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.1
آیا من باید يك متشبث باشم؟



4   |   دستیار

L اساسات

متشبثشدنتصمیممهمیاستکهبایدباآگاهیوفکرزیادگرفتهشود.تصمیمشامنهتنهابرخودتانبلکهبراطرافیانشامنیزتاثیرمیگذارد:خانواده،

دوستان،وروابطاجتامعیوتجاریتانبهنحویازآنجامتاثرمیگردند.

تصمیممتشبثشدنزندگیروزمرهشامراازنظرچگونگیگذراندنوقت،رصفانرژیومهمترازهمهمرصفپولکامالًتغییرمیدهد.

متشبثشدننهتنهاازنظرمالیبلکهازجهتداشنتایدهوتبدیلآنایدهبهتجارت،برایشاماحساسکاملوپیرشفتمیدهد.بیشرتمتشبثانمیگویند

بهایندلیلدستبهکاروبارتجارتیزدهاندکهمیدانستهاندبرایمحصولوخدماتشاننیازوجودداردیامیدانستهاندکهمحصوالتوخدماتموجوددر

بازارنیازبهانکشافداشتهورویکردآنانمعرفیروشبهرتبودهاست.

اینکهفراهمکردنمحصوالتوخدماتبهرتپاداشمالیبههمراهدارد،یکواقعیتاست.امابرایفردمتشبث،جنبهمالینسبتبهنقشیکهاوباتشبث

خوددربهبودروشمعمولانجامیککاریاارائهخدماتبازیمیکند،اهمیتکمرتدارد.بایدبدانیدکهچهچیزیبرایشاممهماست.آیاشیوهیزندگی

تشبثاتیبااولویتهایزندگیشاممطابقتداردیاخیر؟

K بیشرت بدانیم

اینجاتعدادیازسوالهاییرابهشاممعرفیمیکنیمکهوقتیمیخواهیدمتشبثشوید،بایدازخودبپرسید.اگرجوابشامبهاکرثاینسوالهانخیرباشد،

بایددرمورداحتاملمتشبثشدنخودبیشرتفکرکنید.

1 قبالً. انجامدهدکه رابخواهد انجامدهد؛حتیچیزهایی بهشیوهیمتفاوت را وکارها بپذیرد را بایداحتاملخطر آیاذهنیتمتشبثدارم؟متشبث

کسیانجامندادهاست.

2 از. بایدغیر ارزشها،مهارتها،قوتها،ضعفهاوعالقهمندیهایشاماست.درعینحال،متشبث ازخودمشناختخوبدارم؟هدفشناخنت آیا

شناساییقوتها،مهارتهاواستعدادخودازناتوانیهاوکمبودهایخودنیزمطلعباشد.

3 آیامنابتکاروتحرکدارم؟متشبثانبایدبدوندستورورهنامییدیگران،بتوانندکاریراانجامدهند.درعینحالبایداعتامدبهنفسکافیبخاطر.

تقاضایکمکدرموقعنیازرانیزداشتهباشند.

4 آیادارايپشتکارومقاومهستم؟متشبثموفقشدنبهندرتبهیکبارگیوفوریاتفاقمیافتد.مسیرموفقیتپرپیچوخموتوأمبافرازونشیبهاو.

انحرافهاواصطحکاکهامیباشد.

5 آیاانعطافپذیرهستم؟کارهایمتشبثبهندرتدقیقاًمطابقپالنپیشمیرود.ازاینرو،شامبایدانعطافالزمبرایتغییرراداشتهباشید.گاهیموانع.

ایجابمیکندکهپالنراتغییردهید،یافرصتپیشبینینشدهایپیدامیشودکهنیازمندرویکردتازهاست.

6 آیافرداجتامعیهستم؟درمقاممتشبثشامنیازمندحامیتشبکهخانوادگی،دوستانوروابطمسلکیهستیدتاایدهیخودرابهواقعیتتبدیلکنید..

تبلیغ بتوانیددراجتامعرفتهدرموردتجارتخود تا بایدمهارتهایشخصیقویداشتهباشید ازایرنوشام بهتنهاییکارکنند، مشتبثانمنیتوانند

کنید.

7 آیاخانوادهامازشیوهیزندگیتشبثاتیمنراضیخواهندبود؟شامدوستداشتهباشیدیانداشتهباشید،خانوادهدرزندگیشامبعنوانمتشبثنقش.

مهمیبازیمیکند.شامبایدمسئولیتهایخانوادگیخودراسبکوسنگینکنیدوببینیدکهآیازندگیتجاریبهشامفرصتمیدهدتابهتعهدات

خانوادگیخودنیزعملکنید؟بیشرتزنانمتشبثموفقمیگویندحامیتخانوادهعاملاصلیموفقیتشانبودهاست.آیاشامازحامیتالزمبرخوردار

هستید؟

 

C تعریف اصطالحات این بخش

متشبث- شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

وظایفومسئولیتهایاصلیمتشبثچیست؟1.آغازتشبثوپالنگذاری 	 

اگرناکامشومچهاتفاقمیافتد؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

اهدافشخصیخودراچگونهتعیینکنم؟4.ادارهیارهربی	 

تحقیقبازارچیستوچگونهآنراانجامدهم؟6.بازاریابی   	 

عایدچیستوچگونهعوایدخودرابدانم؟12.مدیریتمالی 	 

نفعچیستوچگونهنفعخودرامشخصسازم؟12.مدیریتمالی 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ارزیابیآمادگیمتشبث
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.2
نقاط قوت و ضعف 

يك متشبث چیست؟ 
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L اساسات

قوت های یک متشبث یا کارآفرین

زمانیکهمتشبثانموفقمیشوند،نقاطقوتشانبهآنانکمکمیکندتااهدافخودراتعقیبمنایند.درعینحالکسانیراکهتحتادارهورهربیشانقرار

دارند،درتحققاهدافشانیاریرسانند.متشبثانمتایلبهاقدامرسیعواتخاذراهحلهایسادهوعملیدارند،درحالیکهاحتاملخطرراقبولمیکنند

ودررشایطعدماطمینانوبالتکلیفیراحتمیباشند.

درمجموع،مشبثانافرادمثبتنگر،شادمانوخوشبینبودهومعموالًتصامیمسختمیگیرند.هنگاممواجهشدنباسختیهاواحتاملناکامی،اعتامدبه

نفسازخودنشانمیدهند.

ضعف های یک متشبث

ضعفهایمتشبثانزمانیمنایانمیشوندکهدرمسایلپیشرویرشکتبهمشاوران،خانوادهیارشکایخودگوشندهند.ممکناستاینضعفناشیاز

خطایرهربیآنانیاعدمتوجهکافیبهمسایلمالی،گزارشهایاعملکردهاباشد.

یککمبودعامایناستکهبرخیمتشبثانمسئولیتهارابهدیگرانواگذارمنیکنندومیکوشندهرکارراخودشانانجامدهند.کمبودمعمولدیگراین

استکهعدهایازمتشبثانبهنقایصخوداذعانمنیکنندوازدیگرانکمکمنیطلبند.کمبودسومایناستکهتعدادیازمتشبثانفکرمیکنندمحصول

اعضای و باکارمندان،رسمایهگذاران،مشرتیان آنانفکرمنیکنندکهصحبترصیح ندارند. تبلیغ و بازاریابی به نیاز یاخدماتشانچنانخوباستکه

خانوادهدرموردمشکالتوچالشهامهماست.چهارمینکمبودعاممتشبثانایناستکهگاهبدونانعطافبهایدهیابرداشتخودمیچسبند،هیچگزینهی

دیگریرامدنظرمنیگیرندوامکانسودآوریوتطبیقپذیریآنرابصورتعینیارزیابیمنیکنند.

K بیشرت بدانیم

متخصصانبخشتشبثوکارآفرینیمالحظاتمتعددیدرموردقوت هایالزممتشبثموفقدارند.

عاقالنه تصمیم خطر کاهش برای و میشود؛ مواجه خوشبینانه بسیار خطر با میکند؛ برطرف ذوق و شوق با را "چالشها موفق متشبث خطرپذیری:

به باید باخطراتمیباشد.متشبثان وحسابشده رویاروییسنجیده بلکه نیست، آرزویغیرعاقالنهمرگ یا پذیریچیزیچونخودکشی میگیرد."خطر

دیگرانازجملهمحاسبان،کارمندانمالیوحتیکسانیکهنظرمتفاوتدارند،گوشدهند.هیچکسمتاممعلوماترادراختیارندارد،لذابهرتاستتا

جایممکنبهافرادبیشرتگوشدهیم.

اراده:متشبث"اخالقکاریفوقالعادهدارد؛باموانعروبروشدهوبرآنفایقمیآید؛ازموانعومشکالتحذرمنیکند."چالشهاوعقبگردهایزیادیاتفاق

میافتدکهفایقآمدنبرآنهانیازمندارادهیقویاست.درکارتشبثناکامینیزرخمیدهد،اماشخصباارادهدستازکارمنیکشدبلکهبهجستجوبرای

یافنتراههایتبدیلناکامیبهموفقیتادامهمیدهد.

تفویض اختیار: متشبثموفق"اختیارومسئولیترابهارادهیخودبهدیگرانواگذارکردهوفعاالنههمکاریمیمناید؛تواناییدیگرانراتشخیصدادهواز

آناستفادهمیکند."هیچکاربزرگیواقعاًتاکنونتوسطیکشخصبهتنهاییانجامنشدهاست.برایموفقیتداشنتیکتیمرضورتاستودردرونتیم

وظایفمتعددبایدبهافرادمختلفواگذارشود.

طلب دانش:متشبثموفق"معلوماتعمیقومرتبطبهکاروباربدستمیآورد؛دانشرابعنوانمزیترقابتیبهکارمیبندد؛نیازهایمعلوماتیراپیشبینی

میکند."

فکر خالق:"فراترازحدودومرزهایمعمولمیاندیشد؛ایدههایتازهطرحمیکند؛گزینههایمختلفرابررسیمیکند؛وبرایمشکالتراهحلجستجو

اندازدکههیچکس تارویکردهاییرابهکار میمناید."معموالًراههایمختلفیبرایحلمشکالتوجوددارد.داشنتفکرخالقبهمتشبثکمکمیکند

دیگریبهآننیاندیشیدهباشد.

اعتامد به نفس:متشبثموفق"خوبظاهرمیشود؛ابتکاربدستمیگیرد؛وبهتواناییخوددرانکشافکسبوکارباوردارد."اعتامدبهتواناییهاودانش

خودمشخصهیکلیدیمتشبثموفقاست.
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تبلیغ کردن:مشتبثموفق"بهمنایندگیازرشکتخودباجرأتمتامصحبتکردهودیدگاهرشکترابطورموثربیانمیمناید."

تأمین ارتباط:متشبثموفق"دارایآگاهیاجتامعیعالیاست؛روابطمتقابلسودمندایجادمیکند؛خوشبرخوردومثبتنگرمیباشد."

رک و رصیح بودن:متشبثدربیاندیدگاهخودمشکلندارد،حتیاگرازنظراتاشاستقبالنیزنگردد.آنانازگفنتچیزهاییکهدیگرانبهآنمیاندیشند،

هراسندارند.متشبثینازآزمودنحدودومرزهایمعمولهراسندارند،ورکگوییورصیحالهجهبودندراینکارکمکشانمیکند.

عملگرایی و منطقی بودن:متشبثانممکناستدلبستهفلسفهباشند،ولیدرروشزندگیخودهمیشهعملگرامیباشندومیانچیزهایموثروغیرموثر

تفکیکقایلمیشوند.متشبثانازچیزهایدقیقوایدههایدرستلذتمیبرند،نهازبحثهایبیرسوپایبیمعنا.

ناراحتمیباشندوزمانیکهرشایطسختو یا افرادراحت افرادبسیارهوشیارهستند.وقتیچیزیتغییرمیکند،وقتی هوشمندی و بصیرت:متشبثان

وخیممیشود،آنانمتوجهوضعیتپیرامونشانمیباشند.مهارتهایمشاهدویآنانرادرتأمینارتباطراحتومناسبحالهرکسکمکمیکند.

مبتکر و بدیع بودن:عالقه مندیمتشبثانبهایدههاوتبادلهافکاربخشیازمتایلبهمبتکروبدیعبودناست.طوریکهدرباالگفتیم،شوقآزمودنمرزها

وحدودرایجوتواناییصحبترصیحومستقیمبهمتشبثابزاربدیعومبتکربودنرافراهممیسازند.

خوش مرشبی و نزاکت:متشبثانمعموالًطبیعترهربیدارندوقادراندنهتنهاباهرکسبسازندبلکهمیتوانندتقریباًهرکسرامدیریتکنند.چونآنانبسیار

هوشمندوبابصیرتهستند.درمراودهوخاطرجمعیدادنبهدیگران،عالیمیباشند.اینصفاتآنانرادرمحیطاجتامعیورهربیافرادموثرمیسازند.

بهیادداشتهباشیدکهترکیبیازاینصفاتومهارتهامتشبثانرابهانجاممأموریتشانموفقمیکند.وقتیبهاینصفاتمیاندیشید،تواناییهایخود

رابررسیکنیدوببینیدکهشامدررشایطمشابهدرزندگیشخصیومسلکیخودچگونهرفتارکردهاید.

C تعریف اصطالحات این بخش

تفویض صالحیت-اعتامدبهکسیدیگردرانجامپیشربدیککار.

خطر کردن-اقدامکردندررشایطیکهمطمنئنباشیدچهاتفاقخواهدافتاد.

تعامل  افکار-وقتیگروهیازافراددورهمجمعمیشوندتاایده هایتازهوراههایجدیدرابرایانجامکارهاجستجوکنند.

متشبث یا کارآفرین-شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.

رشکا-افرادیکهازیککسبوکارمتاثرمیشوندیاازطریقرفتاروکردارخودبرآناثرمیگذارند.

رسمایه گذاران-اشخاصیاسازمانهاییکهبرایشخصیارشکتدیگرپولیامنابعفراهممیکنند،بااینهدفکهدرموفقیت)دستاوردمالی(آنشخص

یارشکترشیکشوند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهمربیانومشاورانراپیداکنم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

ویژگیهایرهربانخوبچیست؟ 4.ادارهیارهربی	 

چراوچگونهرشحمأموریتشخصیخودراایجادکنم؟4.ادارهیارهربی	 

اهدافشخصیخودراچگونهتعیینکنم؟4.ادارهیارهربی	 

نظراتوپیشنهادهاراچگونهبدستآورم؟4.ادارهیارهربی	 
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برایانکشافاتیکهمیخواهم،چگونهنظراتبیشرتگرداوریکنم؟4.ادارهیارهربی	 

چگونهتیمهایموفقبسازم؟4.ادارهیارهربی	 

چگونهرهرببهرتشوم؟4.ادارهیارهربی	 
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 .3
وظایف و مسئولیت های 

اصلی یک متشبث چیست؟
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L اساسات

وظایف و مسئولیت های متشبث در طول حیات رشکت تغییر می کند. برخی وظایف و مسئولیت ها عبارتند از:

تعییندیدگاهوهدفرشکت.	 

