جهت داد  عملکرد کارنفرین در تدوین یک رر  ت ارز است، نه تعیین باید ها و 

 . نباید ها
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 اجزای یک طرح تجاری

 

  بخش معرفی )صرحه جلد  1

  خالصه مدیریتی  2

دورنما و پیش بیتی روند نیتده   تحلی  صتعت  3

 صتعت 

  تحلی  رقبا 

  بخش بتدز بازار 

  پیش بیتی صتعت 

 کاال )ها   / خدمات   شر  فعالیت کار نفریتانه  4

 اندازه فعالیت اقتصادز 

فرنیتد تولید )ح م کار پیما  کارز   د رر  تولی 5

  

  یدما  کارگاه  

  ت هیزات و ماشین نالت 

 قیمت گذارز   رر  بازاریابی  6

  توزیع 

 ارتقا 

 شک  سازمانی و نوع مالکیت   رر  سازمانی  7

  شتاسایی شرکا یا سهام دارا  عمده 

   حوزه اقتدار مدیرا 

  ت ربه گروه مدیریت 

 انی نقش و مسئولیت اعیاز سازم 

ارزیابی نقاط ضعف فعالیت هاز   ارزیابی ریسک  8
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 اقتصادز 

  فتاورز هاز جدید و مخاررات

 ناشی ازن  

  رر  هاز احتمالی 

پیش نویس صورت سود وزیا  )   رر  مالی  9

 صورت در نمد  

  برنوردهاز جریا  نقدیتگی 

  پیش نویس ترازنامه 

  تحلی  نقطه سر به سر 

 ه این متابع مالی و موارد استراد

 وجوه 

 نامه ها و مکاتبات مهم   ضمیمه )شام  ارالعات پشتیبانی   10

  داده هاز تحقیق بازار 

  اجاره نامه ها یا قراردادها 

   فهرست هاز قیمت تامین کتتدگا 

 شرح این بخش ها مي پردازیم : ادامه بهدر 
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 (:Introduction page or cover page بخش معرفي)صفحه جلد()  .1

راز گرد نورز همه بخش هاز رر  کسب و کار خود و معرفی کلی ن  ، به صرحه مقدمات نیاز کار نفرین ب

 دارد که باید ن  را با دقت زیاد تهیه کتد . 

 در صرحه مقدمات ، موارد زیر ) در صورت وجود   باید ذکر شوند : 

  نام کسب وکار 

 ندرس و شماره تلرن مح  کسب وکار 

   نام صاحبا  کسب وکار 

 ه تماس و ندرس پست الکترونیکی صاحبا  کسب و کار شمار 

  ماهیت کسب وکار 

  سرمایه مورد نیاز براز راه اندازز یا رشد کسب و کار 

  لوگوز کسب وکار 

   میزا  محرمانه بود  رر 

   تعداد کپی هاز موجود از این رر 

   شماره کپی حاضر و مخارب ن 

  تاریخ ویرایش 

 

، فهرست عتاوین است ؛ براز استراده بهتر و راحت تر هر بخش اصلی باید پس از صرحه جلد ، اولین صرحه 

 شماره گذارز و به بخش هاز جزئی ترز تقسیم شود . 

فهرست  "به عالوه اگر رر  ت ارز جدول ، عکس یا رر  هاز مهمی دارد ، باید جدول جداگانه از با نام 

 باشد .  تهیه کتید که شماره صرحه داشته "نمودار ها و شک  ها 

بهتر است از راحت ترین سیستم صرحه بتدز و شماره گذارز استراده شود ، زیرا هدف مهم این بخش 

دسترسی نسا  خوانتده به مطالب است . ممکن است بعیی از خوانتدگا  ، مانتد سرمایه گذارا  ، تمای  داشته 

د ، بتابراین باید بتوانتد به راحتی ن  مطلب باشتد که موضوع خاصی از جمله برنامه مالی کارنفرین را مطالعه کتت

 را پیدا نمایتد . مشخص است که فهرست عتاوین بعد از اتمام نگارش رر  ، نوشته می شود . 
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 ساختار کلي یک صفحه بخش معرفي و جلد 

 

 رر  ت ارز براز ..........

 

 نام کسب وکار

 می توا  در ادامه  ) در صورتی که نام به اندازه کافی گویاز فعالیت نباشد

 با یک جمله نوع فعالیت را مشخص کرد  

 

 سرمایه مورد نیاز : ..................... ریال

 

 تهیه شده توسن :

 نام و نام خانوادگی کار نفریتا 

 ندرس ، شماره تلرن و در صورت وجود پست الکترونیکی

 

 تاکید بر محرمانه بود  رر  حاضر

 

 

 ارائه شده به : 

 . شود می ارسال برایشا  ت ارز رر  که شرکتی یا و فرد نام

 

 خالصه مدیریتي  .2

نخستین تاثیرها بسیار مهم است . خالصه مدیریتی ، اولین تاثیر را بر روز سرمایه گذار دارد و دید او را نسبت به 

ا مشتاق کتد کسب و کار شک  می دهد . هدف نویستده رر  این است که تاثیر هاز اولیه ، مثبت باشد و مخارب ر

 که موضوع را دنبال کرده و همه رر  را بخواند . 

در واقع ، کار نفرین باید به خالصه مدیریتی ، درست مانتد جمله اصلی عتوا   "نویستده از در این زمیته می گوید : 

تده را به خود تبلیغ و به بقیه رر  نظیر جمله هاز دیگر و توضی  تبلیغ نگاه کتد . عتوا  اصلی است که توجه خوان
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 "جلب می کتد تا تمام تبلیغ را بخواند. 

خالصه مدیریتی ، مقدمه ،  کیده ، معرفی یا م موعه از از نکات مهم موجود در رر  کسب وکار نیست ، بلکه ک  

رر  ت ارز در اندازه و سایزز کو ک است و تقریبا با تکیه بیشتر به وجوه تمایز ، تمام بخش هاز یک رر  

 م  را به نوعی در خود جاز می دهد . ت ارز کا

در نوشتن خالصه مدیریتی ، استراده از اجزاز رر  ت ارز یک صرحه از نیز می تواند مرید باشد. این اجزا را به 

 خارر دارید ؟   شم انداز ، ماموریت ، اهداف ، استراتژز ها و برنامه ها . 

ه از باشد که خوانتده پس از اتمام ن  بگوید: خوب ! پس این خالصه مدیریتی به تتهایی یک ستد است و باید به گون

  یزز است که ننها می خواهتد ان ام دهتد . 

صرحه نباشد، بتماید . در نیر این  4الی  3کار نفرین باید تمام تالش خود را براز این که خالصه مدیریتی بیش از 

ز ن  را نمی خواند ، بتابراین ، نکاتی از رر  از نظر او صورت اثر گذارز خود را از دست می دهد و خوانتده تا انتها

 پتها  می ماند . 

 بهتر است خالصه مدیریتي ، شامل موارد زیر باشد : 

ماهیت کسب وکار :کسب و کار کار نفرین  یست ؟ شاخه اصلی فعالیت ن  کدام است ؟عده زیادز از سرمایه گذارها 

گذارز می کتتد و در شاخه هایی نیر از شاخه حرفه از خود وارد  معموال به صورت حرفه از و تخصصی سرمایه

نمی شوند . پس بهتر است این قسمت براز جلوگیرز از اتالف وقت ، خالصه و روشن باشد .در این بخش ، بیشتر 

د ، باید بر روز وجوه تمایز کسب وکار با شرکت هاز مشابه و این که  را مشتریا  به سراغ این کار نفرین می نیت

تاکید شود . عالوه بر این باید تالش شود ویژگی هاز خاص شرکت با عوام  کلیدز موفقیت در صتعت متطبق باشد 

 تا از این رریق ، سرمایه گذار از موفقیت ن  ارمیتا  حاص  نماید . 

شت سرمایه ویژگی هاز مالی :در مسائ  مالی باید نکات مهمی مانتد فروش ، سود ، جریا  هاز نقدز و نرخ بازگ

مطر  شود. در این میا  ، امکا  و نحوه خروج سرمایه گذار نیز باید مد نظر باشد ؛  را که بسیارز از سرمایه گذارا  

شرکت هاز کو ک ، به دنبال ن  هستتد که پس از مدتی سرمایه خود را از شرکت خارج و در جاز دیگرز سرمایه 

باید شرایطی را که براز انتقال سهام ننها در نظر گرفته ، در این بخش ذکر  گذارز نمایتد . براز این متظور ، کار نفرین

کتد . در مورد ، بانک ها نیز باید براساس  گونگی در نمد شرکت ، براز بانکدار مشخص شود تا از  ه تاریخی و به 
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  ه مقدار می تواند دیو  خود را بپردازد. 

براز شروع کسب و کار  قدر است ؟ این سرمایه ، دقیقا به  ه استراده  نیاز هاز مالی :سرمایه مورد نیاز کار نفرین

 هایی خواهد رسید ؟ اگر سرمایه اولیه مورد نیاز از وام تامین شود ، کا رنفرین  ه وثیقه از خواهد گذاشت ؟ 

حبا  موقعیت کتونی کسب وکار : نوع قانونی شرکت  یست ؟ این شرکت تاسیس شده و یا تاسیس خواهد شد ؟ صا

و کارکتا  اصلی ن   ه کسانی هستتد ؟ در صورتی که هم اکتو  ، کسب وکار فعال باشد ، ارالعاتی در باره وضعیت 

کتونی کسب و کار ارائه می شود و در صورتی هم که کسب وکار هتوز راه اندازز نشده باشد ، وضعیتی که براز ن  

 در نظر گرفته شده ، توضی  داده می شود . 

از اصلی : متظور دستاوردهایی مانتد دارایی هاز معتوز ، نمونه محصوالت ، مکا  ت هیزات ، قراردادها یا دستاورده

 نتایج تحقیقات بازاریابی است که موجب موفقیت کسب وکار کار نفرین می شوند . 

بخشی است که توجه داشته باشد با وجود این خالصه مدیریتی ، نخستین مطلبی است که خوانده می شود ، نخرین 

تهیه می شود ؛  را که از کتار هم قرار گرفتن نتایج بخش هاز دیگر تشکی  شده است. درادامه نمونه از از یک 

 خالصه مدیریتی را نورده ایم :

 "فّبیولس اّفِر "مثال : خالصه مدیریتي طرح تجاری شرکت 

 مقدمه : 

سعه شرکت فبیولس افرا براز خوانتده است . شرکت هدف اصلی این رر  ت ارز ، ارائه خالصه از از برنامه تو

تاسیس شده و به خارر خدمات مخصوص ومتحصر به فردش در زمیته مهمانی ها و مانتد  1998فبیولس افرا در سال 

 ن  ، تاکتو  حیور موفقی در بازارداشته است . 

 (:Mission statementشرح ماموریت )

هاز متحصر به فرد و خالقانه مهمانی براز فعالیت هاز عمومی و خصوصی شرکت فبیولس افرا ارائه دهتده برنامه 

است . به این ترتیب که هر برنامه را از رریق نونورز و عملکرد حرفه از ، به صورت کامال متحصر به فرد و به یاد 

هستتد . این  ماندنی براز مشتریا  اجرا می نماید . سه شرکت تشکی  دهتده شرکت ، پشتیبانا  اصلی این مرهوم

اشخاص ، داراز استعداد حرفه از در این زمیته هستتد و تمام مراح  کار را از ابتدا تا انتها  ، مورد  بررسی قرار می 
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دهتد . لذا مشترز می تواند بدو  هیچ نگرانی ، از اجراز موفق ننها لذت ببرد . شرکت فبیولس افرا ، صتعت سرگرمی 

قصد اصلی شرکت ، سرویس داد  به شرکت هاز تولید فیلم در مح  فیلمبردارز و را مورد هدف قرار داده است . 

میهمانی خصوصی است . با توجه به این مشتریا  و خدمات ویژه،شرکت فبیولس افرا تتها شرکت فعال در این زمیته 

ی فراوانی به  است . این سرویس متحصر به فرد براز شرکت فبیولس افرا مزیت رقابتtinseltownدر تیتزلتاو )

 ارمغا  می نورد و باعث بهبود جایگاهش در صتعت برنامه ریزز مراسم می شود.

 ویژگي های منحصر به فرد 

ویژگی هاز متحصر به فرد شرکت فبیولس افرا بی شمار هستتد . توا  اندک و برنامی شرکت جک بتکت  و دیگرا  ، 

   یک سرنشپز تمام عیار است که Jane gourmetبزرگ ترین مزیت براز این خدمت است . جین گورمه)

تحصیالت خود را در پاریس به پایا  رسانده و تا کتو  جوایز نشپزز متعددز در رابطه با رعم و تزئیتات نذا کسب 

کرده است . جا  دکور نیز یک برنامه ریز موفق است که براز فیلم هاز متعددز کار کرده است. شرکت فبیولس افرا 

یز یک رستورا  پتج ستاره را در شهر نیویورک اداره می کتد . این افراد عالوه بر ن  که هتر و خالقیت در حال حاضر ن

خود را در اختیار شرکت می گذارند ، باعث افزایش تعداد مشتریا  شرکت نیز می شوند . شهرت و اعتبار هریک از 

شته هاز فعالیت ننها و یا رشته هاز مرتبن این افراد باعث جذب مشتریانی می شود که به نوعی در هرکدام از ر

فعالیت داشته اند . یک مزیت متحصر به فردز که این شرکت براز مشتریانش به ارمغا  می نورد ، امکا  ارتباط 

ساعته در دسترس مشترز است . این  24نزدیک با مدیر اجرایی مهمانی است . مدیر اجرایی تا پایا  برنامه به صورت 

ری قوز با مشترز بر قرار می کتد که باعث به وجود نمد  حس تعلق نسبتبه سازما  در مشترز می شود . مدیر ، ارتبا

بخش فروش خدمت ، به مشترز در مورد داد  بازخورد و ارالع از نتایج و همچتین خبرگی و مهارت تیم اجرا ، 

 ارمیتا  خارر می دهد . 

 اهداف بازاریابي 

درصد به سهم بازار خود بیرزاید .این کار در دو  10ین است که ری دوسال نیتده هدف اصلی شرکت فبیولس افرا ا

مرحله صورت می گیرد.  در مرحله اول ، یک قسمت جدید ) خدمات به شرکت هاز فیلم سازز   به بازار هدف که 

گذاشت و با  هما  صتعت سرگرمی است، اضافه خواهد شد .  با یک استراتژز ه ومی فروش ، می توا  رقبا را جا

ضمیمه کرد  این مشتریا  به م موعه مشتریا  موجود ، سهم خود را از بازار هدف افزایش داد . استراتژز دیگر ، 

تالش براز ارائه خدمات به شر کت ها به جاز مهمانی هاز خصوصی است . این افزایش که به مراتب بیش از کاهش 

 شرکت از ک  بازار می شود .  احتمالی مشتریا  خصوصی است . باعث افزایش سهم
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 پیش بیني اجرای کار

درصد دیگر نیز در  5درصدز در سهم بازار داشته باشد و  5پیش بیتی می شود شرکت در پایا  سال اول ، افزایش 

 سال بعد به سهم بازار افزوده شود . 

 سرمایه مورد نیاز 

هزار دالرز است که صاحبا   200مایه گذارز براز ارمیتا  از موفقیت اجراز رر  ها ، شرکت نیازمتد یک سر

هزار دالرز از یک وام دهتده  150هزار دالر از ن  را سرمایه گذارز می کتتد و به دنبال دریافت یک وام  50شرکت 

 در صد است .  8ساله با اقساط ماهانه و نرخ بهره ساالنه  6هستتد . شرکت در صد دریافت یک وام 

 توضیحات :

می بیتید ، این شرکت یک تقسیم بتدز دیگر را براز ارائه خالصه مدیریتی خود در نظر گرفته ، اما هما  رور که  

اصوال حاوز هما  مواردز است که در این بخش به ننها اشاره شده است . هر شرکتی در بخش خالصه مدیریتی 

ه از م ربی بهره می برد . بخش رر  ت ارز ، روز نقاط قوت خود تاکید می کتد . این شرکت نیز که از کادر حرف

 قاب  مالحظه از را به معرفی ن  اختصاص داده است . 

کار نفرین نیز در هتگام تهیه این بخش براز رر  ت ارز خود ، باید به خارر داشته باشد که روز نقاط قوت رر  

قیت هاز قاب  مالحظه از تاکید نماید . اگر محصول ویژه از به بازار عرضه می کتد ، اگر سوابق کارز خود موف

کسب کرده ، اگر از روش بازار یابی خاصی استراده می کتد ، بهتر است بخشی از خالصه مدیریتی را به توضی  و 

 ترصی  ننها اختصاص دهد . 