تشخیصفرصتیکهرشکتبایدازآناستفادهکندیاتشخیصمشکلیکهرشکتبایدآنراحلمناید.	 

ایجادوپرورشمحصولیاخدماتیکهرشکتبهمشرتیانپیشکشخواهدکرد.	 

گرفنتنظرومشورهازدوستان،خانوادهوکارشناسانیکهدرموردآنکسبوکارآگاهیدارند.اینبخشیازتحقیقبازاراست.	 

نوشنتپالنتجارتیتادیگراننظرتجاریمتشبثوچگونگیاجرایآنرادرککنند.ازجملهمقدارپولیکهبرایرشوعوادامهیکارآنتشبثدریک	 

یادوسالاولرضورتخواهدشد.

کسبمعلوماتدرموردرقیبانیکهفعالًنیازبازاررادرارتباطبهکسبوکارموردنظربرآوردهساختهوشناساییمشرتیانوبازارهایبالقوهاینتشبث.	 

رقیبان( )تحلیل

تنظیموآمادهسازیمحلیکهرشکتدرآنفعالیتخواهدکرد.گرفنتجوازهایالزمواطمینانازرعایتومدنظرگرفنتمتاممقرراتدولتی.	 

وقتی رشکت توسط خود متشبث و با حداقل کمک بیرونی راه اندازی شد و رشوع به فعالیت کرد، صاحب رشکت مسئولیت های ذیل را به عهده 

خواهد داشت:

حسابداری	 

سفارشگرفنت	 

فروش	 

 	)Shipping and receiving(انتقالکاالهاوخدمات،وصولموادوتجهیزات

وقتی رشکت رشوع به فعالیت کرد، متشبث وقتی بیشرتی رصف وظایف ذیل خواهد کرد:

آموزشدیگرانبرایانجامبرخیعملیاتهایابتداییدررشکتازجملهتولید،فروشات،انتقاالتووصولها	 

خدماتمشرتیوروابطمشرتی	 

اعالناتوبازاریابی	 

نظارتازثبتونگهداریاسنادوحساباتمالی	 

جستجویفرصتهابرایرشدرشکت	 

آموزشوتربیهرهربانیکهدرمدیریتورشدرشکتکمککنند	 

برآوردننیازهایرسمایویبیشرترشکتازطریقرسمایهگذاریشخصی،رشاکتیاقرضههایبانکی	 

K بیشرت بدانیم

برایبسیاریمتشبثانمترکزبرچندینکار)وگاهیمتامکارهابهصورتهمزمان(سودبخشاست.دیگرانشایدمدیریتهمزمانکارهایزیادوداشنت

وظایفبسیاردریکوقتراسختوخستهکنبدانند.مهمنیستکهشامازکدامیکیازایندوگروهمتشبثانهستید،چونوظایفهردوگروهشبیههم

هستند.

تعدادی از معمول  ترین نقش هایی که شام بعنوان متشبث به عهده خواهید داشت، عبارتند از:

رهربی-تعریفرهربیمشکلاستوانجاموظیفهرهربیمشکلترازآن:تواناییانجاموظیفهیرهربیحاصلتجربهاست.شامبعنوانرهربوظیفهیتعیین

تقویتمحیطمثبتدررشکتحتیدر و منازعات، به بهکساندیگریکهدررشکتشامکارمیکنند،رسیدگی الگویخوبشدن امور، انجام شیوههای

رشایطیکهکارهاخوبپیشنرودرابهعهدهدارید.

چهره یا معرف رشکت-شامدرداخلرشکتوبیرونازآن،بعنوانمنایندهرشکتشناختهخواهیدشد.هنگامدیدارباتاجراندیگردرجلسات،محافلیا

فعالیتهایبیرونی،نهتنهامالکرشکتخواهیدبودبلکهدرذهنکسانیکهمالقاتمیکنیدشامورشکتتانباهمیکچیزجلوهمیکنید.مردمرشکتشام
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رابهشخصیتورفتارتانارتباطخواهندداد،لذاحتامًتالشکنیدکهازرشکتخودخوبمنایندگیمنایید.

داشنت رؤیا و قدرت تخیل:دلیلموفقیتمتشبثینایناستکهیکایدهرابهکسبوکارتبدیلکردهوبرایتبدیلایدهبهتشبث،متشبثبایدتواناییرؤیا

پروریراجعبهآیندهراداشتهباشد.افراددارایرؤیاوقدرتتخیلخوبهمیشهدرجستجویفرصتنواوریویافنتراههایتازهبرایرفعچالشهایقدیمی

میباشند.زمانیکهرشکتراهاندازیشد،ایننقشهمیشهبهعهدهیشامباقیخواهدماند.افرادصاحبرؤیاهموارهبهتالشخودبراییافنتراههایتازه

برایپیرشفتومسیرهایتازهیرشدرشکتادامهمیدهند.

تصمیم گیرنده-شامبعنوانمتشبثکارمندان،مشرتیهاوتهیهیکنندگانیخواهیدداشتکهدرموردمعلوماتومسایلپیچیدهبهشاممراجعهخواهند

کرد.شامبعنوانشخصیکهبیشرتینتصامیمرامیگیرید،بایدگاهیتصامیمیاتخاذکنیدکهاحتامالًمتامافراددخیلدرآنکارراخرسندنخواهدکرد.

یاناکامیرشکتمیباشد.ممکناستافرادیدارایمهارتمالیدررشکتخود مدیر مالی-سالمتمالیرشکتشامبزرگرتینعاملموفقیتدرازمدت

استخدامکنید.بااینحال،مسئولیتنظارتاسنادمالیرشکتواقداماتالزمراهمچنانبهعهدهخواهیدداشت.درمسایلمالیدرستکاریوشفافیت

بسیارمهممیباشد.

اهمیت پر ازهمه بیشرت تبلیغرشکت بازهمنقششامدر باشید، آورده بهرشکتخود را اعالنات و فروشات بازاریابی، اگرمتخصصان تبلیغ کننده-حتی

میباشد.بعنوانمبلغاصلیشامبایددرموردرشکتخودآگاهیدهیکنیدوبرداشتمثبتیازرشکتدرمیانکارمندانومشرتیانایجادمنایید.شامهمیشه

بایدبهراههاییبخاطرافزایشفروشاتوفرصتهایرشکتخودفکرکنید.

مدیر خدمات مشرتیان-هیچچیزیبرایمتشبثبهاندازهخرسندیووفاداریمشرتیانرشکتمهمنیست،بخصوصزمانیکهرشکتکوچکونوپااست.

اهمیتحیاتی برایسالمترشکتشام آنان و زیادمشرتیانمحدودخواهیدداشت احتامل به زیراشام بود اصلیشامخواهد ازمسئولیتهای یکی این

خواهندداشت.شامبایدخودتانمواظبرضایتمشرتیانباشیدودرصورتنیازدرمحصوالتوخدماتخودتعدیالتیواردکنید.

مدیر منابع برشی-شامدرمقاممتشبثبایدمسئولیتایجادتیمیرابهعهدهبگیریدکهایدههاواهدافشامراموفقانهجامهعملبپوشانند.یعنیشام

بایدکنرتلکاملبرواردشدنافراددررشکتخودداشتهباشیدونوعمهارتها،استعدادها،تحصیالت،تجاربوشخصیتهایالزمبرایانجامموفقانهکارها

رابایداولویتبندیکنید.

مدیر همه چیزهای دیگر-تشبثوکارآفرینیرصفاًجذبهشخصیوشکوهنیست.ثبتاطالعات،ترشیفاتاداری،اطمینانازموجودیتچایبرایتیمودیگر

کارهایعادیوقتزیادشامراخواهدگرفت.البتهاینکارهانیزبخشبسیارمهمدرتأمینموفقیتتجارتشاممیباشد.

بطورمثال،وقتیفریدهدروالیتهراتیکاستیشنرادیوراهاندازیکرد،کارشرابانوشنتایدهیتجاریبسیارکوتاهبخاطرجلبرسمایهرشوعکرد.وقتی

کارعملیرادیورارشوعکرد،خودشنطاقاصلیرادیوبودوبیشرتاوقاتباکسانیکهمیخواستندآگهیتجارتیخودرادررادیویاونرشکنند،صحبت

میکرد.اومصاحبهباافرادمهمجامعهرانیزخودشتنظیممیمنودوبرایگردآوریگزارشبهوالیاتدیگرسفرمیکرد.گاهیتیماشازاودرموردمسایل

مالیوحلمشکالتبانکیمشورهمیخواست.هرچندوقتیکباروسایلوتجهیزاتاستدیوبهمشکلمواجهمیشدوازاقارباشبخاطرترمیمآنهاکمک

میخواست.اودرجلساتمتعددرشکتهایرسانهایرشکتوسخرنانیهایکوتاهارایهمیکردتاروابطخودرازندهنگهدارد.کاراوزندگیاششدهبود،اما

اوازکارخودلذتمیبردچونازنرشصدایمردمدررادیوشادمیگردید.بعدازدوسالواستخدام12نفر،اوهنوزاحساسمیکرددرروزهاینخستکار

رشکتخودقراردارد.طبیعتکارشبهرهربیوتصامیماسرتاتیژیکتبدیلشدهبود،ولیهنوزدرکارهایروزمرهرشکتبسیاردخیلبود.

بعضیازاینوظایفباگذشتزمانازدوششامبرداشتهمنیشوند.ممکنافرادبیشرتیاستخدامکنیدکهاینمسئولیتهارابهعهدهگیرند،امابازهمشام

مسئولیتتصمیمنهاییوتعیینمسیریراکهسایررهربانادارهآنراتعقیبکنند،بدوشخواهیدداشت.اینکارهافشارزیادیبرمتشبثانواردمیکنندو

برخیافرادبیشازآنچهواقعاًارزشداشتهباشد،درگیراینمسایلمیشوند.بااینحالبایدتذکردادکهاینکارهابهجذابیتوظیفهشامکمکخواهدکرد

وبهشامدرکبهرتیازسازوکارواقعیتجارتخواهدداد.
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C تعریف اصطالحات این بخش

متشبث یا کارآفرین-شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.

رسمایه گذاری-پرداختپولبهرشکتبهمنظورآنکهبعداًعایدبدستآید.

مربی-وقتیبهدیگرانکمکمیکنیدتابهبهرتینوجهکارکردهودرجریانپیشربدکاربهآنهامشورهمیدهید.

مدیر منابع برشی-کسیکهمسئولیترسیدگیبهامورکارمندانرشکترابهعهدهداشتهوکارهاییازقبیلحفظاسناداستخدام،یافنتافرادواجدرشایط

کاردررشکتورسیدگیبهمشکالتکارمندانانجاممیدهد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهمحصولیاخدماتخودرابهرتازرقیبخودبسازم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

برایکاروبارخودچگونهمشورهورهنامییبدستآورم؟2.ثبتوراجسرترسمیتشبث	 

چگونهاسرتاتیژیواهدافرشدبرایرشکتخودتعیینکنم؟14.رشدوتوسعه 	 

رهربانموفقچهکارمیکنند؟4.ادارهیارهربی	 

کارمندانخودراچراوچگونهتقویتکنم؟4.ادارهیارهربی	 

چگونهکارمندانخودرشددهمتابهرتکارکنند؟8.منابعبرشی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

نقشهراهپالنگذاریموفقانه
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 .4
چگونه تشویق، حامیت و توافق 
خانواده ام را برای رشوع و ادامه  

کار تجارت خویش بدست آورم؟
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L اساسات

رشوعتجارتبهاحتاملزیادتغییراتیدرزندگیخانوادگیشامبهوجودمیآورد.خانوادهمعموالًانگیزهاصلیرویآوردنبهتجارتاست.لذادخیلکردن

اتفاقاتجاریو از آنانرا ازآنکهکاروبارخودرارشوعکردید،بهرتاست ازآنچهمیخواهیدانجامدهید،مهماست.بعد اعضایخانوادهوآگاهکردنشان

احتاملتغییرزندگیآناندرنتیجهاینوضعیتجدیدمطلعنگهدارید.

خانوادهشاماحتامالًمنبعمهمحامیتدرمسیرفرازونشیبکاروتجارتتانخواهدبود.حتیاگراعضایخانوادهدرتجارتمرصوفنباشند،میتوانندسفیر

رشکتشامدراجتامعباشند.مهماستکهتاجایممکنآنانرانسبتبهتجارتخودآگاهنگهداریدتابصورتدرستازشاممنایندگیبتوانند.

K بیشرت بدانیم

کسبحامیت،توافقوتشویقخانوادهمهماست،زیرااین هادرحفظروابطساملخانوادگیدرآغازوادامهکارتجارتمفیدمیباشد.

دیدارهای خانوادگی-بطورمنظم)یاهرقدرممکنباشد(بایدبرایانتقالاطالعاتتازهدرموردتجارتخودبهخانوادهوقتبگذارید.میتوانیدایندیدارها

راجداازگردهامییهایخانوادگیبرگزارمناییدتامترکزاصلیشامبرامورتجاریباشد.

بخصوصهنگامرشوعکارتجارتاعضایخانوادمیتوانندنقشمهمیبازیکنند،چونآناناحتامالًبیشرتازافراد دخیل کردن خانواده در کار تجارت- 

دیگربرایکاردرساعتهایطوالنیحارضخواهندبود.وقتیرشکترشدکردواعضایخانوادهدرآندخیلگردید،بایدوظایف،مسئولیتهاوانتظاراتهر

عضودخیلدرکارواضحومشخصباشد.

ارتباطات-عالوهبردیدارهایخانوادگی،ارسالمنظمیادداشتیاایمیلبهارتباطاتفاقاتتازهدرکارتجاریتانبهخانوادهنیزمیتواندمفیدواقعشود.حتی

اگراعضایخانوادهدرکارتجارتدخیلنباشند،اطالعدهیبهآنانمیتواندباعثجلبحامیتوتشویقشانازکارشامگردد.

بطورمثال،هنگامیکهخانمرنگینهکارخامکدوزیاشرادروالیتقندهارراهاندازیکرد،درگرفنتجوازتجارتیمشکلداشت.ادارهمحلیهرگزتاآنوقت

باتقاضاییکخانمبرایثبترشکتروبرونشدهبود.مهمترازآن،مسئوالنحارضنبودندرنگینهرابعنوانمالکیارئیسرشکتثبتکنند.رنگینهدستاز

تالشبرنداشت.نقطهیقوتاوحامیتخانوادگیوتأییدپدراشبودکهدرمتامپروسهیرشوعتشبثاوراهمراهیکردهبود.بهکمکپدررنگینه،مسئوالن

بارها باوجودآنکه برتشبثوجودنداشت.رنگینه برابرمالکیتزنان اینخانمرابهحیثرئیسرشکتثبتکنند،چونهیچمانعقانونیدر حارضشدند

بهخاطرکارتجارتخودبهکابلوخارجازکشورسفرکرده،امادرتجارتموفقبودهاست.زیرادرغیاباوخانوادهاشازکارشبهخوبینظارتوحامیت

اعضایخانوادهخواستار از کار امرالزمیاست.شاممیتوانیددرهامنرشوع تجارت در موفقیت برای متوجهشدهاستکهحامیتخانواده او میکنند.

همکاریشویدتاباگذشتزمانوقتیرشکتشامرشدمیکنندآنانخودرابخشمهمرشکتبدانند.

زنانمتشبثبهدلیلمسئولیتهایخانوادگیازجملهمراقبتازکودکان،معموالًبیشرتبهحامیتخانوادههایشاننیازدارند.زنانیکهطفلدارند،معموالً

بخاطررسیدگیبهامورایجادیاتوسعهتجارتخودنیازمندحامیتخانوادهدرمراقبتازکودکانشانهستند.وقتیمیخواهیدواردعرصهکارآفرینیشوید،

حامیتخانوادهدرمراقبتازکودکانتانبهشامفرصتخواهددادتاوقتکافیبرایکارهایتجارتیخودداشتهباشید.ازسویدیگر،اگرپولداشتهباشید،

میتوانیدکودکانخودرابهمکتبوکودکستانبفرستید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

موانععامآغازتشبثچیست؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

چگونهمربیانومشاورانراپیداکنم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

آیاازدوستانوخانوادهخودبخواهمکهدرتشبثمنرسمایهگذاریکند؟3.دسرتسیبهمنابعمالی   	 

چگونهاعضایخانوادهرادررشکتخودمدیریتکنم؟8.منابعبرشی 	 
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.5
پالن تجاری چیست و چگونه 

یک پالن تجاری بسازم؟
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فرضکنیدتجارتشاممقصدیاستکهمیخواهیدباسفربهآنجابرسید.درآنصورت،پالنتجارتینقشهیراهرسیدنبهآنمقصداست.بانوشنتپالن

تجارتیشامدرکروشنوعمیقازنیازمندیهایرشوعوادامهکاربدستخواهیدآورد.

وقتیتخمیکدرخترابهزمینمیکارید،درواقعبهآیندهمیاندیشید.شامازخودسوالهایزیادیمیپرسیدوباخانوادهودوستاندرمیانمیگذارید.

چهمقدارتخمنیازدارید؟چهنوعتخمنیازدارید؟تخمهارادرکجابایدبکارید؟برایخریدتخمهابهچهمقدارپولنیازخواهیدداشت؟درختچهوقترشد

کردهوبهمثرخواهدرسید؟آیابرایکاشنتتخمهابهکمککسدیگرنیازخواهیدداشت؟بهکدامابزارنیازدارید؟اینهاسوالهایاصلیاندکهبایدقبل

ازکاشنتتخمهابهآنجوابدهید.مثلکاشنتتخم،بایددرموردرشوعتجارتخودبطورمنطقیفکرکنید.وقتیپیشازوقتبیاندیشیدوبرایگامهای

بعدیپالنگذاریکنید،بیشرتازتجارتخودآگاهخواهیدشد.اینفکرکردنبهشاماجازهمیدهدسوالهایبیشرتبپرسیدوپاسخهایبیشرتبدستآورید.

براینوشنتپالنتجارتیبهوقتنیازداریدودرجریاناینزماننکاتزیادیرابایدفکرکنید.وقتیپالنخودرامینویسید،احتامالًافکارتازهایبهذهن

شامخواهدرسیدوچیزهاییراکشفخواهیدمنودکهدرآغازممکناستهرگزبهآنهافکرنکردهباشید.

برایساخنتپالنتجارتیفارمتواحدوخاصوجودندارد.مهمترینبخشپالنتجارتیپروسهیتدوینآناست.تدوینپالنوفکرکردندرموردآنچهبرای

تحققپالنکارآفرینیخودنیازخواهیدداشت،شامرابهموفقیترهنمونخواهدکرد.

K بیشرت بدانیم

پالن تجارتی شامل رشح و برنامه ریزی نحوه  رسیدگی به مسایل کلیدی رشوع تجارت می گردد. این مسایل کلیدی عبارتند از:

در تجارتیشام پالن لذا میباشد، مکتوب تجارتی پالن میخواهد ازشام بانک یا یکرسمایهگذار که اولینچیزی اوقات بیشرت پروپوزل جلب رسمایه- 

تشخیصمقدارپولیکهنیازداریدکمکمنودهودستاویزیمیشودتابهبانکورسمایهگذارنشاندهیدکهشامکارخانگیخودراانجامدادهاید.پروپوزل

جلبرسمایه،اعتامدرسمایهگذاروبانکرانسبتبهتواناییوتوجهشامبهموفقیتتشبثتانجلبخواهدکرد.

تحلیل کامل-درنوشنتپالنتجارتیشامبهعنارصمختلفیکتشبثخواهیدپرداخت.برایانکشافموفقانهتشبثتنهامحصولوخدماتمطرحنیست،

بلکهمسایلزیاددیگرینیزمطرحمیباشند.بطورمثال،عنارصمختلفحامیتکنندهیمحصول/خدماتشامبازاریابی،نیرویکار،حسابداری،محاسبه،

تولیدوغیرهمیباشند.

رهنامیی تطبیق-وقتیشامکاروبارخودراراهاندازیکردید،پالنتجارتینبایدرصفاًدررویورقباقیمانده،بلکهازآنبعنوانابزارمهمهدایتگردش

چرختجارتخویشاستفادهکنید.

بهکسانیاستکهدرکارشامدخیلمنیباشند.بطورمثال،پالن نظردرموردماهیترشکتتان تبادل و راهاصلیاطالعرسانی ارتباطات-پالنتجارتی

کنندگانی تهیه به اطالعات دادن مهم روش تجارتی پالن خانوادهکمکمناید. اعضای و دوستان با تجاریشام دیدگاه کردن دررشیک میتواند تجارتی

میباشدکهباتجارتشامآشنانیستند.نشاندادنپالنتجارتیبهفروشندهیاعرضهکنندهاحتامالًآنانرابیشرتمطمنئخواهدساختکهشاممشرتیقابل

اعتامدومهمهستید.

بیاموزیدکهدررشوعکارهرگزبهآنفکرنکردهباشید.بطور آموخنت در جریان کار-وقتیشامپالنتجارتیخودرامینویسید،ممکناستچیزهاییرا

مثال،اگرایدهیتجاریشامساخنتیکرستورانتکوچکاست،هنگامنوشنتپالنتجارتیممکناستمتوجهشویدکهبرخیقوانیندولتیدرارتباطبه

تنظیمامورغذاییوجوددارد.بااینآگاهیدرجریانتدوینپالنتجارتی،میتوانیدبخاطررسیدگیبهایننیازازقبلآمادگیبگیرید.تصورکنیدتغییرو

اصالحکارتجارتیشامبرایرعایتمقرراتحکومتی،بعدازبازگشاییرستورانتچقدرپرهزینهخواهدبود.ایننوعتغییربرایرشکتشامبسیارپرهزینهو

مشکلآفرینخواهدبود،ولیوقتیدرپالنتجارتیآنرامدنظرگرفتهباشید،شانسموفقیتشامبهحداکرثمیرسد.

واقعبینانه کاربصورت ادامه و برایرشوع را نیازهایتان بتوانید تا برایدرکوسعتکاررشکتشاممیباشد، عالی راه تجارتی، واقعیت ها-پالن بررسی 

ارزیابیمنایید.دریافتحقیقتدرموردرشکتتاندررویورقپالنتجارتیبسیاربهرتازآناستکهکارخودرارشوعکنیدومدتیبعدترمتوجهشویدکه

تجارتآنچیزینیستکهشامدراولفکرمیکردید.
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شایدفکرکنیدبرخیمتشبثانبدونساخنتپالنتجارتیکارخودرارشوعمیکنندوبااینوجودموفقمیشوند.ولییادتاننرودکهاگریکمتشبثموفق

میشود،درمقابل،دههاتندیگرناکاممیگردندویکیازدالیلآن،نداشنتپالنتجارتیواضحبرایرهنامییکارآنهاست.بدونپالنتجارتیشامبرداشت

واضحیازمقصدتانوچگونگیدستیابیبهآننخواهیدداشت.پالنتجارتیاساستجارتشامراتشکیلمیدهد.

ابزاربرایساخنتپالنتجارتیخوداستفادهکنید.تدوینپالن ابزارپالنتجارتیچارچوبکلیتدوینپالنتجارتیرادراختیارشامقرارمیدهد.ازاین

و نیزاصالحخواهیدکرد.غنامندکردن را راهاندازیوپیشبردکار،پالنتان تازهدرجریان باآموخنتچیزهای بهیکبارگیتکمیلمنیشودوشام تجارتی

بازنگریپالنتجارتیبرایرشوعورشدتجارتگاممهمیاست.درجریانپروسهیپاسخدهیبهسوالهایارایهشدهدرابزارپالنتجارتی،احتامالًچیزهای

مهمیرامتوجهخواهیدشدکهدرغیرآنشایدبهذهنتانخطورنکند.

C تعریف اصطالحات این بخش

تطبیق- شیوهپیادهکردنیکایدهیاتصمیمبهعمل.

پالن تجارتی-سندمکتوبیکهرشحمیدهدیکرشکتیاتشبثچگونهبرایرسیدنبهاهدافخودپالنگذاریمیکند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

برایتوسعهیکاروبارخودچگونهپولومنابعبدستآورم؟14.رشدوتوسعه	 

چگونهاسرتاتیژیواهدافرشدبرایرشکتخودتعیینکنم؟14.رشدوتوسعه 	 

بانکدروقتپرداختقرضهچهچیزهاییرابررسیمیکند؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

تحقیقبازارچیستوچگونهازآناستفادهکنم؟6.بازاریابی	 

چگونهبدانمکهمشرتیانمحارضاندچهقیمتیبپردازند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهرشکتمنبهمشرتیانمحصوالتباکیفیتوارزشمندعرضهمیتواند؟7.فروشاتوخدماتمشرتیان	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

رئوسمطالبپالنتجاری

)StageS of BuSineSS chart(مراحلتهیهیچارتتشکیالتی

نقشهراهپالنگذاریبرایموفقیت
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 .6
چگونه نوعی کار و باری را که 

رشوع می کنم، مشخص سازم؟ 
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یکدلیلعمدهرشوعکسبوکاربدستآوردنپولاست.ولیراهخوبتشخیصنوعتجارتیاکسبوکارموردنیازایناستکهبهخود،خانوادهومحیط

تاننگاهکنیدوببینیدکهچهمشکالتیوجودداردکهبایدبرایآنهاراهحلپیداشودوچهکارهاییبرایبهبودرشایطزندگیمیتوانانجامداد.

منشأتعدادزیادیازرشکتهااینبودهاستکهکسانیازمشکالترنجبردهوتصمیمگرفتندکهخودشانآنهاراحلکنند:"حتامًراهبهرتیوجوددارد."

بیشرترشکتهانهباآغازکارانقالبی،بلکهباحلیکمسألهیابهبودروشموجودحلمسایلآغازشدهاند.متشبثانراهبهرتانجامامورراپیدامیکنند.

برخیمتشبثانازطریقکاریکهخودشاندوستدارند،تجارتموفقیراراهاندازیمیکنند.بطورمثالراهاندازیکاروبارشیرینیپزیرامدنظربگیریدکه

ازعالقهیکفرددرپخنتوساخنتکیکوکلچهدرخانهرشوعشدهباشد.

معموالًیکمتشبثچیزیرادرجایدیگری،شایددرجریانرخصتییاسفربهشهریاکشوردیگردیدهوتجربهمیکند،وبعدآنایدهراازبیرونبهشهر

ومحلهخودانتقالمیدهد.شاممحصولیرابهدلیلعالیمتجاری،حقوقمعنویوانحصاریمنیتوانیدکاپیکنید،امامیتوانیدازآنایدههاالهامگرفته

چیزمشابهیابهرتیراتولیدکنید.

نکتهیکلیدیدرانتخابیکتجارتایناستکهبامهارتها،تجاربیادانششامارتباطداشتهباشد.چونشاموقتزیادیرارصفآنتجارتخواهیدکرد.

لذابایدآنرابدانید،درککنیدوازانجامآنلذتبربید.

وقتییکسلسلهمفکورهیابتداییدرموردکاریکهرشوعمیکنیدرابدستآوردید،آنگاهمیتوانیدبهاینبیاندیشیدکهآیاازآنطریقبهپولوخودکفایی

مالیخواهیدرسید.تشبثیکهبیشرتازمرصفخودپولعایدنکندمدتزیادیدوامنخواهدکرد.

K بیشرت بدانیم

برای تشخیص تجارتی که باید رشوع کنید، روش های ذیل را مدنظر گیرید:

مشاهده- بهمحیطخودنگاهکنید.حتامًچیزهاییدرمحیطشاموجودداردکهبهنظرشامنیازبهبهبوددارندویااصالًجایبعضچیزهاخالیاست.مثالً

چیزیسادهایچونمشاهدهشخصیکهمیخواهدکلکینراپاککندولیبرایانجاماینکاربسیاربهزحمتخموراستمیشود.باانکشافناچیزیدر

دستهیابزاریکهکارگرباآنکلکینراپاکمیکند،کیفیتورسعتکاربسیاربهرتخواهدشدوزحمتآننیزبهمراتبکاهشخواهدیافت.تجارتشام

ممکناستابزارکلکینشوییبهرتیتولیدکندکهدرآنازکمبودهایابزاریکهقبالًدربازاروجودداشت،خربینباشد.

ایدههاکمک یافنت در را نزدیکشام ودوستان کنید.خانواده پیدا مردم نیازهای و پرسیدنکمبودها با را تجارتی فرصت میتوانید گاهیشام جستجو- 

شام مثال، بطور کنید. هستند،صحبت آگاه تجارتی نیازهای بر آن اثرات و آینده جریانهای و جاری تحوالت به نسبت که افرادی با میتوانید میکنند.