 تحلیل صنعت  .3

ت در تحلی  صتعت ، جو حاکم بر صتعت و محین ، بررسی و با ذکر شراین گذشته و موجود ، به تحلی  نیتده صتع

پرداخته می شود . در این بخش ، کار نفرین ضمن اشاره به دوره زمانی فعلی در  رخه عمر صتعت ، به ذکر شراین 

موجود ، نیتده ، روال احتمالی و سیر تحوالت نتی می پردازد . کار نفرین باید بتواند سرمایه گذار را متقاعد کتد که 

متاسب است . از ررف دیگر ، با تحیل  صتعت ، عوام  محیطی صتعت و شاخه کار مورد نظرش براز سرمایه گذارز 

موثرز بر صتعت و در نهایت ، کسب و کار تعیین شده و راه ح  هایی براز استراده از شراین محیطی ارائه می شود . 

 عوام  محیطی موثر عبارتتد از : 
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 دور نما و روند آتي 

تعت و بازار مصرف از دیدگاه فرهتگی ، فتاورز ، قوانین و در این بخش ، به بررسی روند و دورنما ز حاکم بر ص

مقررات و تقاضاز بازار پرداخته می شود . ترکیک رفتارهاز مشتریا  این صتعت با معیارهاز جمعیت شتاختی و 

یت دنبال کرد  تغییرات ن  ، به این امر کمک می کتد . به عتوا  مثال ، می توا  به مواردز از قبی  تغییر بافت جمع

جتس نمریکایی نباید  "مانتد افزایش جمعیت جوا  جامعه ، بروز تغییرات درروش برخورد و نگرش جامعه  مانتد 

و یا رویه هایی درزمیته هاز ایمتی ، بهداشت ، تغذیه و محین زیست که  "یا جتس ایرانی بی کیریت است  "خرید 

 د ، اشاره نمود . هرکدام می توانتد بر کسب و کار کارنفرین تاثیرگذار باشت

پیش بیتی تغییرات فتاورز دشوار است . با این وجود ، کا رنفرین می تواند توسعه فتاورز را در نظر بگیرد . این که 

کار نفرین بتواند مشخص کتد که فتاورز به کار رفته در کسب و کار وز در ک از  رخه عمر قرار دارد ، بسیار مهم 

  مدیر کسب وکار ،باید در قبال هرکدام از این مراح  عمر ، واکتش متراوتی نشا  دهد است . زیرا کا رنفرین به عتوا

. الزم است همه قوانیتی که می توانتد به نوعی برنامه هاز کار نفرین را تحت تاثیر قرار دهتد، شتاخته و در مقاب  

ا  به قوانین حراوت از محین زیست ، محد تغییرات احتمال یآنها ، راه ح  هایی ارائه شود . از جمله این موارد می تو

 ودیت هاز تبلیغاتی ، مقررات ایمتی و... اشاره کرد . 

میزا  تقاضا ، پراکتدگی و زما  در صتعت را انلب از رریق نمار دولتی به دست می نورند . ارالعات رشد یا پسروز 

انحصارز و.... از جمله مواردز هستتد که باید به ننها ، تعداد رقبا ، نوع بازار که رقابتی کام  است یا نیمه انحصارز یا 

 توجه شود . 

 تحلیل رقبا 

انلب شرکت هاز نوپا ، از ررف شرکت هاز بزرگ با تهدید هاز بالقوه از مواجه هستتد .از این رو ، الزم است در 

عف و قدرت ننها بپردازند . شروع کار رقباز مستقیم و نیر مستقیم بالقوه خود را شتاسایی کتتد و به تحلی  نقاط ض

مقایسه و تحلی  باید به صورت همه جانبه باشد ، یعتی تحلی  باید با در نظر گرفتن کیریت ، قیمت سرویس هاز 

 پشتیبانی و... صورت گیرد . 

د نقاط قوت ، در اشاره به استراتژز هر یک از رقبا مانتد قیمت پایین تر ، کیریت باالتر ، پشتیبانی بیشتر و مانتد ن  ، بای

ضعف ، شکست ها و موفقیت هاز هر کدام نیز ذکر شوند . این که در  تد سال اخیر  ه شرکت هایی وارد بازار و یا 

از ن  خارج شده اند ، سهم هر کدام در بازار و تغییرات ننها در سالهاز اخیر  گونه بوده است ، روندهاز ری شده 
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تاد  رقبایی که تاکید بیشترز روز پشتیبانی داشته اند نسبت به ننهایی که به در سال هاز اخیر در بازار مانتد پیش اف

دنبال قیمت کمترز هستتد ، تمای  شرکت هاز بازار به سمت افزایش تتوع محصوالت در  تد سال اخیر و 

ش بیتی نیتده بازار کمک می موضوعاتی از این قبی  بسیار اهمیت دارد . در واقع ، این ارالعات به کار نفرین در پی

کتد تا بتواند استراتژز هاز متاسبی در پیش گیرد .بررسی رقبا باید در تمام بازارهایی که کسب وکار را تحت تاثیر 

 قرار می دهتد ، ان ام شود . 

ارائه می دهتد  را که در بسیارز از موارد ، رقباز کارنفرین محدود به هما  عده از نیستتد که خدماتی کامال مشابه را 

 . به ویژه می توا  گرت که دو دسته از رقبا نسبت به بقیه از اهمیت بیشترز برخوردارند :

  رقبایی که موفق شده اند سهم عمدهاز از بازار را به دست نورند . این رقبا رهبر بازار و تعیین کتتده شراین و

 قوانین بازز و حتی قیمت ها هستتد . 

 اتی نزدیک ترند . این رقبا اولین کسانی هستتد که باید پشت سر گذاشته شوند ،  و  رقبایی که به ما از جه

 این گروه از مهم ترین تهدیدها براز تصرف سهم بازار به شمار می روند . 

 (Market segmentation)بخش بندی بازار

ته می شود. مشتریا  و فیاز در این قسمت به رور خاص به بررسی بازارکاال یا خدماتی که عرضه می کتیم ، پرداخ

ت ارز در ایت ا توصیف می شوند . متظور از بازار کاال / خدمت ، بازارز است که کار نفرین ن  را هدف قرار می 

 دهد و محصول یا خدمت خود را متتاسب با نیازهاز ن  تهیه می کتد . 

  مثال : بخش هایی از تحلی  صتعت ) احداث جایگاه هاز کو ک فروش بتزین  

شهر تهرا  به عتوا  یک کال  شهر و پایتخت جمهورز اسالمی ایرا  ، از ویژگی ها و شراین خاصی برخوردار 

است که ح م جمعیت باال و پراکتدگی جغرافیایی از ن  جمله هستتد . این شراین باعث ای اد مشکالت متعددز 

ئه بعیی خدمات ، فرصتی براز کسب و در ارائه خدمات شهرز شده است .  تین کاستی هایی می تواند در ارا

کارهاز کار نفریتانه فراهم کتد که احداث جایگاه هاز کو ک فروش بتزین از ن  جمله اند . فعالیت این کسب 

وکار مشابه فعالیت پمپ بتزین هاز فعلی است ، البته با تراوت هایی که در ادامه به ننها اشاره می شود . بازار 

ار وسیع است و اقشار مختلری از اجتماع را پوشش می دهد . در واقع مشتریا  این مصرف این کسب وکار بسی

کسب وکار ، رانتدگا  و افرادز هستتد که به نوعی نیاز به بتزین دارند . علی رنم وجود سهمیه بتدز و افزایش 

ل هاز گذشته هر ساله قیمت بتزین ، این صتعت بسیار باال و رو به رشد است ؛ و البته شایا  ذکر است که در سا
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در صد به میزا  مصرف سوخت در کشور افزوده می شود . این در حالی است که در بیست سال گذشته نه  8/8

جایگاه  175تتها به تعداد جایگاه هاز بتزین افزوده نشده ، بلکه از تعداد ننها کاسته نیز شده است . هم اکتو  

تلرن این جایگاه ها در ضمیمه نمده است   که این تعداد ، پاسخ گوز  بتزین در تهرا  وجود دارد ) مکا  و شماره

لیتر در روز برنورد شده ، در حالی که فعالیت متوسن  7000نیاز مردم نیست . چ.  ورفیت فعالیت م از هر تلمبه 

وجود هزار لیتر است . همین واقعیات بیش از پیش بر  20هر تلمبه در تهرا  در حال حاضر روزانه بیش از 

 فرصت کارز در زمیته توزیع سوخت تاکید دارد . 

 شرح فعالیت کار آفرینانه  .4

در این بخش ، کارنفرین به توصیف محصوالت یا خدمات کسب و کار خود می پردازد . سرمایه گذارا  بالقوه باید با 

هد ، نشتا شوند و به مشاهده این بخش به رور کام  با محصوالت و یا خدماتی که کار نفرین می خواهد ارایه د

تراوت هاز ننها با خدمات یا محصوالت رقبا ، ارزش افزوده از که براز مشترز فراهم می کتتدو این که  گونه کار 

 می کتتد و یا موارد استراده ننها پی ببرند .

 دربخش معرفی محصول یا خدمت باید به ارالعات زیر اشاره شود: 

 ، توصیری مرص  از محصول یا خدمت 

 رتباط این محصول یا خدمت با فرصت هاز موجود در بازار،ا 

 تراوت هاز خدمت یا محصول کار نفرین با رقبا 

 ، ارزش افزوده از که خدمت یا محصول براز مشترز فراهم می کتد 

 ح م فروش وتولید،که از روز ح م فروش سیاست هاز کتترل موجودز به دست می نید 

 ت ، برنامه هاز نتی تولید محصول و خدم 

 ، گونگی پشتیبانی از محصول یا خدمت  

کار نفرین پس از ذکر مزیت هاز محصول و خدمت نسبت به رقبا ، باید یک رر  توسعه نیز براز حرظ این برترز 

 ها ارایه دهد و بگوید که در دراز مدت ، براز حرظ برترز خود  ه تمهیداتی اندیشیده است . 

  ( احداث جایگاه هاز کو ک فروش بتزین مثال : شر  فعالیت کار نفریتانه 

، توزیع کتتده بتزین از رریق پمپ بتزین هاز دوجایگاهی است . تصویر زیر یک شماز کلی از  SGSشرکت 

 جایگاه کو ک توزیع بتزین را نشا  می دهد . 
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 :مشخصات جایگاه 

 هزار لیترز  45: دومخز   تعداد وح م مخز  ذخیره سوخت   تعداد تلمبه : دو دستگاه  متر  50زمین : حدود 

  ، فعالیت هاز الزم براز احداث  تین جایگاهی شام  عملیات اجرایی در بخش ساختما  ،مکانیکال

 الکتریکال و ابزار دقیق و سایر موارد جانبی خواهد بود . 

  میلیو  ریال پیش بیتی شده است و درنمد در نظر گرفته براز  730هزیته هاز راه اندازز یک جایگاه

هزار لیتر براز هر جایگاه ، که برنوردز در حدود نصف فروش  20سال اول با پیش بیتی فروش روزانه 

میلیو  ریال است ، بازده  59میلیو  ریال و جمع هزیته بهره بردارز ن   219جایگاه هاز فعلی است ، 

یات تمام این ) جزئدرصد خواهد بود که در سال هاز بعد افزایش می یابد. 12سرمایه در سال اول 

 محاسبات در بخش برنامه ریزز مالی به ترکیک وجود دارد. 

  : از مزایاز این رر  می توا  به موارد زیر اشاره کرد 

 بازار ن  دایمی و رو به رشد است ؛ به رورز که تقاضا بر عرضه پیشی خواهد گرفت. .1

 ا تغییر ناگهانی مواجه نمی شود . یک کار خدماتی و استاندارد شده است ، به گونه از که تکتولوژز ن  ب .2

با توجه به این که قیمت عرضه بتزین و حاشیه سود ن  توسن دولت تعیین می شود ، لذا نوسا  قیمت وجود  .3

ندارد . از ررف دیگر ، این امر یک ریسک تلقی می شود که در بخش تحلی  ریسک به ن  پرداخته خواهد 

 شد . 

کیلومتر ری کتد . تمرکز  23فرد براز تامین بتزین مورد نیاز خود باید تحقیقات نشا  می دهد در تهرا  هر  .4

اصلی مدیرا  رر  ، برشتاسایی نقاط بهیته جهت تاسیس جایگاه است . براز این متظور پانزده نقطه از شهر 

ن نیز تهرا  برگزیده شده است . این نقاط در متارقی قرار دارند که دسترس متاسبی به پمپ بتزین ندارند و ای

 .   نورده شود) نتایج تحقیقات شرکت در بخش ضمیمه  .خود به موقعیت رر  کمک می کتد

  : ویژگی هاز خدمت 

هما  رور که در باال اشاره شد ، این کسب و کار یک فعالیت خدماتی محسوب می شود و وویره ن  توزیع بتزین 

 و  تست باد الستیک ، فروش رونن موتور و  است . با گسترش و سود دهی این رر  در سال هاز بعد ، خدماتی

شست وشوز شیشه خودرو در زما  سوختگیرز اضافه می شود . همچتین ، پس از سال سوم امکا  توسعه رر  در 

 دیگر شهر ها نیز فراهم می شود . 

 ( Production planطرح تولید) .5

د . در این بخش که مختص فعالیت هاز در این بخش ، کار نفرین به فعالیت هاز اجرایی کسب و کار می پرداز
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کارنفریتانه تولیدز است ، مسای  مرتبن با محصوالت و خدمات ، پرداخته شود . در ادامه ، هر کدام از زیر بخش هاز 

 این قسمت نورده شده است: 

 فرنیتد هاز تولید 

عتاصر تولید وجود دارد که در به رور کلی یک رابطه تعاملی میا  محصول ، فرنیتد هاز تولید و عملیات و دیگر 

 نشا  داده شده است . 4-1نمودار 

 : رابطه تعاملی میا  محصول ، فرنیتد هاز تولید و عملیات و دیگر عتاصر تولید 4-1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 رراحی فرنیتد رراحی محصول  بیتی فروشمطالعه بازار و پیش  رراحی عملیات

 رراحی کارخانه تعیین هزیته ها تامین متابع مالی

 مواد و قطعات

 نیروز انسانی

  تدارک و نصب وسای 

 

 ساخت و تولید

 توزیع فروش و بازار یابی   مصرف کتتدگا
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 طرح تولید

شود . در  رراحی محصول که شام  مواد و فرنیتد هاز الزم براس ساخت است ، در نتی ه شتاخت بازار ای اد می

مرحله رراحی فرنیتد ، مشخصات ماشن نالت ، ت هیزات و ابزار نالت الزم به دست می نید . سپس در مرحله 

عملیات ، فرنیتد ها به عملیات شکسته می شوند و روش ها و استاندارد هاز ماشین نالت و نیروز انسانی حاص  می 

، انتخاب و نحوه استقرار ننها تعیین می شود و پس از ن  ، شود . در مرحله رراحی کارخانه ، دستگاه هاز تولیدز 

برنورد هزیته شاما هزیته هاز سرمایه گذارز و هزیته هاز متغیر صورت می گیرد . پس از تامین متابع مالی ، وسای  

ت می گیرد و تولید تهیه و نصب می شوند و با استراده از نیروز انسانی ، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ، تولید صور

سران ام ، محصول به دست مصرف کتتده می رسد . دقت به روابن این عتاصر می تواند مرید باشد . کارنفرین در 

مرحله رراحی محصول با تاثیر گذارز بر عملیات ، فرنیتد هاز تولید و مواد اولیه الزم جهت تولید ، همه  رخه را 

ا تغییر عملیات تولید ، می توا  نیروز انسانی مورد نیاز را هم از نظر تعداد تحت تاثیر قرار می دهد . به عتوا  مثال ، ب

 و هم از نظر تخصص ، تحت تاثیر قرار داد . 

کارنفرین براز رسید  به نتی ه مطلوب باید تمام این گام ها را با جزییات بردارد ، اما الزم نیست همه ننها را در رر  

ه جزییات فتی باید حتی المقدور کم باشد . به عتوا  مثال ، در نسخه از از رر  ت ارز ذکر کتد . در واقع اشاره ب

ت ارز که به سرمایه گذار تسلیم می شود ، رر  باید به گونهاز نوشته شود که اگر یک فرد فتی این مطالب را خواند 

 ن بر کار خود مسلن است . ، نتواند از ا  کپی بردارز کتد و در عین حال سرمایه گذار باید دریابد که کارنفری

در صورت تولیدز بود  فعالیت ، باید به نوع فرنیتد تولید ، از جمله این که تولید براساس محصول است یا کارگاهی 

 ، اشاره و دلی  انتخاب ن  نیز ذکر شود . 

زم دارند ، ولی هزیته براز تولید یک محصول راه هاز زیادز وجود دارد . بعیی از انها سرمایه گذارز اولیه زیادز ال

 متغیر تولیشا  کمتر است و برخی دیگر برعکس .