میتوانیدباصاحبیکخوراکهفروشیصحبتکنیدودرجریانصحبتمتوجهشویدکهمردمخواستارمحصوالتیهستندکهفعالًمیرسمنیباشندوبعد

تجارتیبرایعرضهآنمحصوالتایجادمنایید.

برای عالی دریچهی انرتنیت بیاندیشید. بازارمحلیخودتان به آنها آوردن برای و ببینید دیگر مناطق بازارهای در موفق وخدمات بهمحصوالت تحقیق-

پی گیریاتفاقاتسایرنقاطجهانوشناساییچیزهاییاستکهاحتاملموفقیتشاندربازارشاموجوددارد.انرتنیتشامرادرشناساییعرضهکنندگان

مهموهمکارانبالقوهایمعرفیمیکندکهمحصوالتوخدماتشانرابهبازارخودبیاورید.

عالقه و شوق-بهچیزیفکرکنیدکهازقبلبطوررسگرمییابعنوانفعالیتاصلیانجاممیدادیدوببینیدکهآیامیتوانیدآنرابهتجارتتبدیلکنیدیا

خیر.شایددرکودکیفوتبالبازیمیکردیدواکنوندربزرگسالیازمتاشایفوتباللذتمیبرید.میتوانیدازاینعالقهمندیتانبهفوتبالبرایفروش

تجهیزاتوالبسهفوتبالاستفادهکنیدیامسابقات/گردشهاییرابرایمتاشایمسابقاتفوتبالبهشهرهاوکشورهایدیگربرگزارمنایید.

شاممیتوانیدترکیبیازاینروشهارابرایتشخیصتجارتموردعالقهخوداستفادهکنید.بطورمثال،مریمدرپوهنتونکاردانشهرکابلکمپیوترساینس

خواندهاستودرمواردزیادیمتوجهمشکالترشکتهادرحضورشاندرانرتنیتبودهاست.اوازویبسایتهایتعدادزیادرشکتهاخوشاشمنیآمد،چون
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استفادهازآنویبسایتهابرایکاربرانجذابوراحتنبود.اوتصمیمگرفتکهمشاهداتخودرابیشرتکندودرموردروشرشکتهایخارجیدرساخنت

وانکشافویبسایتتحقیقمناید.اومتوجهشدکهویبسایتهایخوبمعموالًبارشکتهایمتخصصویبسایتسازیقراردادمیگردد.اوباچنددوست

خودمشورهکردوبهایننتیجهرسیدکهخودشمیتواندرشکتکوچکویبسایتسازیایجادمنایدوبرایدیگرانویبسایتبسازد.اوکارشرارشوعکرد

واکنوندههارشکتمشرتیاشمیباشند.

C تعریف اصطالحات این بخش

نشان یا عالمت تجارتی-نشان،طرحیاسیامیظاهریکهدرکلبعنوانمنبعمحصولیاخدماتمشخصقابلشناساییباشد.مالکاننشانهایتجارتی

ممکناستافراد،نهادهایتجارتییاسایراشخاصحقوقیباشند.یادداشت:قواعدنشانهایتجارتیدرکشورهایمختلففرقدارد.

حق انحصاری )کاپی رایت(-حققانونیدادهشدهتوسطدولتیککشورکهبهسازندهیکاراصلی،حقانحصاریاستفادهوتوزیعآنرابرایمدتمحدود

واگذارمیکند.

حقوق معنوی-جوازدولتیکهبهدارنده،حقوقانحصاریرانسبتبهیکپروسه،طرحواخرتاعبرایمدتمعینمیدهد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهدریابمکهافرادازمحصولیاخدماترشکتامرااستقبالیاآنراردخواهندکرد؟1.آغازتشبثوپالنگذاری 	 

تحقیقبازارچیستوچگونهآنراانجامدهم؟6.بازاریابی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورقضمیمهتحلیلرقابتی
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.7
چگونه خریداران محصوالت 

و خدمات خود را شناسایی 
کرده و با آنان متاس گیرم؟
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یکیازبهرتینشیوههایشناساییکسانیکهازرشکتشامکاالوخدماتخواهندخرید،تهیهرشحبازارموردنظرتاناستکهمشرتیاناحتاملیراپوشش

میدهد.اینکاربهشامکمکمیکندتادریابیدکهبهکداممشرتیاندرموردکاالهاوخدماتخودمعلوماتبدهید.همچنانپالنبرایدسرتسیبهآنگروه

ازمشرتیانتهیهمنایید.سوالهایذیلرابررسیمنودهآنهارابااعضایخانوادهودوستانخودبهبحثبگیرید:

حدودسنوسالمشرتیانیکهازشامخریدخواهندکرد،چندخواهدبود؟	 

آیامشرتیانتانمردان،زنانیاازهردوگروههستند؟	 

بهنظرشاماینافراددرکجازندگیمیکنند؟	 

اینمشرتیانازکجاوچگونهخریدمیکنند؟	 

آیامشرتیانشامرشکتهایدیگرهستندیاخانوادههاوافرادمیباشند؟	 

فکرمیکنیدآنانکداممحصوالتوخدماتدیگررامیخرند؟	 

فکرمیکنید،آنانکدامنوعرسانهرامتاشاکرده،بهأنگوشدادهیامیخوانند؟	 

آیاآناندررسانههایاجتامعیحضوردارند؟اگرپاسخبلیاست،درکدامرسانههایاجتامعی؟	 

بهنظرشامآنانکدامبرنامههایرادیوییوتلویزیونیراگوشمیدهندومتاشامیکنند؟	 

چرافکرمیکنیدآنانمحصوالتوخدماتشامراخواهندخرید؟	 

آیاقیمتهایشامپاییناست؟	 

آیامحصوالتوخدماتشامبهرتاست؟	 

آیاشاممحصوالتوخدماتخودرارسیعتروراحتترعرضهمیکنید؟	 

آیاشاممشکلیرابهشیوهیتازهوابتکاریحلمیکنید؟	 

وقتیبرایمشرتی"منونهی"خودراتوصیفکردید،آنگاهمیتوانیداندازهیبازارمحصولیاخدماتتانرابسنجید)تعدادمشرتیاناحتاملی(.بیشرتمتشبثان

ازمعلوماتیکهقبالًجمعآوریشدهبرایتعییناندازهیبازاراستفادهمیکنند)مثالًمعلوماتدرموردنفوسوترکیبجمعیتیازآمارتخمینیحکومتیادفرت

احصائیهیمرکزی(.

باشناختبازارموردنظر،میتوانیدتالشهایبازاریابیوتبلیغاتخودرامطابقنیازهایآنبازارتنظیمکنید.اینتالشهاممکناستاستفادهازرسانههای

اجتامعی،رادیو،تلویزیون،نرشاتچاپی،بروشوریاهرچیزیدیگریباشدکهفکرمیکنیدبرایدسرتسیبهمشرتیاناحتاملیتانمناسبمیباشد.

K بیشرت بدانیم

نیز یادنربیدکهدیگران از اما بازارهدفخودجمعآوریخواهیدکرد، زیاددرمورد بسیار معلومات بادیگران ازطریقصحبت زیادشام احتامل به اگرچه

معلوماتبسیاریدرموردبازارومشرتیانجمعآوریونرشمیکنند.معلوماتیراکهحکومت،دانشگاههاوسازمانهاجمعمیکنندمیتواندبرایکارشام

مفیدمتامشود.دربیشرتمواقعبدستآوردناینمعلوماتهیچهزینهندارد،چونقبالًجمعآوریشدهودردسرتسشامقراردارد.لذاشامنیازبهرصفوقت

برایانجامتحقیقندارید.شایدبتوانیدباجستجویآنالینومراجعهبهبرخیاداراتاینمعلوماترابدستآورید.

مراجع عمده  کسب معلومات:

ادارات دولتی:اداراتمحلی،والیتیوملیمیتوانندبهشامدرموردنفوس،درامد،سن،جنسیت،حرفه،تعدادونوعفعالیتهایتجارتیمرتبطبهساحات

کارشاممعلوماتبدهند.درافغانستان،دفرتاحصائیهمرکزیدرموردسکتورهایمختلفاقتصادی،نفوسوغیرهمعلوماتراجمعآوریوتوزیعمیکند.

گروههایزیادیبرفعالیتهایتجاریوصنایعمشخصمترکزدارندودرآنزمینههامعلوماتودادههاراجمعآوریمیکنند.این انجمن ها و سازمان ها: 

گروههارا"انجمنهایتجارتی"میگویندوآنهامعلوماتبسیارمشخصدرموردتعدادونوعرشکتهاوتشبثاتشاملانجمنخودراجمعآوریمیکنند.

بطورمثالقالینبافان،مالکانرستورانتها،محاسبان،رشکتهایمعدنکاری،سلامنیها،دهقانانوغیرهانجمنهایصنفیدارند.اگرکارشامبهیکی

ازانجمنهایتجارتیارتباطبگیرد،میتوانیدازآنانجمنمشخصکمکبگیرید.نوعدیگرسازمانتجارتی،اتاقتجارتاست.اتاقهاسازمانهاییهستند



24   |   دستیار

کهرشکتهاازنقاطمختلفکشوردرآنهاعضویتدارند.ازایرنو،اتاقمیتواندمنبععالیمعلوماتدرموردبازارمحلیباشد.اتاقتجارتمعموالًدرسطح

محلیایجادمیگردد،لذااگرتجارتشامبرجوامعمحلیمترکزداشتهباشد،حتامًجستجوکنیدکهآیااتاقتجارتدرمحلتانفعالیتداردیاخیر.اتاقهای

تجارتدرعینحالمناطقبزرگرتوحتیکلکشورراپوششمیدهند،ماننداتاقتجارتوصنایعافغانستان.

)آسیا آسیا بنیاد جهانی، بانک کنید. استفاده معلومات آن از میتوانید خود تحقیق در شام و میکنند گردآوری مفیدی معلومات نیز جهانی سازمانهای

فاوندیشن(ودیگراداراتمتویلکنندهدرافغانستانمعلوماتمفیدبسیاریرادرویبسایتهایخودنرشمیکنند.

بانک ها و سایر نهادهای مالی:دربعضیمناطق،بانکیاانجمنبانکهایمحلی)مانندانجمنبانکهایافغانستان(میتواننددرمورداقتصادمنطقهتحت

پوششخودمعلوماتجمعآوریکنند.اینمعلوماتممکناستبصورتمنظمگردآوریشوندوازطریقخربنامه،ویبسایتیادرخواسترسمیدراختیار

شامقراردادهشود.اداراتقرضههایکوچکنیزمعلوماتیدراختیاردارندکهحارضاندبادیگرانرشیکسازند.برایآنکهبدانیدکدامیکیازاینسازمانهای

مالیحارضاندمعلوماتخودرارشیکسازند،بهرتاستدرخواسترسمیبدهیدیادرموردچیزهاییکهمیدانند،باآنانبصورتشفاهیصحبتکنید.

این اگرچه کنند. معلوماتجمعآوری والیتخود یا ایالت درموردشهر، ممکن میکنند، کار پوهنتونها و کالجها در که استادانی پوهنتون ها:  و  کالج ها 

معلومات گوناگون انواع با شاید میکنند کار آنجا در که افرادی و کتابخانه ولی باشد، داشته وجود پوهنتون مختلف قسمتهای در است ممکن معلومات

آشناییداشتهباشندوشامرابهمنبعدرسترهنامییمنایند.پوهنتونامریکاییافغانستانوپوهنتونکارداندودانشگاهمشهوریهستندکهممکنشامرا

درکسبمعلوماتیاریرسانند،امادانشگاههایکوچکمحلینیزشایدمعلوماتبینظیردرموردجوامعمحلفعالیتخودداشتهباشند.

C تعریف اصطالحات این بخش

معموالًکسانی اینها میسازد. متمرکز آنها بر را فروشاتخود و بازاریابی تالشهای کهیکرشکت بالقوهای مجموعهمشخصمشرتیان نظر- مورد  بازار 

هستندکهبهاحتاملزیادازرشکتخریدخواهندکرد.

انجمن های تجارتی- سازمانهاییکهبرایرفعنیازهایانواعمشخصرشکتهاوتشبثاتتالشمیمنایند.

معلومات مردم شناسی-مشخصاتنژادی،قومی،جنسیتی،سنی،تحصیلی،مسلکی،شغلی،سطحدرامدووضعیتمادییکجمعیت.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهدریابمکهافرادازمحصوالتیاخدماترشکتاماستقبالیاآنراردخواهندکرد؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

پروفایلایدهآلمشرتیانخودرااز"بازارهدف"چگونهتعریفکنم؟7.فروشاتوخدماتمشرتیان	 

بازارموردچیستوبازارموردنظرمناسبراچگونهتعریفکنم؟6.بازاریابی	 

تحقیقبازارچیستوچگونهآنراانجامدهم؟6.بازاریابی	 

پالنبازاریابیچیستوچگونهیکپالنبازاریابیساختهمیتوانم؟6.بازاریابی	 

چگونهبدانمکهبازاریابیمنموثراستیاخیر؟6.بازاریابی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورقضمیمهتحلیلرقابتی

ورقضمیمهتحلیلبازار
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 .8
چگونه بدانم که چه کسانی 

رقیب من هستند؟
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L اساسات

متامرشکتهابارقابتمواجهاند.حتیاگرشاممالکتنهارستورانتیکشهرکباشید،بازهمباتشبثاتدیگریکهمشرتیانشامبجایآمدنبهرستورانت،

پولخودرادرآنجامرصفکند،دررقابتقرارخواهیدداشت.باافزایشروزافزوناستفادهازانرتنیتبرایخریدمحصوالتوخدماتویافنتآدرسها،اکنون

دیگرتنهادررقابتبارشکتهایفعالدرمحلهیخودقرارندارید؛بلکهدرعرصانرتنیت،شامممکناستدررقابتبارشکتهایخارجینیزقراربگیرید.

دانسنتاینکهرقیبانشامکیهابودهوچهچیزیعرضهمیکنند،بهشامکمکمیکندتامحصوالتوخدماتوبازاریابیبرتریکسبکنید.ایناطالعات

بهشامدرتعیینقیمتهایرقابتیوابتکاراتمناسبدرواکنشبهکمپاینهایبازاریابیرقیبانتان،کمکمیکند.

بااستفادهازاینمعلوماتمیتوانیداسرتاتیژیهایبازاریابیایجادکنیدکهازکمبودهایرقیبانتانبهرهبرداریمنودهوکارکردرشکتخودرابهبودبخشید.

درعینحالمیتوانیدهرگونهتهدیدیازجانبتازهواردانورقیبانموجودراشناساییمنایید.اینآگاهیشامراکمکخواهدکردتادرسنجشحدودموفقیت

خودواقعبینباشید.

شامبااستفادهازایندانشمیتوانیداسرتاتژییبسازیدکهازضعفهایرقیبانتاناستفادهکند،وعملکردتجارتشامرابهبودبخشد.شامهمچنانمی

توانیدهرنوعتهدیداتیراکههمازناحیهرقیبانآیندهوهمازناحیهرقیبانفعلیمتوجهبازشامهستشناساییکنید.ایندانشبهشامکمکمیکندتا

دربارهچگونهموفقبودنخودواقعگراباشید.

اگرشامبهانرتنیتدسرتسیدارید،رقیبانرامیتوانیددرانرتنیتجستجوکنید.یعنیکلامتیکهنوعتجارتیرارشحدهدکهشاممیخواهیدرشوعکنید،

دربراوزر)جستجوگر(انرتنیتبنویسید.بطورمثال،اگرشاممیخواهیددرکابلرستورانتبازکنید،ممکناستکلامت"رستورانتدرکابل"رادرماشین

جستجویانرتنیتیبنویسیدورستورانتهایواقعدرکابلراپیداکنید.

گاهیمیتوانیدرقیبانراباگشتوگذاردربازارمنطقهایکهمیخواهیددرآنجافعالیتکنید،پیدامناییدووقتیرشکتهایمشابهرامشاهدهکردیددر

روینقشهایکههمراهداریدمحلفعالیترقیبانخودرانشانیکنید.یعنیرفنتوازنزدیکمشاهدهکردنیکیازبهرتینراههایتحقیقدرموردرقیبانتان

را آنانمشرتیانخود بگوییدکه آیامیتوانید وخدماتمشرتیانشانچگونهاست؟ آنهاچقدرمشرتیدارد؟کیفیتمحصوالت ببینیدکهرشکت میباشد.

چگونهجلبمیکنند؟اینمشاهداترادربرنامهرقابتجلبمشرتیبهکاربربید.

اگرمحلبازارشامکتابشامرههایتلفونداشتهباشدودرآنشامرهرشکتهابهترتیبکتگوریدرجباشد،درآنصورتممکناسترقیبانخودرانیزدرآن

کتابپیداکنید.

نیز بازارهدفشاممفیدبودند،ممکناستمنبعخوبتشخیصرقیبانتان براییافنتمعلوماتدرمورد اتاقتجارت و انجمنهایتجارتی هامنطوریکه

باشند.چونرقیبانشاماحتامالًعضوانجمنتجارتی/اتاقتجارتمیباشند.

K بیشرت بدانیم

اینجا راه هایی را برای کسب معلومات درمورد رقیبان تان ارایه می کنیم:

سهرقیبعمدهخودراشناساییکنیدوبعدرشکتخودراباآنانمقایسهمناییدوببینیدکهشامچگونهمیتوانیدارزشاضافیراکهدیگرانعرضهمنیتوانند

برمحصوالتوخدماتخودبیافزایید.

تعدادی از سوال هایی در ارتباط به رقابت که بهرت است جواب آنها را بدانید:

محصوالتوخدماترقیبانشامچیست؟	 

رقیبانشامچگونهدرموردمحصوالتوخدماتشانبهمشرتیاناطالعرسانیمیکنند؟آیاآنهاازکدامیکیازروشهایذیلاستفادهمیمنایند.	 

نرشاعالناتروزنامه،تلویزیونیارادیو؟	 

استفادهازرسانههایاجتامعیچونفیسبوکوتویرت؟	 
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ارسالآفر)پیشنهاد(بهمشرتیانخودازطریقایمیلوبروشور؟	 

مشرتیانشامبرایمحصوالتوخدماتمشابهمحصوالتوخدماتشامچهقیمتیمیگذارند؟	 

رقیبانشاممحصوالتوخدماتخودراچگونهبهمشرتیانمیرسانند؟	 

رقیبانتانچگونهوفاداریمشرتیانخودرادرخریدمحصوالتوخدماتشانتقویتمیکنند؟	 

رقیبانشامچهنوعخدماتمشرتیانوتضمینهاراارایهمیکنند؟	 

چقدر که کنید توجه کنید. نگاه تبلیغیشان فعالیتهای و اعالنات به دارند. حضور منایشگاه در شام رقیبان کدام که ببینید تجارتی منایشگاههای در

مرصوفاندوچهکسانیازغرفهآناندیدارمیکنند.

ویبسایتهایرقیبانتانراببینیدوآنهاراباویبسایتخودمقایسهکنید.ویبسایتهامعلوماتخوبیدرموردفعالیترشکتهایمشابهدرگوشهوکنار

جهانمیدهد.اگررقیبانشامایمیلروانمیکنند،ایمیلخودرادرلیستشانبیافزاییدتابهشامنیزپیامهایآنانبرسد.بااینکار،میتوانیدازفعالیت

هایآنهاآگاهییافتهوضمناًیادبگیریدکهآنانمحصوالتوخدماتخودراچگونهبهمشرتیاناحتاملیتبلیغمیمنایند.بااینمعلوماتمیتوانیدایدههایی

درموردنکاتمثبتومنفیکارآنانبدستآوردهودرکمیکنیدکهچهکارهاییرابایدانجامدادهوازچهکارهاییبایددوریکنید.آیاآنانصفحهیفیسبوک

یاحسابرسانهیاجتامعیدیگریدارند؟اگربلی،صفحاتوپستهایآنانرادنبالکنید.بهشکایاتومتجیدهاییکهآناندریافتمیکنند،نگاهکنیدتا

بااستفادهازآننظراتبهانکشافتجارتخودبپردازید.

ایناحتاملنیزوجودداردکهرقیبانخودرادرمحافلاجتامعیوگردهامییهایتجارتیببینید.باآنانصحبتکنید.برخورددوستانهداشتهباشید،چون

آنانرقیبانشامهستندنهدشمنانتان.دررقابتباآناناصولاخالقیرارعایتکنید.ازطریقهمصحبتی،شناختبهرتیازآنانبدستمیآوریدوممکن

استشامروزیمثالًبخاطرهمکاریدریافنتبازارجدیدبرایمحصولتازه،بههمدیگرنیازپیداکنید.

درجلساتباعرضهکنندگانخودازآناندرموردکارمشرتیاندیگرشان)رقیبانخود(بپرسید.شایدهمهچیزرابهشامنگویند،ولیهرگونهمعلوماتممکن

استمفیدمتامشود.

اگرانرتنیتخوبدارید،بااستفادهازخدماترایگانویبسایتگوگل،یکسیستمهشدارگوگل)google alert(بسازید.بااستفادهازسیستمهشدار

گوگلمیتوانیدرقیبانخودراتعقیبکنید.نامرشکترقیبخودرادر"google alert"بنویسیدیاکلامتیرادرآنجستجوکنیدکهمحصوالتموردنظر

شامراتوصیفکنند.وقتینامرقیبشامدرانرتنتظاهرشود،گوگلبهشامپیامخواهددادتاازفعالیترقیبخودمطلعشوید.درموردرقیبانخودبخوانید.

مقاالتواعالناتشانراجستجوکنیدونوشتههایمربوطبهبازاریابیآنانرابخوانید.

بامشرتیانخودبیشرتینمتاسداشتهباشید.فراموشنکنیدکهمشرتیانشامنظراتوپیشنهادهایارزشمندبهشامخواهندداد.وقتیمردمبرایمحصوالت

شامپولمیدهند،بایدبدانیدکهچرااینکاررامیکنند.شایددالیلیراپیداکنیدکهشایدهرگزمتوجهنشدهباشید.حتیاگریکمشرتیدالیلخوبیبرای

انتخابرشکتشامبدهد،احتاملداردآندالیلبرایمشرتیاندیگرنیزصدقکندومیتوانیدآندالیلومعلوماترادربازاریابیوارتباطاتبامشرتیانبالقوهی

خوداستفادهکنید.تنهااینسوالرانپرسیدکهکارشامچقدرخوباست،بلکهازآنانبپرسیدکهازکدامرشکتهایرقیبشامخریدمیکنندومحصوالتشام

رادرمقایسهبامحصوالترقیبانتانچگونهارزیابیمیمنایند.

C تعریف اصطالحات این بخش

انجمن های تجارتی-سازمانهاییکهبرایرفعنیازهایانواعمشخصرشکتهاوتشبثاتتالشمیمنایند.

منایشگاه تجاری-هرگونهگردهامییرشکتهادرمحلیکهمحصوالتوخدماتخودرابرایمشرتیانبالقوهوفعالبهمنایشبگذارند.

بازار هدف/ مورد نظر- مجموعهمشخصمشرتیانبالقوهایکهیکرشکتتالشهایبازاریابیوفروشاتخودرابرآنهامتمرکزمیسازد.اینهامعموالًکسانی

هستندکهبهاحتاملزیادازرشکتخریدخواهندکرد.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

رقابتچیستوچگونهدریابمرقیبانمچهکسانیاند؟6.بازاریابی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورقضمیمهتحلیلبازار
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 .9
چگونه محصول یا خدمات خود را از 

محصول و خدمات رقیب بهرت بسازم؟
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L اساسات

دربیشرتمواقعدلیلیکهشامکاروبارتجاریرارشوعمیکنیدتشخیصمشکلیدرشیوهانجامکارهایاشیوهتولیدمحصوالتمیباشد.باراهاندازیرشکتیا

تشبثمیخواهیدروشبهرتیبهمشرتیانوجامعهعرضهکنید.انکشافمحصولیاخدماتبنیادکارشامدررشوعتجارتوعملکردبهرتدرمیدانرقابتاست.

بااین"مزیترقابتی"کاریکهباقیمیمانداطالعرسانیبهمشرتیانبالقوهیشامدرمورداینواقعیتاستکهشامچیزبهرتیراعرضهمیکنیدوتوضیحدهید

کهچرامحصولیاخدماتشامنسبتبهمحصولیاخدماترقیبانتانبهرتاست.

شایدشامازطریقصحبتبامشرتیانرشکتهایرقیبتانودرکدیدگاهوتجربهیآنانازمحصوالتوخدماترقیبانتان،بتوانیدراههاییرابرایبهرت

کردنمحصوالتوخدماتخودپیداکنید.بهاینطریقشامبهمشرتیانرشکتهایرقیبتانفرصتخواهیددادتاازامتیازاتخدماتومحصوالتشامآگاه

شدهواحتامالًدرآیندهازشامنیزخریداریکنند.

ایناستکهبهعرضهخدمات بهآسانیمیرسنیست.راهدرست آوردنبهبودیدرمحصوالتوخدماتموجود انواعمحصوالتوخدمات،وقتی دربرخی

عالیمشرتیانمترکزمنودهوازاینطریقدررقابتپیشیبگیرید.بطورمثال،برایبیشرتمشرتیان،فرقیمنیکندکهتایرموترخودراازکدامدکانبخرد،

چونقیمتتایرزیادفرقمنیکند.اماشاممیتوانیدباانجاممعاملهیرسیع،یانصبتایرفروختهشدهوچکوهوادهیرایگانتایرهاتاثیرمثبتدرذهن

مشرتیانتانبجابگذارید.

ازنشانههای نیزمیگویند.یکی رقابتی" آن"مزیت به تاناستکه فعالیتهایتاننسبتبهرشکتهایرقیب تفاوت از ناشی موفقیتتجاریشاممعموالً

مزیترقابتیایناستکهرشکتشامبااتکابهنقاطقوتخودبتواندقیمتمحصوالتوخدماتخودراافزایشدادهیاباهزینههایکمرتفعالیتکندیاآن

کهازهردومزیتبرخوردارباشد.

نکتهیاصلیدرمزیترقابتیایجادارزشعالیتربرایمشرتیاناست.طوریکهاینامرباعثموفقیترشکتگردد.فقطبهشکسترقیبخودنیاندیشید

بلکهبیشرتازآنبهایجادارزشبینظیربرایمشرتیانخودفکرکنید.

K بیشرت بدانیم

و میکنند اکتفا رقیبانشان شبیه فعالیتهای انجام به تنها دارند، تالش رقیبان به نسبت خود وخدمات محصوالت بهرتساخنت در که متشبثانی بیشرت

میکوشندقیمتخدماتومحصالتخودراکمیارزانترازقیمتسایررشکتهاعرضهکند.بطورمثال،مشهوراستکهدورشکتتولیدکنندهنوشابهدر

افغانستانبرایافزایشسهمبازارخودباهمرقابتداشتند.درحالیکهدرکیفیتمحصوالت،توزیعوبازاریابیشانهیچتفاوتوجودنداشتورصفاًیکیاز

تولیدکنندگانقیمتهایخودرابهشدتکاهشدادهبود.اینکارجنگقیمترامیانتولیدکنندگانرقیبراهانداختهوهردوطرفبهکاهشقیمتها

ادامهدادند.درنهایتهردوتولیدکنندهمیلیونهاافغانیعایدازدستدادندوسهمبازارشانتغییرچندانینکرد.

یافنتترکیبیازفعالیتهاییکهشامبهرتازرقیبخودانجاممیدهید،بهشامکمکخواهدکردتارقابترارصفاًبهقیمتمحدودننامیید.برخیچیزهایی

کهشامرانسبتبهرقیبانتانبرتریمیدهد،قرارذیلاند:

محصوالتیاخدماتتازهیاتعدیلیافته.	 

قیمتمناسبترموادخامبهکاررفتهدرتشبثشامکهباعثبهبودسودآوریگردد.	 

تولیدمحصوالتباکیفیتیاارایهموثرتررسیعترخدماترشکتبهمشرتیان.	 

فراهمکردنخدماتمشرتیانبهرتیاتضمینمحصوالتوخدماتتانبهمنظورتقویتوفاداریمشرتی.	 

وقتیرشکتشامدراینفعالیتهامهارتکسبکند،بهمزیتهایرقابتیدستپیداخواهیدکردوممکناستفرصتیابیدتاقیمتباالتررویمحصوالتو

خدماتخودوضعمنایید.بایدبهیادداشتهباشیدکهدستیابیبهمزیترقابتیفعالیتینیستکهیکبارهانجامدهیدومتامشود،بلکهتالشدوامداربرای

حفظمزیترقابتیرضوریمیباشد.
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C تعریف اصطالحات این بخش

مزیت رقابتی-وقتیمحصولیاخدماتشامبهرتازرقیبانتانبودهوبرایدیگراننیزواضحباشدکهچرامحصولیاخدماتشاممطلوبترازمحصوالتو

خدماترقیبانتانمیباشند.