در زمانی نه  تدا  دور ، کارخانه فورد به این امر مباهات می کرد که تمام قطعات ماشین نالت فورد حتی روکش 

عالیته ها صتدلی هایش ، در زیر یک سقف ساخته می شود . امروزه دیگر  تین شعار هایی ارزش ندارند ،  را که ف

تخصصی تر شده اند و یک شرکت براز بقا باید بر یک قسمت خاص از کار متمرکز شود . شرکت هاز موفق امروز 

نیر از انها که استراتژیک  –با برنامه ریزز دقیق و انتخاب تامین کتتدگا  متاسب ، انلب فعالیت هاز کارز خود را 

 به دیگرا  واگذار می کتتد . به واسطه قراردادهایی ، برو  سپارز و  –هستتد 
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واگذارز یک بخش از کار ، در برخی مواقع باعث از دست  داد  قسمتی از سود می شود ، اما این مزیت را هم دارد 

که با کاهش سرمایه گذارز اولیه می توا  ریسک کار را کاهش داد . این موضوع ، به ویژه براز یک شرکت نوپا بسیار 

م سرمایه اولیه مورد نیاز ، تاثیر مستقیم در پذیرش یا رد رر  می گذارد و کارنفرین می تواند با حیاتی است . زیرا ح 

 واگذارز بخش هایی از کار به رور قراردادز به دیگرا  از سرمایه مورد نیاز براز راه اندازز کسب و کار خود بکاهد .

ار کرد ، کارنفرین باید یک تحلی  کام  از شراین فرنیتد براز انتخاب فرنیتد ها و عملیاتی که می توا  به دیگرا  واگذ

، شراین خودش و وضعیت محیطی ان ام دهد . این تحلی  را به عتوا  تحلی  ساخت خرید می شتاستد . نمودار زیر 

 نمایی کلی از  گونگی این تحلی  را نشا  می دهد .

 براز هر کدام از فرنیتد هاز تولید نیر استراتژیک که واگذارز ن  به تولید کتتدگا  دیگر باعث 

 تهدید کسب و کار نمی شود ، باید ننلیز ساخت یا خرید ان ام شود و اگر کار نفرین تمام و یا 

، نام ، ندرس ، دالی  انتخاب و هزیته هاباید بخشی از فرنیتد تولید خود را به مرجعی خارج از شرکت واگذار کرد 

 ذکر شوند . 

 ت هیزات ماشین نالت 

این بخش به معرفی متابعی می پردازد که براساس فرنیتد هاز متتخب کارنفرین براز تولید ، مورد نیاز هستتد . هرنوع 

ولید ، نیروز انسانی ، ت هیزات ، متبعی که براز تولید محصول یا خدمت مورد نیاز است اعم از مواد اولیه ، فیاز ت

 تکتولوژز ، حقوق معتوز ، قراردادها و... در این قسمت معرفی می شود .

در صورتی که در مورد متابع ، شراین ویژه از مانتد دسترسی نسا  و ارزا  به برخی مواد اولیه ، افراد متخصص در 

 . دسترس و ... ، وجود داشت ، باید حتما به ننها اشاره شود 

    مثال : رر  ت ارز شرکت اسکا  ) رراحی دکوراسیو  مبلما 

  :فرنیتد هاز تولید 

کار از مرحله ز گرفتن سرارش تا تحوی  ن  مشترز ، به این صورت جریا  دارد : قبول سرارش : مشترز براز 

شاهده می کتد . سرارش به دفتر فروش مراجعه و در ان ا انواع مختلف از سبک کار ها و روش هاز  یدما  را م

مسول فروش ، باید متتاسب با کاربرز فیا ، سبک هاز متاسب را معرفی نماید . اگر کار مورد توجه مشترز قرار 

گیرد ، ارالعات اولیه در مورد ساختار محین کار گرداورز می شود . براز این متظور ، ررا  از مح  مورد نظر بازدید 
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افت می نماید پس از نماده  شد  رر  اولیه و توافق مشترز ، محصول فروش کرده و ارالعات الزم را ازمشترز دری

 قرارداد را ثبت می کتد. 

 : رراحی 

 در این شرکت دو نوع رراحی صورت می گیرد : 

  ررا  با در نظر گرفتن ابعاد مح  ، کاربرز ن  ، خواسته هاز مشترز و محدودیت هاز  1رراحی کالس :

بین اجزاز موجود انتخاب و رر  کلی را در واقع  یدما  اثاثیه در محین است احتمالی ، یک ترکیب متاسب 

 ، ارائه می کتد . رراحی ک  ، سه مرحله دارد : 

رر  شماتیک : بدو  در نظر گرفتن مقیاس ها ، نحوه فیاسازز و قرار گرفتن اجزا مشخص می شود . مشترز   - 1

 ورد مالی ، تصمیم می گیرد که سرارش بدهد یا متصرف شود .با دید  این رر  و اعمال تغییرات احتمالی برن

پال  با مقیاس : سایز و تعداد اجزا در این رر  معلوم شده و مشخص می شود  ه اجزایی ،  گونه و یا از ک ا   -2

 باید تهیه شود . 

، تقسیم بتدز داخلی و رر  نهایی : ررا  لیست مواد اولیه و وای  مورد نیاز ، شر  کام  اجزا ) شک  واهرز   -3

مانتد ن    و توضی  الزم براز اجزاز هر بخش )مانتد ضخامت  وب قر  و دستگیره از که باید به کار برده شود ، 

رر  روکش ، روش اتصال بخش ها و ...   را در این مرحله ارائه می دهد تا به این ترتیب کلیه ارالعاتی که براز 

 د تولید کتتده الزم است ،تعریف شو

  این نوع رراحی که در واقع مزیت رقابتی شرکت محسوب می شود ، تحقیق در رر  ها و  2رراحی کالس :

اجزاز رر  موجود براز افزایش کارنیی ن  با توجه به نیاز مشتریا  است . این کار برخالف رراحی ک  ، 

هاز جدیدز با  یدما  مستق  از سرارش مشترز ان ام می شود . یعتی به صورت همیشگی و پویا ، رر  

هاز متراوت و متاسب براز کسب و کارهاز مختلف ارائه می شود و در نمایشگاه ها در اختیار مشترز قرار 

می گیرد . نمونه هاز رراحی خارجی ) موجود در کاتالوک هاز مختلف ، م الت و کتب مربوره   ، ایده ها و 

 ین بخش هستتد .نیاز هاز مشتریا  و ت ربه هاز پیشین متبع اصلی ا

فعالیت دیگرز که به رور موازز صورت می گیرد کار بر روز اجزا و اثاثیه است . رراحا  سعی می کتتد از 

رریق تغییر در رر  اثاثیه موجود و یا از رریق توسعه رر  به محصول جدید که انلب مطابق با نیاز هاز 
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بپردازند . کار دیگر این بخش ، جمع نورز و مشترز مطر  می شود ، به خلق اثاثیه از  متاسب و متعطف 

کشف روش هاز کارنز تولید مانتد برش و اتصاالت خاصی که براز استحکام بیشتر مصرف مواد کمتر به کار 

می رود و پیشتهاد ن  به بخش تولیدات . در واقع این فرنیتد عملکردز مشابه بخش هاز تحقیق و توسعه دارد 

تر ، به گونه از که به جاز ن  که خود به توسعه روش بپردازد ، در تحقیق و یاد  ، اما ربعابا شیوه از ساىه

 گیرز ن  از شرکت هاز دیگر دارد . 

 

 : اجرا 

 ریز فعالیت هایی که باید در این مرحله ان ام گیرد ، به این صورت است :  

 ن ارز :  .1

  برش قالب 

  فرم داد  به  وب 

  خراری و متبت کارز 

  اتصال قطعات 

 ای  مورد نیاز در این بخش : اره فلکه ، گتدگی ، دستگاه  تد کاره ، اره تیزکتی ، دری  عمودز وس

 قطعات برش خورده در این مرحله توسن نقاش رنگ می شوند . روال کار به این شک  است :  رنگ کارز : .2

   رنگ کارز اولیه ) نستر کارز 

  اصال  تغییر شک  به خارر اثر رنگ روز  وب 

 رز نهاییرنگ کا 

 رویه کوبی  .3

  درست کرد  تشک هاز سایز صتدلی 

  برش روکش 

  اتصال ن  دو به هم 

  نصب روز صتدلی 

در مراح  رنگ کارز و رویه کوبی ، بیشتر ابزار ها و فرنیتد ها دستی است . به همین دلی  ننها را به ترصی  توضی  

 یه کوبی براز کارگاه الزم است . نمی دهیم . یک سرز کام  از ت هیزات  ن ارز ، رنگ کارز و رو
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متر مربعی است  350این سه کار به رور موازز در سه خن پیش می روند . در م موع فیاز مورد نیاز کارگاه ، سوله 

متر مربع باقیمانده ، با کاربرز انبار  50متر مربع ن  به صورت سه قسمت مساوز براز سه خن کار موازز و  300که 

 می گیرد.  مورد استراده قرار

  :  تحوی 

هما  رور که در بخش هاز قبلی نیز توضی  داده شد ، در افق مورد بررسی  رر  ت ارز ، مشتریا  شرکت را 

مشتریا  داخلی تشکی  می دهتد . براز تحوی  محصوالت ، از سرویس هاز حم  و نق  دور  شهرز و بین شهرز 

مستقیم ن  ، شرکت ترجی  می دهد که بخش حم  و نق  را به استراده می شود و باتوجه به هزیته مستقیم و نیر 

شرکت هاز حرفه از واگذار نماید . لیست قیمت ها و شر  کوتاهی از وضعیت شرکت هاز حم  و نق  مورد قبول 

 در ضمیمه نمده است . 

  : نصب 

یت نصب ت هیزات را نیز به جز مواردز که مشترز خود مستقال اقدام به خرید اثاثیه می کتد ، شرکت اسکا  مسئول

برعهده خواهد داشت . به این متظور ، کارگرا  نیمه ماهرز به صورت پاره وقت استخدام می شوند که به همراه اثاثیه 

به مح  می روند . الزم به ذکر است که این سرویس در کوتاه مدت فقن براز شهر تهرا  است و در بلتد مدت به 

  دنبال اختیارز کرد  ن  هستیم .

  : خدمات پس از فروش 

شرکت اسکا  ، گارانتی خاصی براز محصوالت خود در نظر نگرفته است . زیرا بسیارز از خرابی هایی که ممکن 

است براز اثاثیه اتراق بیرتد ، به خارر عدم استراده و نگهدارز متاسب است . حال ن  که در بسیارز از موارد ، 

دشوارز است . حال ن  که در بسیارز از موارد ، تشخیص هر نوع سوء تشخیص و اثبات عل  خرابی محصول کار 

تراهم ، شرکت با اتکا به کیریت تولیدات خود ، تا مدت زما  کوتاهی ) حداکثر یک ماه   به مشترز این امکا  را می 

که پس از دهد که در صورت خرابی محصول ، از سرویس تعمیر و یا تعویض م انی ن  بهره متد شود . بدیهی است 

 این دوره هزیته تعمیرات از مشترز اخذ می شود . 
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 متابع مورد نیاز :  

 متابعی که براز کسب وکار نیاز داریم از قرار زیر هستتد : 

 : نیروز انسانی 

شاید بتوا  گرت متخصصا  ، مهم ترین متبع این کسب وکار هستتد ، زیرا بسیارز از مراح  اجراز کار به صورت 

ی گیرد . براز این کار  احتیاج به تخصص هاز مختلری داریم که در بخش سازماندهی به رور مرص  دستی ان ام م

 برا  پرداخته ایم . 

  : ت هیزات 

ت هیزات مورد نیاز براز این شرکت ، همه استاندارد و شتاخته شده اند . در بخش مالی قیمت هر کدام از ننها به 

 یب بهیته از نظر این شرکت ، نورده شدهاست . ترکیک نوع و شرکت سازنده و البته ترک

  : تکتولوژز 

این شرکت از تکتیک و تکتولوژز خاصی استراده نمی کتد ؛ در واقع تکتولوژز و تکتیک کارز این شرکت در 

 نیروز انسانی و ت هیزاتش مستتر است . 

  : مواد اولیه 

متتوع بوده و قیمیت هاز هریک ، از  وب نئوپا  مواد اولیه از که براز تولید محصوالت به کار می رود نسبتا 

 گرفته تا هزیته برق مصرفی جهت روشتایی سوله ، در زیر بخش قیمت محصوالت در بخش مالی نمده است .

 (Marketing planطرح بازاریابي ) .6

 در بخش بازار یابی ، کار نفرین باید خوانتده را در  تد مورد متقاعد کتد : 

  نظر وجود دارد ،این که بازار مورد 

  ، برنامه ها و پیش بیتی هاز فروش محقق خواهد شد 

 . و می تواند رقبا را پشت سر بگذارد 

این بخش از رر  ت ارز شاید یکی از مشک  ترین و در عین حال از حیاتی ترین بخش هاز ن  باشد . مشک  بود  

داما  پیش بیتی شد . بدیهی است که پیش بیتی ن  به این دلی  است که انلب براز تدوین این بخش ، باید دست به 

به گونه از که هم واقع گرایانه باشد و هم بتواند سرمایه گذار را متقاعد کتد ، کار دشوارز است که بسیارز از بخش 

هاز دیگر رر  ت ارز ، بر مبتاز برنورده از این بخش شک  می گیرند . به عتوا  مثال ، پیش بیتی میزا  فروش که 

ر نوردهاز همین بخش است ، تاثیر مستقیم بر روز ح م تولید و متعاقبا ح م سرمایه مورد نیاز دارد که مورد از ب

 دوم در پذیرش یا رد یک رر  ت ارز توسن سرمایه گذار بسیار موثر است . 
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کر دالی  و بازار صتعت کسب وکار پیشتهادز نیز باید توصیف شود . شراین جارز بازار مانتد رکود یا رونق با ذ

بررسی روند ، ح م فروش ، سود بازار ، پایدارز ، نرخ رشد بازار ، شرکت هاز مهم فعال در این زمیته ، عوام  

موفقیت در بازار ، مح  و محدوده بازار محلی ، کشورز و   بین المللی از جمله مواردز است که باید در این بخش 

 به ننها پرداخته شود . 

ورد قب  ولی فقن در مورد بازار ویژه محصول یا خدمت صورت می گیرد . شراین فعلی و روند سپس تحلیلی مشابه م

تغییرات ن  ، رقباز موجود در بازار ، ویژگی هاز مشتریا  بالقوه بازار از جمله گروه ستی ، سط  در نمد و ... و 

 د و تغییرات ن  نیز توضی  داده شود . مسائلی مانتد رشد بازار ، باید حداق  از سه سال قب  مورد بررسی قرار گیر

بررسی  تد مورد از موفقیت ها و شکست هاز اخیر که در بازار اتراق افتاده ، می تواند به تحلی  بهتر شراین بازار 

 کمک کتد . براز مشخص تر شد  تراوت میا  بازار ک  صتعت و بازار هدف ، به مثال زیر توجه کتید : 

سایت براز فروش برخن  موسیقی در فیاز ایتترنت ای اد می کتد . در این حالت ، بازار فرض کتید کار نفرین یک 

کلی از جهت فعالیت ، بازار ت ارت الکترونیک است و از جهت فروش موسیقی ، بازار محصوالت سرگرمی . در 

 حالی که بازار هدف کارنفرین به فروش بر خن موسیقی از رریق سایت محدود می شود . 

رر داشته باشید که بسیارز از کسب وکارها ، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف کاریشا  از بازار هاز مختلری تاثیر به خا

می گیرند . از این رو ، کار نفرین باید به معرفی تمام بازار هایی که محصوالتشا  به نوعی کسب وکار او را تحت تاثیر 

 قرار می دهد ، بپردازد . 

  Pricing strategyقیمت گذارز )

 قیمت گذارز محصول باید با توجه به استراتژز بازاریابی و  رخه عمر محصول ، تعیین شود . 

 در این قسمت ، کار نفرین ، استراتژز قیمت گذارز خود را بیا  و با مقایسه ن  با استراتژز رقبا از ن  دفاع می کتد . 

رد ، حاشیه سود ناخالص ، هزیته هاز توزیع ، گارانتی ، خدمات از جمله مواردز که در این مرحله باید مدنظر قرار گی

پس از فروش و مهم تر از همه ، قیمت گذارز رقبا است . براز قیمت گذارز ، استراتژز هاز مختلری وجود دارد که 

 از ن  جمله می توا  به موارد زیر اشاره کرد : 

  قیمت گذارز بر اساس هزیته 

 قباز اصلی قیمت گذارز بر اساس قیمت ر 

  قیمت گذارز رهبرز ارزا  فروشی 

  قیمت گذارز بر اساس تمایز 

 در عم  ، براز قیمت گذارز ، ترکیبی از روش هاز فوق به کار برده می شود . 