سودآوری-توانایییکرشکتیامحصولدررسیدنبهحدکافیازفروشاتکهبعدازکرسمصارفازعواید،سودخالصدرپیداشتهباشد.

مواد خام-موادابتداییکهمحصولازآنساختهشود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بارشدرشکتچگونهروحیهوذهنیتمبتکرانهراحفظکنم؟14.رشدوتوسعه	 

واگذاریکاریاخدماتبهبیرونازرشکت)outSourcing(چیستوچگونهازآناستفادهکنم؟14.رشدوتوسعه	 

چگونهدررقابتپیشتازباشم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

چگونهعملیاتهایتجاریخودراموثرترسازم؟5.عملیاتومدیریتپروژه	 

چگونهبدانمکهعملیاترشکتامبرتعدیلوتغییرمحصوالتوخدماتبایدمتمرکزباشدیابرمعیاریساخنتآن؟5.عملیاتومدیریتپروژه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

رقابتی تحلیل

تحلیلبازار
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 .10
چگونه دریابم که افراد از محصول یا خدمات 

رشکت ام استقبال یا آن را رد خواهند کرد؟
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یکیازمهمترینچالشهایپیشرویشاماینخواهدبودکهبدانیدآیامحصولیاخدماتشامدرتطابقباتقاضایمشرتیتانقرارداردیاخیر؟.البته

شاممیتوانیددرموردمطلوبیتمحصوالتیاخدماتخودازطریقجویاشدننظراتدوستانواعضایخانوادهآگاهیحاصلکنید.امااحتاملداردنظرات

وپیشنهاداتدوستانواعضایخانوادهبهحدکافی"درست"نباشد.چونآنانبیشرتمتایلدارندنظراتمثبتبدهند.

ازآنجاییکهشامباحدسوگامنونهبامحصولواقعیبهفعالیتهایخویشآغازمیکنید،لذاالزماستکهاعتبارودرستیمعلوماتبدستآمدهدرمورد

تقاضابرایمحصوالتوخدماتخودرابسنجید.شامفرضمیکنیدکهایدهمحصول/خدماتشامچیزیاستکهمردمخواهانآنمیباشند.فرضمیکنید

کهمردمبرایمحصولیاخدماتشامپولخواهندپرداخت.حدسمیزنیدکهرشکتخودرابهتشبثسوداورتبدیلخواهیدکرد.چونایدهشامچیزیبیشرت

ازمجموعهیحدسوگامننیست،بایدبرایتبدیلآنحدسهاوفرضیاتبهواقعیتبایدوقتبگذارید.وقتیفاکتهاوواقعیتهارادانستید،میتوانید

ایدهخودرابهپالنتجاریموفقتبدیلکنید.

برای آن که بدانید آیا مشرتیان محصوالت و خدمات شام را می خرند یا خیر، از خود سوال های ذیل را بپرسید:

مشرتیاناحتاملیمنچهمشکلیدارند؟	 

راهحلآنمشکلچیست؟	 

چرامردمبرایمحصولمنپولخواهندپرداخت؟	 

اول،اینسوالهاراازخودپرسیدهوخودرابهجایمشرتیقراردادهبهسوالهاپاسخدهید.بعد،نظردوستانواعضایخانوادهرابگیرید.ازآنانهمین

سوالهارابپرسیدوببینیدکهآیاجوابشانشبیهجوابشاممیباشندیاخیر.درصورتنیازجوابهایخودرااصالحکنید.درآخر،اگرممکنبودازمشرتیان

واقعینیزهمینسوالهارابپرسیدوجوابشانرابررسیکنید.اینروشبهشاممعلوماتبهمراتببهرتدرموردخواستههایمشرتیانخواهددادودرتهیه

پالنتجاریموفقبهشامیاریخواهدرساند.

K بیشرت بدانیم

شیوه های برای فهمیدن احتامل خرید رشکت ها و افراد از محصوالت و خدمات شام، وجود دارد:

)PrototyPes( منونه های اولیه

واقعنسخه اولیهدر تهیهکنید.منونه رابطورمنونه انبوه،یکمقدارمحصول تولید از برایفروشعرضهکنید،بهرتاستقبل را اگرمیخواهیدمحصولی

ابتداییمحصولشاماستکهبادستمیسازیدتانظردیگرانرادرموردآنمحصولارزیابیکنید.منونهاولیه،نسخهیآزمایشیمحصولبودهوایدهیمحض

شامدرموردآنمحصولرابهشیواقعیمبدلمیسازد.کاربردمنونههایاولیه:

بهمشرتیانبالقوهنشاندادهشودتانظرآناندرموردخوبیهاوکمبودهایمحصولتانرادریابیدوقبلازتولیدانبوه،تغییراتالزمرادرآنمحصول	 

اعاملکنید.

وقتگذاشنتباتهیهکنندگانیاکسدیگریکهدرتهیهوتولیدمحصولشامدخیلاست،مفیدمتاممیشود.منونهیاولیهبهدیگرانکمکمیکند	 

بدانندبرایساخنتمحصولچهچیزهاییالزماستودرنتیجههنگامساخنتمحصولکارخودرابهرتانجامدهند.

باشید،رسمایهگذارانبصورتواضحتردرک	  اولیهداشته اگرمنونهی اینپروسهموثرواقعمیگردد. بیرونیهستید، اگرشامدرجستجویرسمایهگذار

میکنندکهشامچهچیزیتولیدکردهودرآیندهخواهیدفروخت.

فوکس گروپ )بحث با یک گروپ از مشرتیان بالقوه(

فوکسگروپعبارتازگروهپنچیاششنفریاستکهشامباآناندیدارمیکنیدتادریابیدمردمدرموردخدماتومحصوالتتانچهفکرمیکنند؟معموالً

کسانیراکهشاممیخواهیددراینگروهباشندکسانیهستندکهفکرمیکنیدمشرتیانمنونه)تیپیک(شامخواهندبود)بازارهدف(.شاممیتوانیدازافراد

آشنابخواهیددریافنتاعضایفوکسگروپبهشامکمککنند.ازاعضایخانواده،دوستان،همسایگان،اعضایانجمنهایتجارتی،همصنفیهاودیگر
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دوستانوآشنایانخودمعلوماتگرفتهودریافنتافرادمناسبابتکاربهخرجدهید.زیراشاممشخصاتمشرتیانهدفخودرادانستهولذانظرآشنایانخود

رادریافنتاشخاصیباآنمشخصاتجویاشوید.شامبایددرموردجلبرضایتآنافراددراشرتاکبهفوکسگروپنیزفکرکنید.اگراینافرادبهنحویبا

شامنزدیکمیباشند،ممکناستبخاطرکمکبهشاماینکارراانجامدهند.اماازآنجاییکهشامازافرادمیخواهیدبرایشاموقتبگذارند،اگرچیزیدر

عوضدریافتکنند،بهاحتاملزیادمتایلبیشرتیدرهمکاریباشامخواهندداشت.میتوانیددرعوضاشرتاکدرمجلسپولکمیپردازیدیابهاشرتاک

کنندگانغذابدهید.اگررشکتشامخدماتعرضهمیکند)مانندرنگوپالشناخن(میتوانیدبهآنانخدماترایگانعرضهمنایید.

معموالًنشستفوکسگروپ30-60دقیقهوقتمیگیرد.خوباستجلسهفوکسگروپرادرمحلآرامیچوناتاقجلسه،سالونکنفرانسیاحتیاتاق

خلوتیدرخانهخودبرگزارمنایید.برخیکتابخانههااتاقهایکوچکجلسهدارندکهمیتوانیددرآنجااینمجلسرابرگزارمنایید.میتوانیدازمسجدنیز

درصورتیکهمردممحلاجازهدهند،استفادهکنید.

کسانی هستند که در برگزاری جلسات فوکس گروپ برای رشکت های کالن تخصص دارند، ولی شام خودتان نیز می توانید این کار را انجام دهید. 

رهنمود کوتاهی درمورد برگزاری جلسه ی فوکس گروپ:

1 دررشوعخودرامعرفیکنیدوازمتاماشرتاککنندگانبخاطروقتیکهدادهاندتشکریمنایید..

2 بهگروپبگوییدکهخواستارنظرصادقانهآناندرموردیکایدهیتجارتیخودهستید..

3 قبلازدادنمعلوماتدقیقدرموردرشکتخود،ازآنانبخواهیدکهفعالًمحصوالتوخدماتمشابهراچگونهخریدمیکنند..

4 نظرآنانرادرموردنقاطقوتوکمبودهایمحصوالتوخدماتموجودبپرسید..

5 ازگروپبپرسیدکهآنانچگونهازمحصوالتوخدماتیکهفعالًخریدمیکنند،آگاهشدندوازکجاآنخدماتومحصوالترااکنونمیخرند..

6 ازگروپبپرسیدکهکدامرسانهیچاپی،تلویزیون،مجلهیارسانهیاجتامعیرابیشرتاستفادهمیکنند..

7 حالبهگروپمنونهیاولیهیاسمپلمحصولخودرانشاندهید.اگرخدماتعرضهمیکنیدویژگیهایآنراتوضیحدهید..

8 وقتیآنانمحصولشامرادیدندویاازخدماتشامآگاهشدند،نظرشانرادرموردآنمحصولیاخدماتجویاشوید.ازآنانبخواهیدکههمنقاطقوت.

وهمکمبودهارابهشامبگویند.

دربیشرتفوکسگروپها،یکیادواشرتاککنندهبیشرتصحبتمیکنندویکیادونفردیگرکمرتسهممیگیرند.بهرتاستازافرادیکهخاموشاندنظر

بخواهیدتامطمنئشویدهمهنظراتوافکارخودراباشامرشیکمنایند.البتهازمتاماشرتاککنندگانشامرهتلفونوآدرسایمیلبگیریدتابعداًدرجریان

کارشامقرارگیرند.اینافراداحتامالًازجملهمشرتیاناولشامخواهندبودودرانتشارخربآغازرشکتشامنقشخواهندداشت.

منونه گیری

تبلیغکارتجاریشامموثرمیباشد.اگرشام برای نیز و برایدریافتنظراتوپیشنهادهایمردمدرموردمحصوالتوخدماتشام ازمحصول منونهگیری

خودتانمحصولراتولیدکنید،منونهگیریبیشرتموثرخواهدبودوشاممقدارکمیازمحصوالتخودرابهمردمعرضهمیکنیدتابصورتآزمایشیمرصف

کنند.بطورمثالاگرشامکلچههایتازهتولیدکنیدبجایآنکهیکقطیکلچهرابهکسیبدهیدتالذتآنرابچشند،میتوانیدمقدارکمیازآنرابهمشرتی

خودبدهیدتابیازماید.

مثالًبهارهمیشهازآشپزیلذتمیبردویکروزبهایننتیجهرسیدکهبهرتاستمربایخانگیساختهبهدکانهابفروشد.اومطمنئنبودکهچگونهاینکار

راانجامدهد.عمهاشکارمشابهیدروالیتهراتداشتوبهبهارپیشنهادکردکهازخریداراناحتاملینظرخواهیمنایدتاسلیقهآنانرادرککند.بهار

مقداریمربابطورمنونهتهیهکردوازهمسایگانودکاندارانخواستتابراییکهفتهازآنمربامرصفکنندودرآخرنظرخودرابهاوبدهند.اوبهزودی

متوجهشدکهمحصوالتاورامردمبهچنددلیلترجیحمیدهند.ازجملهبخاطرارگانیکبودنآنونیزپاکبودنازموادکیمیاوی.برخیمشرتیانمقدار

شیرینیمربارادوستنداشتند.بعدازختمدورهیآزمایشی،بهاربااتکابهمعلوماتبدستآمدهمربایبهرتتهیهکرد.امروزاومربایعالیتولیدمیکندو

بیشاز13خانمدررشکتاشبااوکارمیمنایند.

داشته احتاملیشامحضور ازمشرتیان بیشرتی افراد که توزیعکنید مناطقی در را آن راعرضهمیکنید،میخواهید وقتیشاممنونههایمحصول گاهی

باشند،لذامسابقاتورزشی،کنرستهاوجشنها،منایشگاههایتجارتی،منایشگاهمحصوالت،کنفرانسهایتجارتی،محافلویژهایچونمنایشگاهزراعتی

وغیرهمکانهایمناسببرایتوزیعمنونههایمحصولتانبهبیشرتینافرادوکمرتینمدتممکنخواهدبود.
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C تعریف اصطالحات این بخش

نظرات و پیشنهادات )فیدبک(- معلوماتیکهکسیبههدفکمکبهپیرشفتکاریاتغییررفتارشامارایهمیکنند.

منونه  اولیه )پروتوتایپ(-نسخهیابتداییمحصولیکهبادستساختهشدهتاآنراآزمایشکردهوبهدیگراننشاندهیدکهمحصولشامچگونهخواهدبود.

فوکس گروپ-گروهیازافرادمختلفکهقبلازارسالیکمحصولبهبازارگردهمآوردهشدهتادرموردآنمحصولبحثکنندیابعدازمعرفیمحصولنیز

بطوردوامدارنظراتوپیشنهاداتخودرابرایبهبودآنرشیکسازند.

منونه  محصول- مقدارکمیازمحصولیکهقبلازعرضهبهبازاربهمشرتیانبصورترایگاندادهمیشودتابصورتآزمایشیاستفادهکردهودرموردکیفیت

وچگونگیآننظربدهند.

بازار مورد نظر-مجموعهیمشخصمشرتیانبالقوهایکهیکرشکتتالشهایبازاریابیوفروشاتخودرابرآنهامتمرکزمیسازد.اینهامعموالًکسانی

هستندکهبهاحتاملزیادازرشکتخریدخواهندکرد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهبدانمکهتجارتمنمنفعتخواهدکرد؟14.رشدوتوسعه	 

بازارموردنظرچیستوبازارهدفمناسبراچگونهتعریفکنم؟6.بازاریابی  	 

تحقیقبازارچیستوچگونهآنراانجامدهم؟6.بازاریابی	 

چگونهبدانمکهبازاریابیمنموثراستیاخیر؟6.بازاریابی	 

چگونهمیتوانمدریابممشرتیانمحارضاندچهمقدارهزینهدرمقابلمحصوالتامبپردازند؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایمندرامرقیمتگذاریچهتاثیریبهجامیگذارد؟9.قیمتگذاری	 

چگونهرشکتمنبهمشرتیانمحصوالتباکیفیتوارزشمندعرضهمیتواند؟7.فروشاتوخدماتمشرتیان 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

رقابتی تحلیل

تحلیلبازار
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متشبثانمیخواهندموفقشوند.گاهیترسازناکامیمانعآغازتجارتمیشود.وقتیمتشبثانبیشرترویعلتاحتاملیشکسترشکتدرآیندهفکرکنند،

مانعبزرگیرابررسراهخودقرارمیدهند.بیشرتبهچیزهاییکهباعثموفقیترشکتشاممیشود،مترکزکنیدتااینمانعذهنیراازراهدورساختهوبرای

رشوعکارانگیزهداشتهباشید.