 



 مدرس: مهدی احمدزاده                                                                 کسب و کار و بهره وریمدیریت 

........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

64 
 

  Distribution strategyتوزیع )

ه انتخاب می توزیع شام  فرنیتد انتقال محصول از مح  تولید به مصرف کتتده نهایی است . نوع سیستم توزیعی ک

شود ، به صتعت و ح م بازار هدف بستگی دارد . پیش از انتخاب یک شبکه توزیع ، بهتر است با بررسی شبکه هاز 

 کار نفرین را در تصمیم گیرز نهایی یارز خواهد کرد .  این مساله.توزیع رقبا ، نقاط قوت و ضعف ننها شتاخته شود 

 د از : بعیی از کانال هاز توزیع متعارف عبارتت

  فروش مستقیم 

  نمایتدگی تولید کتتده 

  توزیع کتتدگا  عمده فروش 

  دالل ها 

  توزیع کتتدگا  خرده فروش 

  پست مستقیم 

  فروش خانه به خانه 

  فروش تلرتی 

  فروش ایتترنتی 

 براز انتخاب کانال توزیع متاسب باید این فاکتور ها را در نظر گرفت : 

 شود؟ نیا به مشترز امکا  انتخاب نزادانه داده می شود ؟نیا نیازهاز مشترز برنورده می  .1

 نیا این روش توزیع براز محصول متاسب است ؟ .2

 نیا می توا  با استراده از روش توزیع انتخابی ، به میزا  فروش مورد نظر دست یافت ؟  .3

 نیا با تصویر و قیمت محصول مطابقت دارد ؟  .4

 تتد؟ رقبا از  ه کانال هاز توزیعی استراده می ک .5

 نیا کانال توزیع از نظر هزیته به صرفه است ؟  .6

توجه به حم  و نق  فیزیکی :باید ویژگی هاز فیزیکی محصول مانتد ح م و وز  و بسته بتدز نیز در نظر  .7

 گرفته شود. 

 می گذارد .  ستراده از کانال هاز مختلف روز جریا  نقدیتگی تاثیر متراوتیا توجه به جریا  نقدز : .8

  :Promotion strategy)ترویج

در این بخش ، کا رنفرین باید استراتژز ها و برنامه تبلیغات خود را مشخص کتد . تبلیغات از یک سو در موفقیت 

کسب وکار بسیار اهمیت دارد و از سوز دیگر ، میزا  تاثیر گذارز ن  به داحتی قاب  اندازه گیرز نیست ؛ بتابر این از 
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. ارائه یک برنامه تبلیغات کام  موجب واقعی تر شد  برنامه هاز مالی کارنفرین می  حساسیت باالیی برخوردار است

 شود .  را که  تبلیغات ، به ویژه در ابتداز را ه اندازز کار ، هزیته هتگرتی به شرکت تحمی  می کتد . 

و اکتو  در جست وز  در این مرحله ، فرض بر این است که کار نفرین تا به حال بازار هدف خود را انتخاب کرده

روشی براز ارتباط برقرار کرد  با ن  است . پاسخ داد  به این پتج پرسش ، می تواند کار نفرین را در تکمی  این 

 بخش یارز کتد : 

 می خواهید  ه اتراقی بیرتد ؟  .1

 این اتراق  قدر ارزش دارد ؟  .2

  ه پیامی ن  را ممکن می سازد ؟  .3

 ود ؟از  ه رسانه از باید استراده ش .4

 نتایج  گونه ارزیابی شود ؟ .5

 رر  سازمانی .7

 در این بخش موارد زیر توضی  داده می شوند :

  شک  سازمانی و نوع مالکیت 

  شتاسایی شرکا یا سهام دارا  عمده 

   میزا  اقتدار مدیرا 

  پیشیته گروه مدیریت 

  نقش و مسئولیت اعیاز سازمانی 

ریتی را معرفی کرده و سابقه و توانمتدز هاز ننها را بیا  می کتد و این بخش ، اعیاز شرکت ، کار نفرین و تیم مدی

 در ادامه ، نوع مالکیت مشخص می شود . 

انلب سرمایه گذارا  ، تیم مدیریتی کارنفرین را به عتوا  بزرگ ترین نقطه ضعف یا قوت کسب و کار ، به شمار می 

درستی از کارها و عملیات روزانه کسب وکار و سیاست هاز نورند . این افراد باید سابقه کارز متاسب و  شم انداز 

 بلتد مدت داشته باشتد . 

بسیارز از کار نفریتا  در تشکی  تیم با ت ربه مدیریتی د ار مشک  می شوند . در این موارد الزم است مشاورا  

 شاورا  در ن  ذکر شود. خوبی را با تیم شا  همراه کتتد . در هتگام نوشتن رر  ت ارز نیز ، حتما باید نام م

واگذارز  تد مسئولیت بر دوش یک نرر یا انتخاب مدیرانی با پیشیته شغلی کامال مشابه ، از اشتباه هاز رایج است و 

 می تواند باعث نگرانی سرمایه گذار شود . 

 به عالوه ، در این بخش باید فلسره و استراتژز اصلی نیروز انسانی ذکر شود . 
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این کتاب به  14قوق و پاداش ، سیاست هاز بیمه ، نموزش ضمن خدمت ، ارتقا و .... ) در فص  استراتژز هاز ح

 ترصی  در مورد نیروز انسانی بحث خواهد شد .  

ن  دسته از مسائ  حقوقی که کسب وکار را تحت تاثیر قرار     می دهد نیز الزم است در ایت ا بررسی شوند . به 

 انین مربوط به استخدام که به کسب و کار کار نفرین مربوط می شود ، اشاره کرد . عتوا  نمونه می توا  به قو

در بخش مالکیت ، نوع قانونی مالکیت کسب وکار مشخص می شود ؛ مانتد مالکیت شخصی ، شراکت و یا شرکت 

 سهامی عام و خاص و ...........

ره به نوع سهام و مقدار ن    نماده و در صورت شراکتی اگر بتگاه سهامی باشد ، الزم است فهرست سهام دارا  ) با اشا

بود  بتگاه ، فهرست شرکا و سهم هریک باید در این بخش قید شود . در پایا  ، دالی  انتخاب این نوع مالکیت ذکر 

 شده و قرار دادهاز مربوره در ضمیمه نورده شوند .

 ارزیابي ریسک  .8

ه از که کسب و کار را تهدید می کتد ، پرداخته و پس از معرفی و در این بخش باید به شتاسایی مخاررات بالقو

تحلی  ، براز هر کدام راه ح  متاسبی ارائه شود که در نهایت به صورت یک برنامه اقتیایی براز کسب وکار در می 

 نید . 

 ارزیابی ضعف فعالیت اقتصادز 

کسب و کار راتهدید می کتد ، به درستی درک کرده  الزم است سرمایه گذار بالقوه متقاعد شود کار نفرین خطراتی که

و در صورت وقوع ننها نمادگی کام  و برنامه از جهت مقابله با ننها دارد . از جمله مخارراتی که ممکن است یک 

 کسب و کار را تهدید نماید می توا  به موارد زیر اشاره کرد : 

  . ناتوانی در ارائه محصول یا سرویس تعهد شده 

 نی در رساند  به موقع کار و یا نرسید  به پیش بیتی هاز فروش . ناتوا 

  . مشکالت مربوط به تامین کتتدگا  و دریافت کاال ، تاخیر و یا پائین بود  کیریت مواد اولیه 

  .  گرایش هاز پیش بیتی نشده صتعت ، مانتد گرایش به گروه خاصی از مشتریا 

 قتصادز ، اجتماعی ، تکتولوژیکی و زیست محیطی.وقایع پیش بیتی نشده صتعتی ، حقوقی ، ا 

  . ناتوانی در مقابله با رقباز بزرگ و قدرتمتد 

  . مشکالت مربوط به گروه مدیریتی ، متغیر بود  و بی ت ربگی 

  . مشکالت تکتولوژز توسعه نیافته و عقب افتاده 

  . مشکالت پیش بیتی نشده براز تامین سرمایه 
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 فناوری های جدید 

مخاررات مرتبن با تولید ، توزیع و خدمات محصول یا خدمت ، مانتد تغییرات تکتولژز ، قوانین و قواعدز که عوام  

محدوده دسترسی کار نفرین به متابع و تکتولوژز ها تحت تاثیر قرار می دهد ، مشکالتی که توسن شرکت هاز ررف 

یه ، سرویس حم  و نق  نا متاسب ، افزایش قیمت قرار داد ممکن است ای اد شود ، مانتد تاخیر در تحوی  موا اول

مواد اولیه و نظایر ننها را باید مشخص کرد . سپس به ارائه راه ح  در مقابله با وقوع این مخاررات ، پرداخت . این 

کار باعث کاهش ابهام در ان ام فعالیت هاز تولید شده می شود و ریسک تولید را نیز به رور خود به خود کاهش می 

 هد . د

نکته مهم : بسیارز از کار نفریتا  و افراد نو نور به دلی  پیشیته شغلی شا  که انلب فتی و مهتدسی است ، این بخش 

را بسیار ح یم و با جزئیات تهیه می کتتد که دو ایراد مهم دارد. اول ن  که به خارر ح م باال ، حوصله خوانتده را سر 

جزئیات زیاد ، امکا  کپی بردارز از رر  به وجود می نید . تا جایی که ممکن  می برد و دیگر این که بر اثر نگارش

است در نسخه از که به دیگرا  داده می شود ، خود دارز و به ذکر جمالتی مانتد استراده از تکتولوژز الف در فرنیتد 

 بستده کرد .  ب و یا کاهش ضایعات از رریق کتترل کام  درحین تولید ) بدو  اشاره ب جزئیات فتی  

  :contingency plan)برنامه هاز اقتیایی

 " ه می شود اگر ....؟  "بهتر است براز مقابله با این مخاررات با پاسخ پرسش هایی به صورت 

 "به دنبال را ههاز جایگزین براز به سران ام رساند  کسب وکار بود . به عتوا  مثال با پاسخ داد  به این پرسش که 

یک راه مقابله متطقی با این مشک  است و با در نظر  "گر رقباز قدرتمتد ، قیمت خود را کاهش دهتد ؟  ه می شود ا

گرفتن پاسخ این پرسش ها می توا  یک برنامه اقتیایی براز مقابله با مخاررات بالقوه از که پیشرو قراردارد ، تدوین 

 الیت کسب وکار ، تاثیر بسزایی در کاهش ریسک دارد .کرد . این امر با توجه به کاهش ابهام و روشن کرد  فیاز فع

مرص  تر کرد  این بخش از رر  ت ارز ، پاسخ گویی به مخاررات و متعاقبا ارائه برنامه اقتیایی را مشک  تر می 

ه کتد . از ررف دیگر ، به خوانتده رر  القا می کتد که کار نفرین احاره زیادز بر شراین بازار و کسب و کار دارد ک

نقطه قوت رر  او محسوب خواهد شد . هیچ  یز بدتر تز ن  نیست که خوانتده رر  یکی از مخارراتی را که کار 

 نفرین در بخش تحلی  ریسک به ن  اشاره کرده ، اما راه حلی براز ن  ارائه نداده ، مطر  کتد .

ز کسب وکار وجود ندارد یا در شراین فعلی اگر کار نفرین با دید واقع گرایانه به این نتی ه رسید که هیچ ریسکی برا
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 ، نقاط قوت و یا شراین محیطی با هیچ ریسکی   مواجه نیست ، باز هم بهتر است دالی  خود را ذکر نماید . 

 (financial segmentطرح مالي ) .9

برنامه کسب ننچه در این بخش به ن  می پردازیم ، مسائ  مربوط به گردش هاز مالی است که در واقع ستو  فقرات 

و کار کار نفرین محسوب می شود . برنامه مالی یکی از بخش هاز مهم و اصلی رر  ت ارز است . هر کدام از ابزار 

هاز برنامه ریزز در این بخش از قبی  صورت برنورد سود و زیا  ، یا صورت جریا  هاز نقدز براز ای اد دورنماز 

 پا رراحی می شوند . شرافی از وضعیت کلی فعالیت کا رنفریتانه نو

این بخش ، ارتباط تتگاتتگی با تحقیقات بازاریابی به ویژه قسمت پیش بیتی فروش دارد و کا رنفرین بر مبتاز پیش 

بیتی هاز ان ام شده ، برنوردهاز مالی خود را ان ام می دهد تا با اعداد و ارقام مالی نیز امکا  پذیرز کسب وکار 

در بخش بازاریابی هزیته هاز تبلیغاتی یا در بخش اجرایی ، قیمت دستگاه ها نورده شده نشا  داده شود . شاید قبال 

باشد ، اما در این بخش تمام برنامه هایکا رنفرین به صورت ارقام مالی در صورت هاز مالی استاندارد در می نیتد تا 

دارد . صورت هاز مالی شام  صورت  نشا  دهتد که این کسب وکار توا  پاسخ گویی به نیاز هاز سرمایه گذارا  را

سود و زیا  ، صورت جریا  هاز نقدز و ترازنامه هستتد . پیش از هر کارز ، کار نفرین باید براساس پیش بیتی 

فروش ، قیمت فروش کاال و هزیته هاز مستقیم و نیر مستقیم کسب و کار ، ارقام مورد نیاز براز تهیه این صورت ها 

یک کسب وکار کو ک که محصوالت محدودز دارد ، این محاسبات را به راحتی می توا  ان ام را فراهم کتد . براز 

داد ؛ اما براز کسب و کارهاز پیچیده که هزیته ها و درنمدهاز متتوعی دارند ، باید از یک فریتد ساختار یافته که قاب  

دجه ریزز یک کسب وکار رخ می دهد ، یعتی فهم باشد استراده شود . این فرایتد مشابه فرایتدز است که در نظام بو

از میزا  فروش هزیته ها قیمت هاز موجود به هزیته هاز کلی شرکت می رستد . به این متظور بهتر است که از همین 

 مراح  براز برنورد صورت هاز مالی و نیاز هاز مالی استراده شود . 

 پیش نویس صورت سود و زیا   ) صورت درنمد   

پیش بیتی ، سود خالص مورد انتظار است که پس از کسر هزیته ها و مخارج برنامه ریزز شده از درنمد نتی ه این 

هاز پیش بیتی شده حاص  می شود . باید این صورت را براز حداق  سه سال نیتده تهیه کرد و بهتر است در سال 

ترکیب کلی صورت سود و زیا  در اول به صورت ماهانه ، سال دوم فصلی و سال سوم ساالنه پیش بیتی شود . 

 نمده است . 4-2جدول 
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 صورت سود وزیا  4-2جدول 

 صورت حساب سود وزیا  شرکت ...             در سال مالی متتهی به .../.../...

 براز موسسات تولیدز 

 فروش محصوالت 

 کسر برگشت از فروش و تخریرات

 فروش خالص 

 کسر بهاز تمام شده کاالز فروخته شده 

 سود ناویژه 

 

 

 به عالوه درنمد هاز نیر عملیاتی 

 کسر: 

 هزیته هاز ادارز 

 هزیته هاز فروش 

 هزیته هاز مالی 

 سود ویژه قب  از کسر مالیات 

 کسر مالیات 

 سود ویژه

 براز موسسات بازرگانی

 فروش کاال 

 کسر برگشت از فروش و تخریرات 

 بهاز تمام شده کاالز فروش رفته 

 ری دوره  خرید کاال

 کسر برگشت از خرید و تخریرات 

 خرید خالص 

 به عالوه موجودز کاالز اول دوره 

 کاالز نماده فروش 

 کسر موجودز کاال نخر دوره 

 بهاز تمام شده کاالز فروخته شده

 سود ناویژه 

 کسر می شود 

 هزیته هاز ادارز 

 هزیته هاز فروش

 هزیته هاز مالی 

 یات سود ویژه قب  از کسر مال

 کسر مالیات 

 سود ویژه 

هما  رور که می بیتید ، صورت سود وزیا  براز موسسات بازرگانی و تولیدز به دو صورت جداگانه تهیه می شود . 

البته اصول ن  در هر دو یکسا  است ، اما به خارر تراوت در ماهیت در نمد و هزیته هایی که این بتگاه ها با ننها رو 

 ستاندارد متراوت برایشا  در نظر گرفته شده است . به رو هستتد ، دو ا

درموسسات تولیدز ، پس از محاسبه ک  درنمد حاص  از فروش )فروش خالص   ، بهاز تمام شده کاالز فروخته 
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شده را محاسبه می کتیم . به این متظور به رور جداگانه به  محاسبه قیمت تمام شده کاالز ساخته شده می پردازیم . 

 ت به همین نام خوانده می شود و در زیر ترکیب کلی ن  ذکر شده است : این صور

 : محاسبه قیمت تمام شده کاالز ساخته شده 4 – 3جدول 

 قیمت تمام شده کاالز ساخته شده در سال مالی متتهی به .../.../...

 مواد مصرفی

 حقوق و دستمزد مستقیم 

 هزیته هاز سربار

 جمع مخارج تولید 

 شود نیم ساخته اول دوره اضافه می 

 کسر می شود نیم ساخته پایا  دوره 

 قیمت تمام شده کاالز ساخته شده 

 براز موسسسات بازرگانی ، در انلب مواقع بهاز تمام شده کاالز فروخته شده در خود صورت محاسبه می شود . 