رشوعکارتجارتمعموالًبیشرتازآنچهانتظارمیرود،زمانوانرژیرصفمیکندوبرایبرخیمتشبثانادامهیکاردررشایطیکهبرایعایدکمتالشزیاد

نیازباشد،سختخواهدبود.بخاطرفایقآمدنبراینموانع،بیادآوریدکههمهیرشکتهاوتشبثاتدررشوعکاربسیارزحمتمیکشندودرصورتیکه

کارتانازکیفیتخوببرخوردارباشد،پاداشاشراخواهیددید.

مانعدیگریکهبررسراهکارآفرینیبوجودمیآیدناشیازعدماطمینانازحامیتخانوادهمیباشد.اگرمطمنئنباشیدکهخانوادهکامالًازشامدرکارتجارت

حامیتمیکند،کارآفرینیپرچالشخواهدبود.برایکاهشاینمانعازرشوعکارباخانوادهصحبتکنید.اگرآناناحساسکنندکهازآغازدرتصمیمو

برنامهریزیدخیلبودهاند،خودرادرموفقیتتانرشیکخواهنددانست.

سایر موانعی که احتامل دارد با آن مواجه شوید:

مقرراتحکومتییاپروسیجرهایطوالنیکهبرآوردهساخنتآنهابسیارهزینهداردویاکسبتوافقاداراتمشکلآفرینباشد.	 

وقتیرسمایهونیازمالی،بیشرتازمقدارپولپساندازشامباشدوبدستآوردنپولهمسختباشد.	 

رقیبانیکهفعالًهامنخدماتیامحصوالتیراعرضهمیکنندکهشاممیخواهیدعرضهکنیدوکارشانتثبیتشدهورقابتباآنهاسختباشد.	 

فشاربرایرشوتدهییامواجهشدنبااشکالدیگرفسادکهپیرشفتکارشامراکندساختهباشد.	 

K بیشرت بدانیم

گاهی بزرگرتین مانع دربرابر کار شام ناشی از عوامل بیرونی نیست، بلکه از موانع شخصی نشأت می گیرد.

وقتیترسازناکامیشامراازبرداشنتگامهایالزمبرایرشوعتشبثبازدارد،درواقعبایکیازموانعبسیارطبیعیمواجههستیدکهباعثکاهشانگیزه

میگردد.ایننوعمانعازیکجهتمفیداست،زیراشامراوادارمیکندتابادقتبیشرتدرموردرشایطکارآفرینیفکرکنید.

موانعذهنیممکناسترشدشامرادرکارآفرینیکندکند.اگرمتشبثبخواهدهمهچیزواضحوکامالًتعریفشدهباشدوبعددستبکارگردد،درآنصورت

بامشکالتمواجهخواهدشد.دنیایتشبثدچاربینظمیوابهاماست.کسانیکهبسیارخواهاننظممیباشند،اینمتایلدرکارتشبثبرایشانمانع

بعد بود.ولیچندلحظه تازهخواهد آغازکنیدکهمتامروزمرصوفتحقیقدرموردرقیب اینفکر با را ایجادخواهدکرد.بطورمثال،ممکناستروزخود

مشرتیبهشامزنگمیزندوفرمایشبسیارعاجلداردوبعدخربمیشویدکهفردمسئولارسالوتسلیمدهیمحصوالتدررشکتشاممریضاست.بایدبه

قدرکافیانعطافپذیرباشیدتابرنامهیروزخودراتغییردهیدوبهمهمترینکاربپردازید.اگرشامدرکاربارشایطمبهموغیرمطمنئعادتنکنید،ممکن

استکارتشبثبرایشامدردرسسازگردد.

بایدمیاننگرانیهایمصئونیتی،محدودیتهایمحیطیو افغانستانزنان باموانعیفرهنگیمواجهمیشوند.در گاهیمتشبثان،بخصوصزنانمتشبث،

تواناییسفربهتنهایی،مسئولیتهاومحدودیتهایخانوادگیتوازنایجادکندودیدگاهعمومینسبتبهوظایفیکهبرایزنانمناسباسترانیزفراموش

و محلی بزرگان کنندگان، تهیه کارمندان، با روابط در جمله از اند، مواجه چالشهایی با تجارت محیط در مردان با برخوردشان در همچنان زنان نکنید.

شخصیتهایبانفوذمردممکناستمشکالتیداشتهباشند.سایرموانعدربرابرزنانعبارتندازتبعیضعمومیجنسیتیدردفاتردولتی،روشهایرقابتی

نامناسبرشکتهاییکهدرملکیتمردانهستند،دسرتسیمحدودبهبازارهایمردانه،کمبودمنابعمالیوغیره.

درافغانستان،تاجرنسبتبهمثالًانجیرنیاداکرتیاحقوقدانازموقفاجتامعیپایینتربرخورداراست.چنینواکنشنسبتبهمتشبثانممکناستمانع

بزرگیدرتربیتورشدکارآفرینانباشد.بخصوصکسبحامیتاعضایخانوادهبرایخانمهایتجارتپیشهمهماند.
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محیط اقتصادی می تواند مانعی در برابر متشبث ایجاد کند، از جمله:

رسمایهبرایراهاندازیفعالیتتازهدراختیارمتشبثقرارندارد.	 

کمبودنیرویکارباهزینهمعقول.	 

کمبودموادخامباکیفیتوکمیتمطلوب،وهزینهمعقول.	 

زیرساختنامناسببرایانتقالموادخام.	 

دسرتسیمحدودبهبرقبرایفعالیتهایرشکت.	 

مشکالتدردسرتسیبهزمینیااجارهکردنمحلکارتجارتی.	 

بانکجهانیهرسالهگزارششاخصهایمحیطتجارتورسمایهگذاریرانرشمیکندوشاممیتوانیددرآنگزارشموانععمدهدربرابرتشبثاتافغانستان

رابخوانیدوتصمیمبگیریدکهآیاقادربهرشوعکارتجارتهستیدیاخیر.

محیطسیاسینیزمیتواندعلیهمنافعمتشبثینعملکند.بخصوصاگربیثباتیباشدوپالیسیهایسیاسیازایجادورشدرشکتهایجدیدحامیتنکند.

پیچیده مقرراتورشایط تعیین پروسهها، در تاخیر زمینهساز و باشد تاثیرگذار نیز وصنعتی تجاری برشکلکنرتلهای سیستمهایسیاسیممکناست

حکومتیدرامورمالیاتیوحسابداریوغیرهگردد.

C تعریف اصطالحات این بخش

مقررات حکومتی- مقرراتورشایطیکهحکومتمیسازدتارشکتهادرفعالیتهایخودازآن هاپیرویکنند.

رسمایه-پولیکهبرایآغازوادامهکاررشکتنیازاست.

زیربنا-رسکها،پلها،شاهراها،تجهیزاتموردنیازبرایانتقالمحصوالتوخدماتازیکمحلبهمحلدیگر.

متشبث یا کارآفرین-شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

برایرشوعتجارتازکجاپولبدستآوردهمیتوانم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری  	 

کدامنوعتصدیقنامه،جوازیااجازهنامهنیازخواهمداشت؟2.ثبتوراجسرترسمیتشبث	 

رسمایهچیستوچرابهآننیازدارم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی  	 

بهرتینراهیافنتواستخدامافرادجدیدبرایرشکتمنچیست؟ 8.منابعبرشی	 

چگونهبدانمکهمشرتیانبالقوهجدیدیآمادهوقادربهخریدهستند؟7.فروشاتوخدماتمشرتیان	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

)StageS of BuSineSS chart(مراحلتهیهیچارتتشکیالتی

ورقضمیمههزینههایآغازتجارتورسمایه یبرایرشدتجارت
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مشاوران را پیدا کنم؟
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مربیان،راهنامیانومشاوراناعضایمهمتیمیهستندکهشامهنگامراهاندازیرشکتخودمیخواهیدایجادمناییدومیتوانیدازراههایمختلفبهاین

افراددسرتسیپیداکنید.

منطقیترینمحلیکهبایدجستجوکنیدحلقهدوستاننزدیکواعضایخانوادهاست.اگرچهدوستانوخانوادهممکناستتجربهیکامالًمشابهبهتجارت

شامنداشتهباشندولیمهارتهاییکهآناندرتشبثاتدیگرکسبکردهاندنیزممکناستدررشکتشامقابلاستفادهباشد.بطورمثال،فرضکنیدشام

کاکاییداریدکهتجربهکاردردکانترمیمموتر)مسرتیخانه(رادارد.اگرچهکارشامشایدشیرینیپزیباشد،امامسایلزیادیدرکارترمیمموتروجود

اعالنات، وخدماتمرشیان، اهمیتکیفیت انجاممیدهند، را ازجملهرسپرستیکارگرانیکهکارهایمشخص دارد، باکارشیرینیپزیشباهت داردکه

حسابداریوغیره.

شایدبتوانیدمربی،راهنامیامشاوررابامراجعهبهسازمانهاییچوناتاقتجارت،جاییکهاعضایآنقبالًمسیرموفقیتدرتجارتراسپریکردهاند،پیدا

بادیگرانرشیک را افرادیراپیداکنیدکهدوستداشتهباشند،آموختههایخود بتوانید اینسازمانهاشامشاید بااعضای ارتباط تأمین ازطریق کنید.

سازند.

ممکناستارتباطاتخوبیباهمدورههایموفقدورانتحصیلخودداشتهباشیدکهبهپاساینروابطدوستداشتهباشندباشامدرموفقیتتجارتتان

همکاریمنایند.

K بیشرت بدانیم

وقتی در جستجوی مربی هستید، باید کسی را پیدا کنید که مناسب رشایط شام بوده  و از دانش الزمی که شام می خواهید برخوردار باشد. برخی 

ایده ها برای یافنت مربی:

1 ازخانوادهیخودرشوعکنید.آیاوالدین،پدرکالنومادرکالنشامدوستوآشناییدارندکهمالکرشکتباشند؟آیاهمدورهمکتبیداریدکهدوستان.

وهمکارانفعالدرعرصهکارشامداشتهباشند؟آیامتشبثمحلیفعالدرصنعتموردنظرشامهستکهازکارشانخوشتانبیاید؟اگربلی،این

هامنجاییاستکهمشخصترینوارزشمندتریمشورههارامیتوانیدبدستآورید.

2 وقتیسنافرادباالمیرودودرعرصهیکارخودتجربهکسبمیکنند،آنانمعموالًبیشرتبهکمکبهدیگرانورشیکساخنتدانستنیهایخودعالقه.

میگیرند.لذامربیشامشایدشخصمسنیباشدصاحبموفقیتهایمالیوفرزندانیکهبزرگشدهاند.

3 اگررشکتشامدرمرحلهرشوعقراردارد،بایددرجستجویمتشبثموفقیباشیدکهدانشومهارتوسیعیدرعرصهتجارتورسمایهگذاریداشته.

باشد.

اناهیتادرشهرمزاررشیفیکرستورانتویژهخانمهاراهاندازیکردهاست.درسالاول،اومتوجهشدکهمسایلمالیاشدرهموبرهماست.اومحاسباتی

رااستخدامکردولیبازهمبرخیمسایلالینحلباقیماندهبود.اوازیکدوستخانوادگیاشبنامحسیبکمکخواست.حسیبدرکابلرستورانتدارد.

حسیبگفتکهحارضاستدریکدورهششماههبهاناهیتاوبعدهروقتنیازشودبهاوکمککند.حسیبدرمدیریتچندینرستورانتخانوادگیاش

دیدار باهم مزارمیرفت به یاحسیب کابلسفرمیکرد به اناهیتا که مالیقویکمککرد.هرباری اناهیتادرساخنتسیستممدیریت به و تجربهداشت

باحسیببعنوانمربیتجارتی آوردو اناهیتانسبتبهگزارشهایمالیخوداعتامدبیشرتبدست نیزباهمصحبتمیمنودند. ازطریقتلفون میکردندو

روابطخودراحفظکرد.

مهماستکهمربیپیداکنیدکهباشامبطورمنظمودوامدارصحبتکند.دیدارهفتهوارایدهآلاست،امابستهبهاینکهروابطشامچگونهانکشافمییابد

ممکناستخواهاندیدارهایبیشرتیاکمرتشوید.متعهدبودنمربیشامبهاینرابطهوداشنتوقتبرایاینکارحیاتیاست.

وظیفهمربیحلمشکالتشامنیست،بلکهاوبایدبهشامکمککندتاچالشهارابررسیکردهوراهحلپیداکنید.اینراهخوبیاستتابیاموزیدکهچطور

یککارآفرینبهرتشوید.

نقشمربیدرتشویقوباالبردناعتامدبهنفسشامبسیارمهماست.مربیمیتواندحامیعالیباشدودررشایطسختبهشامکمککندتااعتامدبهنفس
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خودرادوبارهبازیابید.شامطالبکسیهستیدکهدرکنارشامباشدودرصورتنیازبهشاممشورهوحامیتعملیارایهمناید.

درصورتامکان،بکوشیدچندینراهنامومربیداشتهباشید،چونیکنفرمربیمعموالًبرایمشورهدهیدرمتاممواردیکهشامنیازدارید،کافینیست.

C تعریف اصطالحات این بخش

رهنام-شخصیکهبهکسیدیگرکمکمیکندتاکارهارابهبهرتینوجهانجامدهد.رهنامشیوههایانجامکارراپیشنهادمیکند،راههاییرابرایانجام

بهرتامورنشانمیدهد،فردراتشویقمیکند،خطاهایاوراگوشزدمیکندورهنامییمیمناید.

مربی-مشاورباتجربهومورداعتامد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

رهربانموفقچهکارمیکنند؟4.ادارهیارهربی 	 

چراوچگونهبایدشبکههایشخصیومسلکیایجادکنم؟4.ادارهیارهربی	 

نظراتوپیشنهادهاراچگونهبدستآورم؟ 4.ادارهیارهربی  	 
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آیا الزم است که جایی را برای 

تشبث خود پیدا کنم یا می توانم 
از خانه کار خود را رشوع منایم؟ 
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تعدادزیادمتشبثانرشکتخودرابصورتموفقانهازخانهمدیریتمیکنند؛برخیمتشبثانتجارتخودراازخانهرشوعکردهبعدبارشدکار،محلرسمی

برایکارخودانتخابکردهاند.