ید در نمدها و هزیته هاز ن  دوره را در معموال براز ارزیابی نتی ه عملکرد یک سازما  در رول یک دوره زمانی ، با

 مقاب  یکدیگر قرار داد . این عم  در صورت سود و زیا  ان ام می شود . 

 پس صورت سود و زیا  گزارشی است که نتی ه عملکرد سازما  را در یک دوره معین نشا  می دهد .

 برنورد جریا  نقدیتگی:

نقدز  می رسد که بسیار حیاتی است . زیرا این صورت ،  پس از صورت سود وزیا  نوبت به صورت جریا  هاز

پول نقدز را که به بتگاه وارد یا از ن  خارج می شود ، در نظر می گیرد و نشا  می دهد  ه هتگام و  ه مقدار 

 نقدیتگی مورد نیاز است . 

رف وجه نقد مطالعه در واقع در این گزارش تغییرات وضع مالی کسب و کار از رریق بررسی  گونگی تامین و مص

می شود . نتایج یک تحقیق حاکی از ن  است که مهم ترین دلی  ورشکستگی شرکت ها ، به واسطه نحوه برخورد با 

 جریا  نقدز است . 

گردش نقدیتگی مانتد سود نیست . سود نتی ه کسر هزیته ها از فروش است در حالی که گردش نقدیتگی حاص  
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و پرداخت هاز نقدز واقعی است . نقدیتگی فقن وقتی به گردش در می نید که اختالف بین دریافت هاز نقدز 

پرداخت ها یا دریافت هاز نقدز صورت گیرد امکا  دارد فروش به عتوا  جریا  نقدز تلقی نشود ، زیرا ممکن 

داخت نمی روز ان ام نشود . به عالوه ، تمام صورت ها بالفاصله  پر 30است فروش رخ دهد ، اما پرداخت ا  تا 

شوند از ررف دیگر ، پرداخته هزیته تهیه مواد اولیه تغییرز در صورت سود و زیا  یا ترازنامه به وجود نمی نورد ، اما 

باعث کم شد  نقدیتگی می شود، همچتین استهالک دارایی هاز سرمایه از یک هزیته است که سود را تقلی  می دهد 

 ورد . به وجود نمی ن ، اما تغییرز در نقدیتگی

بسیارز از کارشتاسا  ، از جریا  هاز نقدز ، به عتوا  خونی که در رگ هاز سازما  جریا  دارد یاد می کتتد . این 

امر به ویژه براز سازما  هاز نوپا در می اورد ، عدم سود دهی نیست ، بلکه کمبود نقدیتگی است . شاید در ابتداز 

حاضر شود به صورت مدت دار و یا اعتبارز مواد اولیه مورد نیاز کارنفرین  هر فعالیت اقتصادز ، کمتر تامین کتتده از

را تامین کتد و کارنفرین نا ار به خرید نقدز و از ررف دیگر به دلی  جذب مشترز نا ار به فروش مدت دار شود . 

قدیتگی کارنفرین در این صورت ممکن است صورت هاز کار نفرین به واهر سود نشا  دهتد ، اما در نهایت کمبود ن

 را نابود می کتد . 

 بتابراین تتها توجه به سود ، به عتوا  مالک موفقیت براز فعالیت هاز نوپا ، ممکن است گمراه کتتده

 باشد ، به ویژه در مواردز که جریا  نقدز متری قاب  مالحظه از وجود دارد .  

ر سال اول ماهانه ، سال دوم فصلی و سال سوم این صورت نیز باید براز مدت سه سال تهیه شود و بهتر است د

ساالنه محاسبه شود . براز تهیه صورت جریا  هاز نقدز و یا اصطالحا صورت گردش وجوه نقد ، دو روش کلی 

 مستقیم و نیر مستقیم وجود دارد . 

 ت. همه روش مستقیم : در این روش که کمتر مورد استراده قرار می گیرد ، رریقه محاسبه بسیار ساده اس

درنمدهاز نقدز ، فروش نقدز ودریافتی ها از همه مخارج نقدز ، بدهی سرمایه ، مالیت و هزیته ها کسر می 

 شود و جریا  نقدز به دست می نید . 

  .روش نیر مستقیم : در این روش از سود ) صورت حساب سود وزیا    به مبلغ وجه نقد می رسیم 

دولت جهت پرداخت مالیات باید از روش دوم استراده شود ، اما از نن ا که در  براز تهیه صورت هاز مالی مورد تایید

رر  ت ارز بیشتر به دنبال ارالع رسانی روشن هستیم ، می توا  از نماز کلی از یک صورت جریا  نقدیتگی با 

 روشی که بیا  شد در زیر نمده است : 
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 : جریا  نقدیتگی 4-4جدول 

 ...                              از تاریخ ... تا .... صورت جریا  وجوه نقد شرکت

 جریا  نقدز ابتداز دوره 

 جریا  نقدز ابتداز دوره

 جریا  نقدز خارج شده 

 جریا  نقدز وارد )خارج   شده خالص

 میزا  نقدیتگی پایا  دوره 

 

نتد فروش ، سرمایه گذارز ، دریافت وام و ... در زیر عبارت پایا  نقدز وارد شده ، باید تمام متابع تامین نقدیتگی ما

ذکر و در زیزر عبارت جریا  نقدز خارج شده نیز ، تمام مصارف نقدیتگی مث  خرید مواد اولیه ، پرداخت اجاره ، 

 هزیته تبلیغات و ... باید بیا  شود . در پایا  نیز با اضافه کرد  جریا  نقدز خالص به نقدیتگی ابتداز دوره ، نقدیتگی

 انتهاز دوره به دست می نید . 

 پیش نویس تراز نامه 

 نماده می شود . است که به رور ساالنه و بر اساس ارالعات دارایی ، بدهی و سرمایه صورت بعدز تراز نامه

ترازنامه ، گزارشی است که وضعیت مالی کسب و کار ) وضع دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه   را در یک تارخ معین 

دهد . در ایت ا ، دارایی در مقاب  بدهی اندازه گیرز می شود تا ارزش واقعی سازما  یا در واقع حقوق  نشا  می

 صاحبا  سهام به دست نید . 

 دارایی ها عبارتتد از کلیه متابع اقتصادز که در تملک کسب و کار هستتد ، مانتد وجه نقد ریال رلبهاز کوتاه مدت

 ز کاال ، زمین ، ساختما  ، ماشین نالت ،سرقرلی و حق االمتیاز. ) حساب هاز دریافتتی   ، موجود 

حقوق صاحبا  کسب و کار را سرمایه می نامتد. هر سازما  در نتی ه عملیات خود سود می برد و یا متحم  زیا  می 

 شود . حاص  جمع سود با ) یا ترریق زیا  از   سرمایه ، ارزش ویژه نام دارد . 

کسب و کار توسن افراد و سازما  هایی نیر از صاحبا  ن  تامین شده و سازما  در مقاب  این  قسمتی از دارایی هاز
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افراد و سازما  ها مدیو  است . کلیه دیو  سازما  مانتد بدهی هاز کوتاه مدت در قبال خرید کاال به صورت نسیه ) 

را بدهی می نامتد . همواره رابطه زیر که  حساب هاز پرداختتی   و یا وام هاز دریافتی از افراد و موسسات اعتبارز

 فرمول حسابدارز نیز نامی ده می شود ، برقرار است : 

 دارایی ها = بدز ها + ارزش ویژه ) حقوق صاحبا  سهام  

در هر مقطع از زمانی براز تهیه ترازنامه ابتدا باید به صورت سود و زیا  متتهی به ن  تاریخ را تهیه کرد و سپس مبلغ 

یا زیا  به دست نمده را به گزارش ترازنامه متتق  نمود تا موازنه برقرار باشد . در ذی  ترکیب کلی یک ترازنامه سود 

 نمده است : 

 ترازنامه جدول

 ترازنامه شرکت ....                           در ../../...

 بدهی ها و ارزش ویژه  دارایی ها 

 دارایی جارز

 سرمایه گذارز بلتد مدت

 اموال ، ماشین نالت و ت هیزات 

 دارایی نامشهود 

 سایر دارایی ها 

 بدهی جارز

 بدز بلتد مدت

 ارزش ویژه

 جمع ک  بدهی ها و ارزش ویژه  جمع ک  دارایی ها 
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  Break-even Analysis)تحلی  نقطه سر به سر

 نفریتانه شده  نقطه سر به سر عبارت است از میزا  فروشی که در ن  نه سودز عاید فعالیت کار

 و نه متحم  ضرر می شود . 

 

 

 

 

 

 

در مراح  اولیه فعالیت ، براز کارنفرین الزم است بداند که فعالیتش  ه زمانی به سود دهی می رسد . تحلی  نقطه سر 

به سر روش مریدز براز تعیین این است که  تد واحد باید فروخته شود یا به  ه مقدار از ح م فروش یابد دست 

تا به نقطه سر به سر رسید . ممکن است که تصور شود با استراده از پیش بیتی ها و صورت سود و زیا  می توا  یافته 

دریافت که شرکت در  ه زمانی شروع به سود دهی می کتد ، اما باید توجه داشت که این نقطه ، نقطه سر به سر 

ته باشد . براز ن  که شرکت نقطه سر به سر برسد نیست ،  را که ممکن است شرکت ، تعهداتی براز مابقی دوره داش

 باید این تعهدات ، یا هزیته هاز ثابت از رریق ح م فروش تامین شود . 

ح م تولید و فروش در نقطه سر Qمعرف هزیته هاز متغیر یک واحد محصول و  Vمعرف هزیته هاز ثابت و  Fاگر

 ه سر به سر به صورت زیر است : قیمت فروش یک واحد محصول باشد ، فرمول نقط Pبه سر و 

Q = F / (P-V) 

یک مشک  عمده در محاسبه نقطه سر به سر ، تعیین ثابت یا متغیر بود  هزیته هاز مختلف است . به رور کلی می 

توا  گرت هزیته هایی که وابستگی مستقیم به میزا  تولید دارند ، هزیته متغیر و هزیته هایی که از میزا  تولید مستق  

تتد ، هزیته ثابت محسوب می شوند . بتابراین احتساب هزیته هایی همچو  استهالک ، حقوق دستمزد ، اجاره و هس

 در آمد کل 

 هزینه کل 

 هزینه ثابت 
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بیمه به عتوا  هزیته ثابت ، متطقی است . هزیته هاز متغیر براز هر واحد معموال می توانتد با تخصیص هزیته کار ، 

 وجود می نیتد ، تعیین شوند . مواد و دیگر هزیته هاز مستقیم که با تولید یک واحد به 

میلیو  توما  ، هزیته هاز متغیر براز هر واحد  250از این رو اگر مشخص کتیم که شرکتی هزیته هاز ثابتی معادل 

 هزار توما  دارد ، نقطه سر به سر به صورت زیر محاسبه می شود . 10هزار توما  ، و قیمت فروش  5/4

 250000 /  10 – 5/4= ) 250000/  5,5=  454, 45واحد )به هزار توما   

واحد باشد ، سود به ازاز هر واحد معادل پتج هزار و پانصد توما  خواهد بود  45،454لذا اگر فروش شرکت بیش از 

 ، در نیر این صورت شرکت ضرر خواهد کرد . 

 متابع  و موارد استراده وجوه 

ابع و مصارف سرمایه می پردازیم . به این متظور الزم این بخش شام  دو قسمت است . در قسمت اول به توضی  مت

است فهرست دقیقی از ت هیزات مورد نیاز شرکت و دیگر هزیته هاز سازمانی از جمله هزیته هاز حقوق ، 

سازماندهی و مهتدسی تهیه شود . ربق این فهرست ، ک  متابع مالی مورد نیاز شرکت به ترکیک معین می شود و براسا 

 توصیف استراتژز تامین مالی پرداخته و به نحوه با زپرداخت بدهی ها و یا بازگشت سرمایه نیز اشاره شود .  ن  باید به

در قسمت دوم باید به توضی  سیستم هاز نظارتی داخلی و فرنیتد هاز بازرسی شرکت پرداخت . بدین متظور بهتر 

 مالی استراده شود . است از سیستم هاز حراوت از جریا  نقدز سرمایه و دیگر استاد 

 (:Appendix segmentضمیمه) .10

توضیحات تکمیلی و مدارکی که در بخش هاز مختلف رر  به ننها استتاد شده ، در بخش ضمیمه می نید . در این 

بخش ، نتایج تحقیقات و نظر ست ی هاز احتمالی نیز می تواند گت انده شود . در ادامه بعیی از مواردز که معموال 

 یمه به ننها پرداخته می شود ، ذکر شده است : در بخش ضم

  . تصویر محصول به همراه توضیحات الزم 

 ، تصویر و  یدما  مح  پیشتهادز 

 ، جداول پیش بیتی هاز سود و فروش 

   ...... داده هاز تحقیقات بازار ) ح م بازار ، رشد ، پرسش نامه ها و 
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 ...... نمونه هایی از تبلیغات ، بروشورها و 

 قیمت ها و کاتالوگ ها ،  لیست 

 ...... استاد مالی مانتد صورت سود وزیا  ، ترازنامه و 

 .... سوابق سرمایه گذارا  ، تیم مدیریت و 

 ، تاییدیه هاز معتبر محصول یا خدمت مورد نظر 

  ، اجاره نامه ها و قرار دادها 

 مین کتتدگا  و رقبا . لیست قیمت هاز همه تأ 

با وجود تمام پیچیدگی هایش به پایا  رسید . حاال با خیال راحت فعالیت تا  را شروع  نوشتن رر  ت ارز کام  نیز

 کتید . 
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 نکات مهم، توصیه ها و پیشنهاد هایي برای تهیه کنندگان طرح تجاری 

 سرمایه گذاران در طرح تجاری به چه عواملي دقت مي کنند؟ 

الی نیاز دارد ، در حال یکه احتماال تمام پول مورد نیاز براز راه رنفرین برا ز شروع کسب وکار خود به متابع مکا

اندازز کسب و کار خود را ندارد . از این رو ، باید به قرض یا وام گرفتن روز نورد و یا شریک و سرمایه جذب 

 کتد . 

ند ، نشا  دهد فرصتی کار نفرین باید بتواند به افرادز که تمای  به سرمایه گذارز در کسب و کار هاز سود نور دار

 یافته که می تواند ارزش پول ننها را  تد برابر کتد . 

انلب سرمایه گذارا  به پتج عام  سرمایه ، جریا  نقدز ، وثیقه ، شخصیت و شراین ، در مورد کار نفرین و کسب 

 و کار وز اهمیت می دهتد . 

 سرمایه

و کار ، بسیار مهم است . وقتی کار نفرین از دارایی میزا  سرمایه گذارز شخصی کار نفرین و تیم وز در کسب 

خود نیز در کسب وکار مورد نظرش سرمایه گذارز می کتد ، نشا  می دهد که هم به ن  اعتقاد دارد و هم نسبت به 

 ن  احساس تعهد می کتد . 

 جریان های نقدی 

از کسی که می خواهد در کسب و کارز کمبود نقدیتگی می تواند کسب وکار را با شکست مواجه کتد . بتابراین بر

سرمایه گذارز کتد ، بسیار مهم است که کار نفرین در بازه هاز زمانی مختلف کسب وکار و جریا  هاز نقدز را 

بررسی کرده باشد . زیرا ممکن است شرکت کار نفرین سود نور باشد ، اما به دلی  نداشتن نقدیتگی کافی د ار 

بر این صورت جریا  هاز نقدز برنوردز برا ز سرمایه گذارا  بسیار مهم است . بی مشکالت زیادز می شود . بتا

 دلی  نیست که بعیی ن  را معادل سرمایه می دانتد . 

 وثیقه

وثیقه شام  هر گونه دارایی کار نفرین است که معموال فقن بانک ها برا یارمیتا  از بازگشت پول ، پیش خود نگه 

نتواند قرض خود را به موقع بپردازد ، بانک وثیقه او را می فروشد و از مح  ن  ، بدهی را  می دارند . اگر کار نفرین

 تامین می کتد . 
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به این ترتیب ، وثیقه براز گرفتن وام از بانک نقش مهمی دارد ، اما بسیارز از مشاورا  ت ارز بر این باورند که 

 ارائه می نمایتد ، وثیقه کمترز مطالبه می کتتد . بانک ها از کار نفریتانی که رر  هاز ت ارز جذاب ترز 

  شخصیت

سرمایه گذاربه فاکتور هاز مختلری در شخصیت کا رنفرین توجه می کتد .فاکتور هایی مانتد راستی و درستی ، تعیین 

 به ان ام و قارعیت در اتمام رساند  کار ، هوشمتدز و توانایی . 

 در صورتی که مدیریت کسب وکار با فردز نیر از  –ار سرمایه گذارا  به شخصیت مدیر کسب وک

 نیز بسیار اهمیت می دهتد .  –کار نفرین که صاحب ن  است باشد 

  شرایط

شراین محین ارراف کار نفرین برتصمیم سرمایه گذار تاثیر می گذارد . شرایطی مانتد پتانسی  رشد بازار ، رقابت ، 

 ار هاز مالی و میزا  تقاضاز پول در جامعه کسب وکار . موقعیت ،نوع مالکیت ، نرخ بهره در باز

 هر ه وضعیت کار نفرین در این فاکتورها بهتر باشد ، شانس وز براز در یافت وام یا سرمایه بیشتر است  

 چگونه مي توان یک طرح تجاری موثر نوشت ؟ 

رر  ت ارز خود ، باز هم به نتی ه  انلب افرادز که یک رر  ت ارز می نویستد ، با وجود گت اند  تمام اجزا در

 مطلوب نمی رستد . 

در این بخش ابتدا به اشتباهات رای ی که در نوشتن رر  ت ارز پیش می نید ، اشاره شده و سپس به توصیه هایی 

کلی بر اساس نظر سرمایه گذارا  حرفه از کسب و کارهاز کو ک و بانکدارها به عتوا  مهم ترین مخاربا  رر  

 رداخته شده که می تواند شما را در تهیه ررحی متاسب و قاب  دفاع یارز کتد . ت ارز پ
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 اشتباهات رایج در نوشتن طرح تجاری

  نبود اهداف واقع گرایانه 

این مورد شاید کمی بدیهی به نظر برسد ، با این وجود موارد رخداد ن  نشا  می دهد که  قدر می تواند عمومی و 

ز  و  نبود اهداف دست یافتتی ، فقدا   ار وب زمانی براز ان ام کار ، فقدا  حق تقدم امکا  پذیر باشد . موارد

 و فقدا  قدم هاز اجرایی از جمله عوارض این مشک  هستتد . 

یک راه براز اجتتاب از این مشک  ، تهیه جدول زمانی با مراح  مشخص براز تکمی  کار در یک بازه زمانی 

 محدود است . 

 ني موانع فعالیت خطا در پیش بی 

این مورد یکی از عمومی ترین مشکالت است و زمانی رخ می دهد که کار نفرین ننقدر در ایده خود نرق شده باشد 

که واقع گرایی خود را از دست می دهد . به عبارت دیگر کار نفرین نمی تواند مشکالت احتمالی را شتاسایی کتد . 

مشکالت نتی ، اشاره نکرد  به نقاط ضعف و مشکالت احتمالی  شاخص هاز ا  نیز مواردز  و  عدم تشخیص

  در رر  ت ارز و ارائه نداد  برنامه جایگزین و اقتیایی است . بهترین را براز اجتتاب از این مشک  عبارتتد از :

 . شتاسایی مشکالتی که ممکن است پیش نید 

 ارائه رر  هاز جایگزین یا برنامه اقتیایی براز نلبه بر انها  

 آفرین د کارعهعدم ت 

دیده شده که برخی کار نفریتا  تعهد کمی نسبت به کسب و کارشا  نشا  داده اند و یا کسب و کار براز ننها به 

صورت یک ترری  و یا کار نیمه وقت نناز شده است . کارنرین باید از ای اد این تصور که نسبت به کار تعهدز 

ضعیت ، به تعویق انداختن هاز بیش از حد ، عدم شرکت در قرارهاز ندارد ، دورز کتد . شاخصه هاز این و

مالقات ، عالقه نداشتن به سرمایه گذارز شخصی و تصور به دست نورد  سریع پول از رریق کسب و کار و ان ام 

 کار به صورت ترریحی و هوسی است. 

حرفه از و همچتین نشا  داد  تعهد  راه هاز جلوگیرز از ا  هم عملکرد سریع ، پیگیرز جلسه ها و مالقات هاز

 مالی نسبت به کسب و کار است . 

  نداشتن تجربه مستند 

بسیارز از سرمایه گذارا  تاکید زیادز بر روز ت ربه واقعی کارنفرین در زمیته کسب و کار دارند ، به همین دلی  

ارد . افرادز که به دنبال اجراز ررحی این مساله که کارنفرین نشاندهد داراز  ه ت ربیاتی است ، اهمیت فراوانی د

می روند که در مورد ن  دانشی ندارند ، محکوم به شکست هستتد . زیرا توانایی درک و تشخیص ریزه کارز هاز 

 نتی کسب و کار را ندارند . 
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سب و کار براز اجتتاب از این مشک  ، کار نفرین باید مدارکی در مورد ت ربیات و پیشیته کارز خود در رابطه با ک

 ارائه دهد و در صورت فقدا  ت ربه و یا دانش کافی ، باید دستیارانی را براز این مهم در اختیار بگیرد . 

  نبود تقاضای بازار 

بعیی اوقات ، افراد ررحی را پیشتهاد می کتتد بدو  ن  که بدانتد مشترز بالقوه کیست .این کار کار نفرین ، فال  

پستدند ، دلی  نمی شود دیگرا  براز ن  پول بدهتد . بسیارز از نو نورز ها و  محصول یا فال  خدمت را می

اخترعات هیچ وقت به بازار نمی رسد ،  را که هیچ مخاربی ندارد که براز هزیته کرد  ن  تمایلی داشته باشد . 

د ، عدم اثبات شاخصه هاز این وضعیت هم مسائلی  و  عدم ارمیتا  در مورد این که  ه کسی محصول را می خر

نیاز و عالقه نسبت به خود محصول در بازار و این فرض که مشترز محصول را می خرد ،  و  کار نفرین این رور 

 فکر می کتد ، است . 

راه اجتتاب از این مشک  شتاسایی بخش ویژه بازار هدف و نشا  داد  این است که  را و  گونه محصول و یا 

 ن ، نیاز ها و عالیق مشتریا  مورد نظر را برنورده می کتد . خدمت ارائه شده توسن کارنفری

 رعایت اصول و موارد فوق ، پایه هایی قوز براز بتا کرد  رر  ت ارز ای اد می کتد .
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 توصیه هایي برای نوشتن طرح تجاری موثر

  اهداف و ادعاهایتان مستند باشد 

العات و یا حتی مثال هایی از نمونه هاز عیتی استراده کرد . ه این متظور می توا  از شواهدز از جمله نمار ها ، مطب

درصد است ، براز اثبات این مطلب  12به عتوا  نمونه ، اگر در رر  ت ارز مطر  شده که رشد ساالنه بازار هدف 

 باید ، تحقیقات نماز معتبر ارائه شود . 

  یک نفر را مسئول تهیه طرح تجاری کنید 

شتن بخش هاز مختلف رر  همکارز داشته باشتد ، اما در هر صورت یک نرر )که بهتر ممکن است  تد نرر در نو

است خودتا  باشید  باید بر ک  فرایتد نظارت داشته باشد که هم مسئول هماهتگی بین بخش هاز مختلف باشد و 

ام  در تهیه رر  هم در بازه هاز زمانی مشخص ، کار هاز اجرایی را پیگیرز نماید . زیرا یکی از مهم ترین عو

 ت ارز ، تهیه به موقع ن  است . 

  برنامه را از دید خوانندگان بنویسید 

تاجایی که ممکن است باید سعی شود از لغات حرفه از و پیچیده که ممکن است براز خوانتده احتمالی مبهم باشد 

مختلری  و  اساتید مدیریت ، صاحبا  ، استراده نشود . براز اجتتاب از این مساله ، بهتر است رر  خود را به افراد 

 کسب و کار ، حسابدارا  ، وکال و مانتد ننها بدهید تا از روا  و قاب  فهم بود  ن  مطوئن شوید . 

 باز نویسي کنید ، بازنویسي کنید و باز هم بازنویسي کنید  

ه خود ن  را تکمی  نمایتد . انلب کسانی که شروع به نوشتن رر  ت ارز می کتتد ، نمی توانتد در تالش هاز اولی

رمز موفقیت در نوشتن ، باز نویسی است . ح می از کار را ان ام دهید و ن  را براز دو ، سه روز رها کتید و سپس 

به سراغ ن  رفته و ن  را باز نویسی نمایید . توضیحات و مطالب جدید را به ن  اضافه کتید و مطمئن باشید سیر 

 نگیز خواهد بود. تکاملی نوشته تا  شگرت ا

پس از راه اندازز کسب و کارتا  هم بهتر است زما  هایی را براز بازنویسی و ت دید نظر رر  ت اریتا  مشخص 

کتید و به خارر داشته باشید که رر  ت ارز هیچ وقت واقعا تکمی  نمی شود . هما  رور که کسب و کار دست 

 خود را با ن  هماهتگ کتد تا بتواند از مزایاز ن  بهره متد شود . خوش تغییر می شود ، کارنفرین نیز باید برنامه 

  حرفه ای بنویسید نه عملي 

یکی از مهم ترین اهداف ت ارز ، اثبات تواناز کار نفرین براز موفقیت است . به این متظرو باید از جمالت دقیق و 

تن رر  ت ارز ممکن است بر خالف اصول واض  استراده کتید و دقیقا به موضوع مورد بحث بپردازید . اصول نوش

 نوشتن یک مقاله یا گزارش دانشگاهی باشد که در ادامه به بعیی از انها اشاره شده است : 

 . تا حد ممکن ، پاراگراف ها را کوتاه و محدود انتخاب کتید 
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 در گیومه قرار  در صورتی که عبارتی از م موعه تحقیقات و نمار هاز مستتد خود ذکر می کتید ، حتما ا  را

 داده و به مرجع ن  که در بخش ضمیمه نورده شده ، ارجاع دهید . 

  .از کلمات مخصوص مقاالت علمی ، از جمله بتابراین ، نتی تا، ه بساو مطمئتا کمتر استراده کتید 

 . سعی کتید از کلمات محاوره از استراده کتید 

   به جاز عباراتی مث  «شرکت  ارمیتا  دارد که ... » ا و ی« شرکت قویا اعتقاد دارد .... »از عباراتی  و «

 استراده کتید . « ما امیدواریم که ... » و یا «  تین به نظر می رسد که ... 

 . طرح خود را لو ندهید 

یک رر  خوب ، نیر قاب  کپی بردارز است . یعتی حتی اگر از رر  به دست رقبا هم افتاد ، نباید بتوانتد با 

ن  محصول نهایی را تولید کتتد . علیرنم این که در نسخه اصلی رر  ت ارز باید همه  یز دقیق و کام   استراده از

 ذکر شود ولی در نسخه هایی که به دیگرا  ارائه می شود ، رعایت موارد زیر الزامی به نظر می رسد : 

 روز نتایج استرادهاز ن  تاکید  اگر از تکتو لوژز خاصی استراده می کتید ن  را فاش نکتید ، بلکه بهتر است

 داشته باشید . 

  یک تیم مدیریتی متحصر به فرد و قوز جمع نورز کتید ، ربیعی است که اعیاز گروه کار نفرین قاب  کپی

 بردارز نیستتد ! 

  ارتباط اجزاز کارز خود را مخری نگه دارید . این که ارتباط دپارتما  هاز مختلف شرکت  گونه است و

هاز شرکت  گونه تعیین و اصال  شوند ، نکاتی هستتد که بهتر است بیشتر روز نتایج این استراتژز 

 روابن و عملکرد ها متمرکز شوید . 

 . طرح خود را به صورت قابل اتکاء و در عین حال کوتاه تهیه کنید 

تتد ، به همین دلی  معموال خوانتدگا  رر  کار نفرین افراد مهمی هستتد که به شدت از اتالف وقت اجتتاب می ک

کارنفرین باید برنامه هاز خود را به صورت مختصر و مرید بیا  کتد . عموما رر  ، بدو  احتساب ضمائم ، بهتر 

 صرحه نباشد .  50است بیش از 

 . رر  خود را به صورت شایسته از جمع نورز و ساماندهی کتید 

 ترتیب متطقی بخش ها و تمیز و مرتب بود   فهرست مطالب متدرج ، خالصه اجرایی ، ضمائم ، نمودار ها ،

 کلی رر  ت ارز از عوام  حیاتی براز ارائه موثر ومتاسب رر  بپردازند .

  . از اغراق و گزافه گویي بپرهیزید 

ح م بالقوه فروش ، تخمین برگشت سرمایه رشد و کسب و کار نباید انراق نمیز باشد . در بسیارز از موارد ، ذکر 

رین حالت و وضعیت محتم  براز کسب و کار الزامی به نظر می رسد . استاد و تحقیقات براز تهیه بهترین و بدت

 یک رر  معتبر ضرورز هستتد . 
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 . روی ریسک ها تکیه کنید 

این بخش به این دلی  اهمیت دارد که نشا  دهتده توانایی کار نفرین در درک و شتاسایی ریسک ها ، خطراتی که 

 د می کتد و ارائه راه ح  هاز جایگزین است . کسب و کار را تهدی

  . پراکنده کاری نکنید 

روز ایده اصلی کسب و کار متمرکز شود . یک کسب و کار جدید و نوپا نمی تواند در  تد زمیته موفق باشد ، مگر 

 ن  که ابتدا در یک زمیته موفق شود و در ا  زمیته به وضعیت با ثباتی رسیده باشد . 

 ا مشخص کنید .بازار هدف ر 

بازار پستد بود  کاال یا محصول خود را از رریق معرفی به مشترز بالقوه نشا  دهید . بخش بازاریابی رر  ت ارز ، 

نقش محورز در موقعیت ک  رر  دارد . در این بخش باید به معرفی مشترز بالقوه و  گونگی شتاسایی و انتخاب 

 ن  بپردازید . 

  بنویسید. "سوم شخص"طرح را ازد دید 

به جاز استراده از ضمایرز  و  من و ما ، بهتر است از ضمایرز  و  او ، وز ، ایشا  و مانتد ن  استراده کتید تا 

 از شخصی کرد  رر  پرهیز شود .

 . از عالئم و سجاوندی ها استفاده کنید 

ننچه را که می خواهد راحت تر این مساله مطالعه متن را راحت تر می کتد و به خوانتده کمک می نماید تا بتواند 

 پیدا کتد .

 . نگاهي به دیگر طرح های تجاری بیندازید 

دید  فرصت هاز مختلف ، روش هاز نوشتارز متراوت ، شیوه هاز ارائه ارالعات و ساختار هاز کلی به کار 

ز بهبود ن  در نفرین کمک می کتد تا نقاط قوت و ضعف رر  خود را بیشتر درک کتد و الگو هاز متاسبی هم برا

 نظر بگیرد . 

  . عالقه خواننده را برانگیزد ؛ توجه خواننده را جلب کنید 

همیشه تعداد زیادز رر  به سرمایه گذارا  پیشتهاد می شود ، اما انها تعداد اندکی را می پذیرند . به همین دلی  ، 

وانتده را جلب کتد و عالقه وز را برانگیزد کار نفرین باید با تکیه بر متحصر به فرد بود  کسب و کار خود ، توجه خ

 ، صرحه عتوا  و خالصه اجرایی ، مهم ترین ابزارها براز ان ام این کار هستتد . 

 استفاده و اجرای طرح تجاری 

رر  ت ارز قرار است راهتماز کار نفرین در سال هاز اول راه اندازز کسب و کار باشد . از این رو اندازه گیرز 

ت ، اهمیت بسزایی دارد تا با مقایسه ن  با نتایج پیش بیتی شده ، رر  ت ارز اصال  شود  مهم ترین میزا  پیشرف
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 نکته از که باید به خارر داشت این است که کار پایا  نمی رسد ؛ بلکه به صورت دیگرز از ن  استراده می شود . 

بیشتر از استقالل رلبی ننها سر شمه می گیرد . اما  انلب کار نفریتا  تمای  زیادز به برنامه ریزز ندارند که این امر

هما  رور که قبال نیز اشاره شد ، برنامه ریزز یکی از اجزاز حیاتی کسب و کار است ، بتابراین بهتر است هر رور 

 شده کار نفرین با برنامه ریزز کتار بیاید . 

 سنجش پیشرفت طرح تجاری 

را در رر  ت ارز به اجزاز کو کتر و قاب  اندازه گیرز تقسیم و زما   کار نفرین باید اهداف و برنامه هاز خود

دستیابی به هر یک را معین کتد تا بتواند وضعیت کسب و کار خود را کتترل نماید . تقسیم هر هدف به اهداف 

است و کار کو ک تر و یا مرحله از کرد  ن  از این جهت اهمیت دارد که ابعاد برنامه ریزز اولیه معموال ساالنه 

نفرین نمی تواند مثال یک سال متتظر بماند تا دریابد نیا به هدف خود رسیده یا خیر . به ویژه ، ممکن است ن  زما  

براز اصال  دیگر دیر شده باشد .ایزار هایی براز کتترل فرایتد هاز کسب و کار وجود دارد که در ادا مه به ننها 

 اشاره می شود .

  کتترل موجودز 

رل موجودز شرکت می توا  سرویس به موقع و مطمئن ترز به مشترز ارائه داد . جتبه دیگر کتترل موجودز ، با کتت

نگه دارز مقدار کافی مواد و کاال در انبار است ؛ نه بیشتر و نه کمتر . این امر موجب می شود تا از یک سو موضوع 

شترز هم بی پاسخ نماند و خن تولید نیز به خارر خوابید  سرمایه وجود نداشته باشد و از ررف دیگر، تقاضاز م

 نبود مواد اولیه متوقف نشود . 

  کتترل تولید 

هزیته هاز روزانه عملیات با هزیته هاز پیش بیتی شده در رر  ت ارز مقایسه می شود و در صورت تتاقص باید به 

 ت گیرد . دنبال پیدا کرد  عام  تراوت در فرایتد تولید بود تا عملیات اصالحی صور

 کتترل کیریت 

براز این کار ، روش هاز مختلری بسته به سیستم تولید و نوع محصول وجود دارد ، اما هدف مشترک همه ننها 

 ارمیتا  از رضایت مشترز است .

 کتترل فروش 

ز ارالعات مربوط به ح م و قیمت فروش ، زما  دریافت سرارش ها و اعتبار ها از جمله ارالعاتی هستتد که برا

کتترل فروش به کار می روند . عالوه بر ا  ، برپا کرد  سیستم پیگیرز مطالبات براز جلوگیرز از به تعویق افتاد  و 

 سوخت شد  حساب ها ، ضرورز به نظر می رسد .
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  کتترل پرداخت ها 

و بابت  ه یک کسب و کار نوپا به اعمال کتترل متاسب بر مخارج خود دارد . این که صورتحساب ها به  ه مبلغ 

  یزز باید پرداخت شوند ، الزم است ثبت و با اص  فرایتد ها مطابقت شود . 

 به روز کردن طرح تجاری

بهترین رر  هاز ت ارز هم در صورت عوض شد  شراین ، از دور خارج می شوند . عوام  محیطی مانتد وضعیت 

از قبی  رفتن اعیاز کلیدز گروه مدیریت و مانتد ن  کلی اقتصاد ، مشتریا  ، تغییرات فتاورز و رقبا و عوام  داخلی 

می توانتد روز پیشرفت کسب و کار تاثیر فراوانی بگذارند و باعث انحراف ن  از اهداف و برنامه هاز تدوین شده در 

 رر  ت ارز شوند . در این حالت ، کار نفرین باید اهدافی را که هتوز هم قاب  قبول هستتد، نگه دارد و به اصال 

 ننهایی که پس از تغییرات دیگر معقول نیستتد، بپردازد .
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 ل سومفص

 بهره وری
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 قدمه:م

علم و هتر بکارگیرز متابع مادز و انسانی در فرنیتد برنامه ریزز ، سازماندهی، رهبرز و کتترل به رور کارا و  مدیریت:

 عیین شده.اثربخش در جهت دستیابی به اهداف از پیش ت

فرنیتد ان ام کارها با و به وسیله دیگرا  بطور کارا و اثربخش در جهت تحقق اهداف سازمانی و اهداف  مدیریت:

 فردز.

نهادز است اجتماعی مبتتی بر هدف که ساختار ن  به صورتی نگاهانه رر  ریزز شده و داراز سیستم هاز  سازمان:

 تماس است. فعال و هماهتگ می باشد و با محین خارج در

 عبارتست از تعیین هدف و تعیین  گونگی رسید  به ن  برنامه ریزی:

 فرنیتد تقسیم کار میا  افراد و گروه هاز کارز و ای اد هماهتگی میا  ننا  در جهت کسب اهداف. سازماندهي:

راد از خود کوشش مشتاقانه عبارتست از تاثیر و نروذ در رفتار دیگرا  و ای اد انگیزه در ننا  بگونه از که اف رهبری:

 از در جهت رسید  به اهداف نشا  دهتد.

فرنیتد نظارت، مقایسه و اصال  عملکرد افراد و سازما  به متظور کسب ارمیتا  از صحت و درستی اقدامات و  کنترل:

 فعالیت هاز ان ام شده.

 :ها شاخص های ارزیابي عملکرد سازمان

 ز پیش تعیین شده در هر سازما  .هاز ا درجه دسترسی به هدف  اثربخشي:

 اجراز درست کارها در موسسات نشا  دهتده کارایی است . کارایي:

میزا  انطباق محصوالت و فرنیتدهاز تولیدز یک سازما  درقبال تغییرات تقاضاز جدید مشتریا  و نوآوری:

 هاز  نوین . تکتولوژز
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ه در پاسخگویی به تغییرات مورد لزوم در نوع ، ترکیب و مقدار به میزا  توانایی سیستم تولیدز موسس قابلیت انعطاف:

 محصول.

به میزا  توجه سازما  در برقرارز ایمتی در محین کار، امتیت شغلی کارکتا  و ای اد زمیته هاز  کیفیت زندگي کاری:

 الزم براز افزایش مهارت کارکتا  و در نهایت ای اد رضایت شغلی در ننا  .

 می دهد که سازما  در قبال مقدار معیتی از محصول به  ه نسبتی از متابع تولیدز استراده می کتتد.نشا   بهره وری :

 به میزا  تطابق محصول تولیدز با نیازهاز مشتریا  و رر  محصول گرته می شود. کیفیت:

 :سابقه و تاریخچه بهره وری

 .عتوا  گردید 1766واژه بهره ورز اولین بار توسن کوئیزنی در سال 

 قدرت و توانایی تولید کرد . تعریف لیتر:

 بهره ورز خارج قسمت بازده یکی از عوام  تولید است. تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا:

 تغییراتی که در میزا  محصول بر اثر متابع به کار رفته ای اد می شود. دیویس:

 م موعه نسبت هاز بازده به نهاده. سیگل:

 :تعریف بهره وری

یف سازما  بین المللی کار: محصوالت مختلف با ادنام  هار عام  اصلی تولید می شوند. این  هار عام  عبارتتد تعر

 کار و سازماندهی. -سرمایه -از: زمین

 تعریف آژانس بهره وری اروپا:

 بهره ورز ، درجه استراده موثرازهر یک از عوام  تولید. -1
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ر بهبود ننچه در حال حاضر موجود است.بهره ورز معتقد است که یک دیدگاه فکرز است که همواره سعی د -2

 .انسا  می تواند کارها را هر روز بهتر از دیروز به ان ام برساند

 :سطوح بهره وری

به معتاز استراده بهیته از م موع استعدادها و توانایی هاز بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود  بهره وری فردی:

 می باشد.

به معتاز کاهش ضایعات، جلوگیرز از اسراف و افزایش کیریت زندگی در استراده از امکانات  ری در خانه:بهره و

 زندگی در خانه.

به معتاز فرایتد استراده بهیته، موثر و کارنمد از متابع تولید در فرنیتدهاز تبدیلی با رعایت جوانب  بهره وری سازماني:

 رشد و توسعه در سازما  است.

  :بهبود بهره وریهدف از 

استراده بهیته از متابع مادز، نیروز انسانی، تسهیالت و نیره به رریق علمی، کاهش هزیته هاز تولید، گسترش بازارها، 

افزایش اشتغال و کوشش براز افزایش دستمزدهاز واقعی و بهبود معیارهاز زندگی ننگونه که به سود کارگر، مدیریت 

 و عموم مصرف کتتد گا  است.

 بهره ورز= اجراز کارهاز درست + اجراز درست کارها    یا       هره ورز = کارایی + اثربخشیب

 بهره وری از دیدگاه گروه های اجتماعي:

عبارت است از کار در محیطی پاکیزه با شراین کارز مساعد ، فیایی صمیمی و  بهره وری از دید کارکنان : –الف 

لی و اقتصادز ، توجه به پرورش مهارت ها و استعدادها و پرداخت دوستانه و همراه با نرامش حاص  از امتیت شغ

 حقوق و پاداش متعادل با کار ان ام شده.

 عبارت است از دسترسی به کاالز ارزا  ، فراوا  و مرنوب . بهره وری از دید مصرف کنندگان : -ب
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ز متاسب و تولید بیشتر، رقابت در عرضه عبارت است از بهره ورز در سرمایه گذاربهره وری از دید تولیدکنندگان :  –ج 

 بهتر محصوالت ، کیریت مرنوب تر ، فروش بیشتر و سودنورز باالتر .

عبارت است از عمرا  و نبادانی بیشتر ، افزایش سط  اشتغال ، کاهش تورم و توزیع بهره وری از دید دولت ها :  -د

 عادالنه ثروت .

 عوامل مؤثر بر بهره وری :

 بهره ورز بر دو دسته اند : عوام  مؤثر بر

شام  سیستم هایی که براز جامعه رراحی می شوند ) و باید اجازة رشد قابلیت هاز فردز و  :عوام  خارجی –الف 

درک نتایج حاص  از بهره ورز را به افراد بدهتد   و ارزش هاز ملی ، فرهتگی ، اجتماعی و جهت گیرز هاز سیاسی 

 جامعه .

ابزارها ، تکتولوژز ها ، ماشین ها ، مواد ، رراحی ، نموزش ، ارتبارات و ... که همه به رور شام   :عوام  داخلی -ب

 میاعف بر روز هم تأثیر می گذارند تا بهره ورز افزایش یابد .

 :وریبهره مورد در نکته چند

 است کرد  کار هوشمتدانه معتاز به ورزبهره. 

 عبارتی به. )است متابع تمام از مرید و  موثر استراده معتاز به بلکه نیست، انسانی نیروز خاص ورزبهره 

  .است بعدز  تد ورزبهره

 و روانی اجتماعی، وجوه به است، الزم کیریت  برد  باال براز. دارد توجه بازده کیریت و کمیت به ورزبهره 

 . کرد توجه اقتصادز

  سودبخشی و ورزبهره میا (productivity  افزایش رریق از است ممکن سود.  دارد وجود تراوت 

 .شود حاص  هاقیمت

 نظایر و تحقیق کیریت، نموزش، هازهزیته مورد در خصوصاً برد،نمی باال را ورزبهره همیشه هزیته کاهش 

 .ن 
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ر يدو ره ور ه  ب

 سنجش و اندازه گيری

براساس محصول، مشتری، 

د و   دپارتمان، واحدهای تولي

بر اساس شرکت

ارزيابی

در يک دوره زمانی

بين دو دوره

برنامه ريزي 

د مدت بلن

کوتاه مدت

بهبود
د،  تکنولوژی، مواد، فراين

کارکنان و محصول

بهره وری فراگیر 
محصول قابل لمس

نهاده قابل لمس

 

 

 وریبهره ارتقاء هایشیوه

 سازمانی سطو  کلیه در مدیریتی هازمهارت بهبود -

 انسانی روابن و کارگروهی بهبود -

 موثرتر ارالعاتی شبکه برقرارز -

  سازما  پویایی و حیات ت دید به کمک -

 سازما  توسعه و بقا جهت الزم هازاستراتژز اتخاذ -

 سازما  مادز و فیزیکی امکانات کلیه و فیا، نالت،ماشین از بهتر گیرزبهره -
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 سازما  م دد مهتدسی و سازمانی ساختار ساززبهیته -

 سازمانی تعلق و تعهد افزایش -

 سازما  مالی هازسیستم و ساختار بهبود -

 زما  و هزیته کاهش کمیت، کیریت، افزایش هازراه جست وز -

 چهارده عامل برای بهبود بره وری:

 نیتده سال یا ماه براز نه کن ریزز برنامه مدت دراز براز .1

 نباش راضی خود از خود، کاالز کیریت صرف به .2

 این ،نیز خود اولیه مواد کتتدگا  عرضه از و کن ای اد نمارز کیریت کتترل سیستم یک خود تولید فرنیتد براز .3

 شوز متحم  مدت کوتاه در را بیشترز هزیته اگر حتی بخواه، را کار

 باش داشته ارتباط مواد متاسب کتتده عرضه  تد با فقن .4

 از ناشی یا است تولیدز خاص بخش یک از سیستم در من مشکالت نیا: بکن خود از را سوال این همیشه .5

 تولید؟ فرنیتد تمام

 دهید نموزش خود هاز خواسته ان ام براز را خود کارگرا  .6

 ببرید باال را تولید سرپرستا  کار کیریت .7

 کتید دور خود از را ترس .8

 کتتد کار یکدیگر با خود، بخش هدفهاز بر تمرکز جاز به کتید تشویق را خود تولیدز دوایر .9

 .نشوید   صرر ضایعات)) عمومی شعار مانتد کمی هدفهاز در نرق .10

 کار محین از موقع به خروج و موقع به شد  حاضر بخواهیدنه را عالی کیریت با کار ان ام کارگرا  از .11

 دهید نموزش نمارز روشهاز درک براز را خود کارکتا  و کارگرا  .12

 دهید نموزش نیاز مورد جدید مهارت فراگیرز براز را خود کارگرا  .13

 کتید اص  سیزده این اجراز مسئول را شرکت عالی مدیریت .14

 

 



 مدرس: مهدی احمدزاده                                                                 کسب و کار و بهره وریمدیریت 

........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

93 
 

 وریبهره افزایش هایراه

 

 

 

 

 نهاده میزان همان از استفاده با هاستانده افزایش : 1روش 

  امکانات بیشتراز استراده .1

  افراد توانمتدیهاز از استراده)ساالرز شایسته .2

 تولید عوام  بهیته ترکیب .3

 هاثابت نگاه داشتن ستانده ها همراه با کاهش نهاده: 2 روش

 بالاستراده امکانات حذف و شتاسایی .1

 هانهاده افزایش به نسبت هاستانده سریعتر افزایشي روند: 3روش 

  گلوگاهها رفع .1

 سازما  درنمدهاز و خدمات توسعه .2

  کارنمد و کارشتاس نیروهاز جذب .3

 پرست  نموزش .4

 سازما  درنمدهاز توسعه و مشترز رضایت افزایش .5

 انسانی نیروز انگیزه افزایش .6

 هاستانده کاهش به نسبت هانهاده سریعتر کاهشي روند:  4روش 

  غيرضرور فعاليتهای حذف طریق از هاهزینه کاهش .1

1 2 3 4 5 
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 بنگاهها نمودن ترکوچك .2

 سرپرستی و مدیریتی پستهای تعداد کاهش .3

 هانهاده کاهش با همراه هاستانده افزایش:  5روش 

 عمرانی و جارز هازهزیته کاهش .1

 خصوصی بخش به امور واگذارز .2

  بوروکراسی کاهش .3

 مقررات و قوانین بهبود .4

5Sچیست؟ 

 تجه کارز هاز نظم محین گروه ها براز سوز افراد و تواند از که می است فرایتدهایی مراح  و از سیستمی متشک 

 :شود موارد ذی  بکار برده بهبود و حداکثر رساند  به

 سهولت -پاکیزه گی –ایمتی  -دسترسی -کارایی

 انواع محیط کار:

 یک محیط کار درجه(A): 

  .میکتتد محین کمک نظافت و همه به اندازدبه این سو و ن  سو نمی کس  یزز را در این محین کارز، هیچ    

 :(B)دو محیط کار درجه

 اندازد، افراد یزز را به این سو و ن  سو نمی این محین کارز،در    

 )نظافتچی مسئول اصلی است (نمیکتتد محین کمک نظافت و در   

 :(C)محیط کار درجه سه

میکتتد.)نظافتچی مسئول اصلی  نظافت محین کمک و در اندازند افراد یزها را به ارراف می در این محین کارز،    
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 است 

 :(D)چهار محیط کار درجه

 نظافتچی. (نمی کتتد و در نظافت محین کمک   اندازد افراد یزها را به این سو و ن  سو می در این محین کارز،   

 .)انگارز است د ار سه  هم

 :5Sمزایای پیاده سازی 

یر لوازم ای اد یک نظم فراگیر از جمله برقرارز انیباط سازمانی، دسترسی نسانتر به استاد، فرم ها، قطعات و سا-

 مورد نیاز، کاهش زما  ان ام کارها و زمیته سازز فرهتگ خود انیباری 

 بهداشتی شد  محین و افزایش جذابیت محین کار -

 ایمن تر شد  محین کار -

فراهم شد  شراین لذت برد  از کار از جمله افزایش روحیه کارکتا  ،کم زحمت شد  ان ام کار ، کاهش -

 کاهش استعراء و ترک کار و بهبود روابن کارکتا  وابستگی امور به اشخاص ،

 کاهش ضایعات ناشی از نابسامانی و درهم ریختگی -

 سرمایه در انبار و در جریا  تولید به صورت راکد و بال استراده باقی نمی ماند-

 اتالف های هفت گانه در محیط های تولیدی:

 اتالف تولید بیش از حد -ا

 اتالف انتظار-2

   و نق اتالف حم-3
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 اتالف موجودز انبار-4

 اتالف حرکت-5

 اتالف فرنیتد-6

 اتالف مرجوعی ها-7

 را بیان نمایید: 5Sاصول 

 (SEIRI) ساماندهی 

 (SEITON) نظم و ترتیب  

 (SEISO) پاکیزه سازز  

 (SEIKETSU) استاندارد سازز  

 SHITSUKE) انظباط نگهدارز و  

 رضایت شغلي و پیامدهای آن:

کتد که با عوام  روانی، جسمانی و اجتماعی لی را مرهومی پیچیده و  تد بعدز تعریف میرضایت شغ  هاپاک:

 ارتباط دارد. 

گردند که فرد شود بلکه ترکیب معیتی از م موعه عوام  گوناگو  سبب میتتها یک عام  موجب رضایت شغلی نمی

بر عوام  مختلف از جمله درنمد، ارزش  هدر لحظه معیتی از زما  از شغلش احساس رضایت نماید. فرد با تأکیدز ک

ررق گوناگو  احساس رضایت از هاز متراوت دارد. بههاز اشتغال در زما اجتماعی شغ ، شراین کار و فرنورده

  نماید.شغلش می

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلي:

 عوام  سازمانی شام  حقوق و دستمزد، ترفیعات و خن مشی هاز سازما .
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 ام  سبک سرپرستی، گروه کارز و شراین کارز.عوام  محیطی ش 

 ماهیت کار شام  تتوع و گستردگی فعالیت ها.

 عوام  فردز شام  بلوغ و نگرش و نیازهاز نالب فرد می باشد.

 :پیامدهای رضایت شغلي

 ، افزایش بهره ورز فرد 

   ،تعهد سازمانی فرد 

  ،تیمین سالمت فیزیکی و ذهتی فرد 

  ،افزایش روحیه فرد 

 یش رضایت از زندگی وافزا 

 افزایش سرعت نموزش مهارتهاز جدید شغلی. 

 را تعریف نمایید: توانمندسازی کارکنان

توانمتدسازز کارکتا  یکی از ابزارهاز موثر براز افزایش بهره ورز کارکتا  و استراده بهیته از ورفیت ها و توانایی 

 هاز فردز و گروهی ننها در راستاز اهداف سازمانی است.

وانمتدسازز فرنیتدز است که در ن  از رریق توسعه و گسترش نروذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازز ت

 مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمتدسازز یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.

تن بصیرت در ان ام کارهایشا  و مشارکت ارتقاز توانایی کارکتا  در استراده بیشتر از قوه تشخیص و تحلی ، داش

 کام  در تصمیم هایی که بر زندگی ننها اثر می گذارد. 

 :عوامل موثر در فرآیند توانمندسازی کارکنان

 مشخص بود  اهداف، مسوولیت ها و اختیارات در سازما :  -1
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و فرنیتدهاز کارز ن   کارکتا  باید از مسوولیت ها و شر  ووایف خود، هدف و ماموریت سازما  و مراح 

 .باشتد نگاهی داشته

 نتی سازز مشان  و ارتقاز شغلی کارکتا : -2

سازما  باید به متظور به روزبود  ارالعات فتی و تخصصی کارکتا  و افزایش محتواز شغلی ننها اقدام کتد.  

 ز استراده کتد. همچتین به متظور برنورده کرد  اص  جانشین پرورز در سازما  باید از فتو   رخش کار

 روحیات و تعلق سازمانی: -3

به متظور برنورده کرد  این عام  باید براز کارکتا  در سازما  احترام گذارد و درجهت رفع مشکالت شخصی  

یارز و کمک کرد. براز ابداع، نونورز و خالقیت در کارکتا  باید زمیته هاز متاسب فراهم شود و مدیریت ارشد 

 ص  کتد که کارکتا  تمای  به ان ام امورز که به ننها واگذار شده است را دارند.سازما  ارمیتا  حا

 اعتماد، صمیمیت و صداقت: -4

سازما  باید فیاز مثبت و روابن کارز دوستانه را بین کارکتا  ای اد کتد و اعتماد بین مدیرا  و کارکتا  را  

 افزایش دهد.

 تشخیص و قدردانی: -5

و پاداش دریافتی با کارز که کارکتا  ان ام می دهتد، توزیع متاسب امکانات رفاهی در  تتاسب حقوق و دستمزد 

 سازما  و تتاسب ارتقاز شغلی کارکتا  با شایستگی ننها می تواند عام  مطر  شده را در سازما  پوشش دهد.

 مشارکت و کارگروهی: -6

مکارز ننها در بهبود و پیشبرد امور سازما ، به کارگیرز نظرات و ایده هاز کارکتا  در تصمیم گیرز ها و ه 

ترویض اختیار به کارکتا  در سطو  مختلف، مشارکت داد  کارکتا  در ارائه پیشتهاد جهت بهتر ان ام شد  امور 

و کتترل امور ان ام شده کارکتا  توسن خودشا  می توانتد به عتوا  عوام  مشارکت و کارگروهی در افزایش 
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   در سازما  ها تاثیرگذار باشتد.کارکتا توانمتدسازز

 ارتبارات: -7

شام  برقرارز ارتباط و دسترسی نسا  کارکتا  به مدیرا  و سرپرستا ، شرافیت و روشن بود  ارتبارات کارز  

 است.“ کارکتا  با مدیرا  و سرپرستا  و ارالع کارکتا  از امور جارز شرکت در ارتباط با حوزه کارز خود و 

 محین کارز: -8

از جمله عوام  موثر که کمابیش در سازما  ها روز ن  تاکید می شود محین کارز است. اهمیت به ایمتی و  

سالمت کارکتا  در محین کار، ای اد موقعیت هاز متاسب جهت ارتقاز شغلی کارکتا ، کاهش فشار و تتش هاز 

 موجود در محین کار می تواند از جمله موارد مرتبن با محین کار باشد.

 بهیته سازز فرنیتدها و روش هاز کارز: -9

شراف و مشخص بود  گردش کار و ارالعات در سازما ، مستتدسازز روش هاز کارز و بازنگرز دوره از و  

اصال  روش هاز کارز و ساده سازز امور از عوام  موثر در برنورده شد  بهیته سازز فرنیتدها و روش هاز 

 کارز است. 

 هارت شغلی:ارالعات، دانش و م -10

جهت تامین این عام  وجود امکانات جهت توسعه مهارت هاز شغلی در سازما ، وجود زمیته هاز نموزش موثر  

 و کارا در سازما  و داشتن ارالعات فتی و تخصصی در ارتباط با پست ها می تواند مرید باشد.

  فتو  و ابزارهاز خلق توانمتدز در سازما  ها: 

  در سازما  اجراز نظام پیشتهادها 

  تشکی  دوایر کیریتی 

 تشکی  گروه هاز کارز 

  .ای اد و به کارگیرز سیستم متاسب ارزیابی عملکرد و معرفی کارمتد نمونه در دوره هاز زمانی مشخص 
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  ای اد امکانات انگیزشی 

 ناب چیست ؟ مدیریت 

نه فقن تولیدز .  ار جامع سیستمی جهت حذف ضایعات از رریق بهبود مستمر ودیگرز فرایتد کسب وک یک  نگرش

مدیریت ناب فقن به یک فعالیت خاص محدود نمی شود بلکه تمام فعالیتهاز یک کسب و کار را از زما  رراحی 

 محصول تا خدمات پس از فروش در بر می گیرد .

 :مدل سیستم ناب

گی ننها بر رضایت و خواسته هم .ستو  اصلی رهبرز، فرهتگ، ساختار و تولید استوار است  4مدل سیستم ناب بر 

 تدگا  مواد اولیه و سهامدارا  متمرکز هستتد.کتهاز ضیترعا  مانتد مشترز، کارکتا ، تامین 

فکرز ننا  اهدافی را براز فائق نمد   رهبرز ناب مشکالت را می یابد و دیگرا  را از ننها مطلع می سازد. با هم

 گذارد که راه حلی را براز مشکالت پیدا کتتد. بر مشکالت ای اد می کتد و دیگرا  را نزاد می

نداز می باشتد که شرکت از نیتده خود ترسیم افرهتگ ناب نیز  تین است که همه کارکتا  سازما  متوجه  شم 

 کرده و همه در ن  نقش دارند خود  شم انداز نیز متمرکز بر مشترز و خواسته ها و انتظارات او می باشد.

ز مختلری دارد از جمله مهمترین ننها مسط  بود  سازما  و همکاریهاز افراد به دور از ساختار ناب مشخصه ها

 هاز تخصصی مختلف از نتایج ساختار ناب است. دیوارها و حصارهاز وویره از می باشد.تشکی  تیم

 باشتد فعالیت هاز دیگر به دنبال تقویت و یا کمک به ن  می تولید ناب بزرگترین فعالیتی که تقریبا اکثر فعالیت

هاز کلی سازما  و از بین  هاز سیستم حذف اتالف می باشد.این سیستم رفتارز سیستماتیک براز پیدا کرد  اتالف

 برد  ننها دارد.

 در سازمان ناب: ( T Q M )  نظریه مدیریت کیفیت جامع

رایتد مدیریت عبارت است از فدر سازما  ناب   TQM(Total Quality Managementمدیریت کیریت جامع 

بهبود مستمر که در ن  تالش می شود که انتظارات مراجعا  یا مشتریا  به نحو احسن برنورده شود ویا مدیریت 

کیریت جامع به مدیریتی ارالق می شود که کامال متعهد به کیریت باالز نتایج کار و بهبود مستمر در تمامی ابعاد 



 مدرس: مهدی احمدزاده                                                                 کسب و کار و بهره وریمدیریت 

........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

101 
 

 . سازما  یا عملیات است

را می توا  در  تد مرحله خالصه  سازما  ناب  و کارز حاکم بر مدیریت کیریت جامع در م موع اصول مهم

 : کرد

توجه زیاد به مشترز: در این نگرش توجه اصلی به خواسته ها و انتظارات مشتریا   ه در داخ  و  ه  -1

 . در خارج سازما  معطوف می گردد

 . دائم بهبود یابد و خدمات باید پیوسته و بصورت  توجه به بهبود مستمر: مطابق این نگرش کیریت کاال -2

بهبود کتترل کیریت: کتترل کیریت کام  کاال و خدمات واژه وسیعی است که تتها به محصول نهایی ارالق  -3

کاال را تحوی  می دهد و یا سرعت رسیدگی به  ناب  بلکه به شیوه هایی ارالق می شود که سازما  .  نمی شود

 . رخورد و رعایت در پاسخگویی مشترز را نیز شام  می شودشکایات و نوع ب

ست ش و اندازه گیرز دقیق: در این نگرش به کمک روش هاز نمارز دقیق کتترل کیریت فراگیر براز  -4

 . ست ش متغیرهاز عملکرد در فعالیت هاز سازما  ان ام می شود

هستتد باید در  ناب ادز که وابسته به سازما ترویض اختیار: در کتترل کیریت فراگیر همه کارکتا  و افر -5

 . فرایتد بهبود کیریت مشارکت داشته باشتد

ه قب  از سخن گرتن ، بزرگ بیتدیشید و به دنبال عباراتی بگردید که بتوا  به کمک ننها اثرات مثبتی بر شتونده همیش

 گذاشت .

 تعریـف ارتباطـات :

نه ، خواسته یا ناخواسته که از رریق ن  احساسات و نظرات ، به ارتبارات فرنیتدز است نگاهانه یا نانگاها 

ادراک می شوند . این فرنیتد ممکن است  شک  پیام هایی کالمی و یا نیرکالمی بیا  گردیده ، سپس ارسال ، دریافت و

رقرار ) مبین اهداف خاص ب ( Rhetorical )و یا بیانگر  ( Expressive )، عارری  ( Accidental )ناگهانی 

 مردم در سه سط  : درو  فردز ، میا  فردز و عمومی با یکدیگر ارتباط برقرار می کتتد .کتتده ارتباط   باشد . 
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 اشکال ارتبارات را بیا  نمایید:

هما  ارتباط با خود است . این نوع ارتباط  ( Intrapersonal Communication )ارتبارات درو  فردز  -1

 ش افکار ، تصمیم گیرز ، گوش داد  و خودنگرز را شام  می شود . فعالیت هایی مث  پرور

یا ارتباط با دیگرا  ، به ارتباط و مراودات  ( Interpersonal Communication )ارتبارات میا  فردز  -2 

 مصاحبه و مذاکرة گروهی می شود . بین دو فرد ارالق می شود . این نوع ارتباط شام  گرت و گو ،

فرد پیامی را به جمعی از مخاربین می  یا جمعی ،  ( Public Communication )بارات عمومی در ارت -3 

که پیامی از گویتده به  هره به  هره    ) نظیر ارتبارات رو در روفرستد . این نوع ارتباط ممکن است مستقیم ) 

 ویزیو  پخش می شود   باشد .شتونده متتق  می شود یا نیر مستقیم ) نظیر پیامی که توسن رادیو و تل

 ویژگي های ارتباطات را بیان نمایید:

می کتد . اگر دیدگاهها ،  است ، زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر ( Dynamic )ارتبارات فرنیتدز پویا 

نها نیز تغییر می توقعات ، احساسات و عوارف افرادز که در حال برقرارز ارتباط هستتد تغییر کتد ، ماهیت ارتباط ن

 کتد .

است ، زیرا هرگز متوقف نمی شود . همة ما افکار و ارالعات دریافتی  ( Continuous )ارتبارات فرنیتدز پیوسته 

را در هتگام خواب و رؤیا ، ترکر و بیا  ننها ، پرورش می دهیم . مغز ما همواره فعال است و ما هموراه در حال 

 برقرارز ارتباط هستیم .

می فرستیم ، نمی توانیم ن  را  است ، زیرا هتگامی که پیامی ( Irreversible )بارات ، فرنیتدز برگشت ناپذیر ارت

بی اثر سازیم . هتگامی که زبا  را در دها  می جتبانیم ، نگاهی معتادار می اندازیم یا عصبانی می شویم ، دیگر نمی 

 ر ما نیز نمی تواند ننچه را که اتراق افتاده است بی اثر سازد .توانیم نثار ن  را پاک کتیم . عذرخواهی یا انکا
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است ، زیرا پیوسته با خود و دیگرا  در تماس هستیم . اررافیا  نسبت به  ( Interactive )ارتبارات فرنیتدز تعاملی 

می دهیم و به  سختا  و اعمال ما واکتش نشا  می دهتد و ما نیز در برابر سختا  و اعمال دیگرا  ، واکتش نشا 

ت هاز ارتباری ما قرار می گیرند پاسخگویی می پردازیم . بتابراین  رخه از از کتش و واکتش ها ، مبتا و اساس فعالی

یا زمیته از است ، زیرا ارتبارات وابستگی زیادز به ک  ت ربه انسانی  ( Contextual )ارتبارات فرنیتدز محتوایی 

ما را وادار می کتد تا دانش و مهارت هاز الزم براز برقرارز ارتباط را کسب کتیم و با  ما دارد . پیچیدگی ارتبارات ،

 محین هماهتگ گردیم . 

 : گ سازمانيفرهن

مقصود از فرهتگ سازمانی، سیستمی از استتباط مشترک است که اعیاء نسبت به یک سازما  دارند و همین ویژگی 

خواند و ن  را در شود. کریس نرجریس، فرهتگ سازمانی را نظامی زنده مییکدیگر میموجب ترکیک دو سازما  از 

اندیشتد و احساس رور واقعی میسازند، راهی که بر ن  پایه بهقالب رفتارز که مردم در عم  از خود نشکار می

 کتد.کتتد تعریف میرور واقعی با هم رفتار میاز که بهکتتد و شیوهمی

 :فرهنگ سازماني ویژگیهای 

 و خالقیت فردز: میزا  مسئولیت، نزادز عم  و استقاللی که افراد دارند.1

نمیز بزنتد و شوند تا ابتکار عم  به خرج دهتد، دست به کارهاز مخاررهپذیرز: میزانی که افراد تشویق میو ریسک2

 بلتدپرازز کتتد.

 نماید.رود ان ام شود، مشخص میملکردهایی را که انتظار میو رهبرز: میزانی که سازما  هدفها و ع3

 کتتد.از که واحدهاز درو  سازما  به روش هماهتگ عم  میو یکپار گی: میزا  یا درجه4

دهتد و یا کتتد، ننها را یارز میاز که مدیرا  با زیردستا  خود ارتباط را برقرار میو حمایت مدیریت: میزا  یا درجه5
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 کتتد.حمایت میاز ننها 

 کتتد.و کتترل: تعداد قوانین و مقررات و میزا  سرپرستی مستقیم که مدیرا  بر رفتار افرادز اعمال می6

از که فرد در ن  تخصص دارد  را معرف از که افراد، ک  سازما  )و نه گروه خاص یا رشتهو هویت: میزا  یا درجه7

 دانتد.خود می

از که شیوة تخصیص پاداش )یعتی افزایش حقوق و ارتقاز مقام  بر اساس جهو سیستم پاداش: میزا  یا در8

 بازز و از این قبی  شاخصها.شاخصهاز عملکرد کارکتا  قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی

شوند با تعارض بسازند و پذیراز انتقادهاز نشکار از که افراد تشویق میو سازش با پدیدة تعارض: میزا  یا درجه9

 باشتد.

 شود.از که ارتبارات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود میو الگوز ارتباری: میزا  یا درجه10

 

 

 
 

  

 