ایجابمیکندکه اگرتجارتشام انتخابمنایید. را ازخانه بیرون یایکمحل رامدیریتکنید آن ازخانه آیا تعیینمیکندکه وتشبثشام نوعتجارت

مشرتیانتاننزدشامبیایند،درآنصورتاگردرخانهباشید،مشکلخلقخواهدشد.برخیمشرتیاندوستندارندمحصولیاخدماتراازمسکنخصوصی

افرادبدستآورند،یاشایددسرتسیبهخانهشامسختباشد.بارشدرشکتخانگیشام،تعدادافرادیکهبهخانهیشاممراجعهخواهندکرد،نیزافزایش

خواهدیافتوهمسایگاننسبتبهترافیکومزاحمتهایناشیازآننگرانخواهندشد.

دربیشرتموارد،شهریاشهرکیکهشامزندگیمیکنید،درموردنوعفعالیتهایتجارتیمجازازخانهمقرراتیدارند.مناطقمسکونیوتجاریشهرکابلرا

شاروالیودیگراداراتدولتیتعیینمیکند.بیشرتتشبثاتدرمحالترهایشیفعالیتدارندامارشکتهاییتولیدیرسوصدایزیادوضایعاتمحصوالت

قابلتوجهخلقمیکنند.لذابایددرخارجازمحیطمسکونییادربخشصنعتیشهرفعالیتمنایند.

K بیشرت بدانیم

اینجا برخی مزیت های کار تشبث از خانه را برای تان بیان می کنیم:

نیازنیستبرایرفنتبهدفرتهرروزسفرکنید.عدمرفتوآمدزیانبینخانهوکارباعثرصفهجوییوقتوپولزیادمیشود.حتیسطحاضطراب	 

روزمرهشامرانیزکاهشمیدهد.

انعطافپذیریزیادیخواهیدداشت.کارازخانهبهشاماجازهمیدهددراوقاتیکهکارتانبیشرتینموثریتراداردکارکنید،لباسدلخواهوراحت	 

بپوشیدوشیوهایبرایکارخودبرگزینیدکهمناسبحالتانباشد.

مترکزرویکارتاننیزسهلترخواهدبود.ممکناستدرخانهمزاحمتهاییوجودداشتهباشد،ولیدرخانهنسبتبهدفرتیکهباهمکاران،کارمندان	 

ورسوصداهایمحیطکارروبروهستید،کنرتلبیشرتبرمزاحمتهادارید.بااینحالاگرکودکیاافراددیگریدرخانهداشتهباشیدکهنیازمندکمک

باشند،احتامالًمترکزبرکاربرایتانسختترخواهدشد.

میتوانیدپولذخیرهکنید،چونوقتیدرخانهکارمیکنیدازپرداخنتکرایهیدفرتوسایرهزینههایدفرتیمعافخواهیدبود.	 

میتوانیدتوازنمیانکاروزندگیخودرابهبودببخشید.بیشرتمتشبثاندرایجادتوازنمیانزندگیشخصیوکاریخودمشکلدارند.	 

نقایص فعالیت تجارتی از خانه:

شامبهانضباطشخصیزیادنیازخواهیدداشت.هرروزازخواببرخواسنتوبهکارپرداخنت،وقتیدرمحیطخانههستید،نیازمندانضباطشخصی	 

وانگیزهفراواناست.

ممکناستاحساستنهاییکنید.وقتیمتامروزدورازسایرافراددخیلدرتجارتیاتشبثخودکارکنید،ممکناستبسیاراحساستجریدوتنهایی	 

کنید.

پایاندادنکاردرآخرروزمشکلترخواهدشد.وقتیدرخانهکارمیکنیدممکناستبینکاروزندگیشخصیشامتفاوتکمیوجودداشتهباشدو	 

دراینحالتتوقفکارسختتراستواحتاملداردشامبیشازحدغرقکارشوید.

جایبودباشخودراازدستخواهیدداد.وقتیخانهرابعنوانمحلکاراستفادهمیکنیدجاییکهخانوادهبرایرهایشاستفادهمیکنندکوچکتر	 

میشود.

تأمینروابطباتیمشاممشکلخواهدشد.اگرکارمندانیداشتهباشیدکهدردفرترشکتتانکارکنند،وشامبصورتروزمرهباآنانروبروینشوید،ایجاد	 

اعتامدوروابطباآنانچالشآفرینخواهدبود.

و	  خانواده انتظارات مدیریت میکنید کار خانه در وقتی شود. خلط کاریتان مسئولیتهای با است ممکن شخصی زندگی در شام مسئولیتهای

مسئولیتهایخانگیسختترخواهدشد.

محدودیتهایقانونیوحقوقیممکناستمانعکارشامدرخانهشود،بخصوصاگرکارتانایجابکندکهباتعدادزیادمشرتیاندیدارداشتهباشید.اگر

تجارتشامازنوعیباشدکهمسایلمصئونیتیوصحیدرآنمطرحگرددمانندترمیمورنگاملیموتر،درآنصورتاحتامالًشامملزمبهیافنتجاییباشید

کهبامقرراتمصئونیتیاستفادهازموادخطرناکیااستفادهازتجهیزاتدرمحیطکارمطابقتداشتهباشد.
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C تعریف اصطالحات این بخش

متشبث یا کارآفرین- شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

هنگامانتخابمحلکار،چهکارهاراانجامدهم؟ 1.آغازتشبثوپالنگذاری 	 

چگونهجایموردنیازبرایتوسعهکاروبارخودراپیداکنم؟14.رشدوتوسعه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

هزینههایآغازتجارتورسمایه برایرشدتجارت
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هنگام انتخاب محل کار، چه 
چیز ها را باید در نظر بگیرم؟
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در برخی انواع تشبثات، تعیین محل کار احتامالً مهم ترین تصمیم اثرگذار بر موفقیت کاری شام می باشد.

هنگامانتخابموقعیتبرایتشبثاتپرچونخوباستدربارهراحتیومصئونیتمشرتیانهنگامجستجویمحلکارشاموآمدنبهآنجافکرکنید.تشبثات

پرچونوقتیکنارسایردکانهاومحلهایرجوعمردمباشداحتاملموفقیتشانبیشرتمیشود.زیراهمهازرفتوآمدمشرتیانبهنحویسودمیبرند.برای

تشبثاتپرچونایننیزمهماستکهمشرتیانبالفعلوبالقوه،لوحهدکانیامحلکارشامراببینند.وقتیمردملوحهراببینند،شایددرهامنلحظهخرید

نکنندولیاحتاملداردنامتشبثشامدرذهنشانمباندوهنگامرضورتبهآنجامراجعهکند.

اگرشاممحصوالتیتولیدمیکنید،بایددرموردچگونگیانتقالموادخامبهمحلکاروتولیداتنهاییبهمشرتیانبهدقتبیاندیشید.جابجاییتسهیالت

تولیدیدرمجاورتمسیرهایاصلیترانسپورتیمیتواندازنظرسهولتهایحملونقلیکامتیازباشدوانتقاالتشامارزانرتمتامگردد.اگرشامرشکتی

داریدمثلفابریکهنجاریکهمقدارزیادموادزایدوضایعاتتولیدمیکندوبایدبطورمنظممواداضافیراجمعکردهدوراندازید،درآنصورتبایدبهکاهش

هزینههایجمعآوریوانتقالآشغالوموادضایعشدهفکرکنید.

بایدهنگامانتخابمحلکار،درموردکارمندانیخودنیزفکرکنید.مطمنئشویدکهمحلرشکتکارشامجاییباشدکهکارمندان،بهآسانیوبهطورمصئون

بهموقعرسکاربرسند.عالوهبرآن،اطمینانحاصلکنیدکهجایمناسببرایبرگزاریبرنامههایآموزشیوجلساتگروهیباکارمندانداشتهباشید.

K بیشرت بدانیم

هنگامانتخابمحلکاراولمشرتیانوبعدازآنکارمندانخودرادرنظربگیرید.اگردسرتسیبهمحلکارشاممشکلوبرایکارمندانبسیاردورباشد،

ازاینبابتآسیبببیند.تشبثاتیکهبهمسیرهایحملونقلعمومینزدیکباشند،ممکن ممکناستتشبثتاننتواندکارمندانخوباستخدامکندو

استبیشرتموفقشوند،چونمشرتیانوکارمندانبهآسانیبهآنجارفتوآمدمیتوانند.

درشهریکهرشکتشامفعالیتمیکندممکناستمقرراتیدرموردموقعیتمجازفعالیتانواعمختلفتشبثاتوجودداشتهباشد.اینمقرراتکهبهنام

مقرراتتعیینزوننیزیادمیشود،میتواندبرخیانواعتشبثاترابهساحاتمعینیمحدودسازد.لذامهماستکهبدانیدمقرراتتعیینزونبرمحلفعالیت

رشکتشامچهتاثیریمیگذاردتامحلمناسبراانتخابکنید.مقرراتتعیینزونافغانستانبررشکتهامحدودیتدیگریجزتفکیکمحالترهایشیو

تجاریاعاملمنیکند.

اگر شام جای رشکت خود را اجاره می گیرید، باید درمورد جزئیات توافقنامه  اجاره یا کرایه  محل اطالع بدست آورید. بطور مثال:

1 مقدارکرایهچقدراستوشامبایدبرایچندماهیاسالآنمحلراکرایهبگیرید؟.

2 آیاشامبایدکرایهرابدونکرسمالیاتبرکرایهجایبپردازید؟.

3 آیابایدبرایآب،برقیاانتقالضایعاتپولبپردازید؟.

4 آیاشاممسئولیتپرداختهزینهحفظومراقبتچیزهاییچوننلکشی،روشنایی،گرمایشوغیرهرابهعهدهخواهیدداشت؟.

5 وقتیبهمحلاجارهایکوچمیکنید،وضعیتآنچگونهاست؟.

6 چهاندازهجایموتربرایمشرتیانوکارمندانشاممیرسخواهدبود؟.

7 آیامیتوانیدلوحهنصبکنید؟.

معموالًرهنامیمعامالتهانقشارتباطدهندهوتعیینکنندهرشایطومقرراتقرارداداجارهرابازیمیکنند.رهنامیمعامالتازخدماتخودیکمقدار

فیسمیگیرد.قراردادراقبلازامضابخوانید.شامملزمبهپرداختمالیاتازکرایهایهستیدکهبهمالکساختامنمیدهید.بهیادداشتهباشیدکهدرعمل

اکرثیتمالکانتعمیراینرشطراقبولندارند.شامبههرحالبایداینمالیاترابپردازیدوگاهیمبلغمالیاتبراجارهافزودهمیشود.درحالتایدهآلشام

بایدبریککرایهیناخالصتوافقکنیدوبعدهرماهمبلغمالیهراازکرایهکرسکردهبهحکومتبپردازید.

اگرشامبرایکارخودازتعمیریازمینخودتاناستفادهمیکنید،نیازنیستبهوزارتمالیه،مالیهبدهید.دراینحالتمالیاتفقطپولیهستکهشاروالی
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بعنوانصفاییمیگیرد.درهرحالت،وقتیرشکتخودراثبتمیکنید،بایدسندیداشتهباشیدکهنشاندهدتعمیردفرترااجارهگرفتهایدیاملکیتخود

شاماست.

C تعریف اصطالحات این بخش

مالیات امالک-مالیاتیکهبربنیادمالکیتیااستفادهزمینیاساختامنبهدولتپرداختهمیشود.

مقررات-رشایطقانونیکهبرسازمانهاواداراتاعاملشدهومتفاوتازقانون،مقررهواستنداردمیباشد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیاالزماستکهجاییرابرایتشبثخودپیداکنمیامیتوانمازخانهکارخودرارشوعمنایم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

آیامیتوانممبلغمالیاتیراکهبایدبپردازممدیریتکنموبخاطرمصارفمالیاتیپالنگذاریمنایم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

چگونهجایموردنیازبرایتوسعهکاروبارخودراپیداکنم؟14.رشدوتوسعه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

هزینههایآغازتجارتورسمایه یبرایرشدتجارت
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برای رشوع یا ادامه  کار رشکت خود 
به کدام تجهیزات و مواد نیاز دارم؟
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هرتشبثبهمقداروانواعمتفاوتتجهیزاتوموادنیازدارد،لذادرآغازالزماستانواعمشابهرشکتهاوتشبثاتراجستجوکنیدوبهتجهیزاتمورداستفاده

آنهانگاهکنید.تجهیزاتبهکاررفتهرایادداشتمنایید.درصورتامکانباصاحبرشکتصحبتکنیدوبپرسیدکهدررشوعباکدامتجهیزاتکارخودرا

رشوعکردهبودند.معموالًمالکانتشبثاتکارخودرابسیارسادهوابتداییآغازمیکنندوبارشدتجارت،تجهیزاتوموادبیشرتاضافهمیمنایند.

وقتیانواعمختلفتجهیزاتراشناساییکردید،بایدتهیهکنندهآنتجهیزاتراپیداکردهدرموردقیمتومیرسبودنآنهامعلوماتبگیرید.برایذخیرهپول

شایدبهرتباشدازتجهیزاتدستدوماستفادهکنیدوبعدوقتیرشکتشامرشدکردآنهارابامودلهایجدیدتروموثرترتبدیلکنید.

بههمینمنوال،وقتیشامانواعموادالزمرشکتخودراشناساییکردید،آنگاهجستجوکنیدکهچهکسانیآنموادراعرضهمیکندوبعدباعرضهکنندگان

متاسبگیرید.آناندرتعیینمقدارتخمینیموادالزم،هزینهموجودیرشوعکارواینکهچندوقتبعدیکباربهآنمواددوبارهنیازخواهیدداشت،کمک

خواهدکرد.درصورتامکانتعدادبیشرتازیکعرضهکنندهیموادخامراپیداکنیدتااحتاملکمبودموادبهحداقلبرسد.زمانیکهیکعرضهکنندهدر

رساندنموادمشکلداشتهباشد،عرضهکنندهدومیمیتواندبهشامموادبرساند.

K بیشرت بدانیم

بخاطرتفاوتزیاددرنوعتشبثات،درنوعتجهیزاتوموادموردنیازیکنوعتشبثبانوعدیگرتشبثنیزتفاوتوجوددارد.اماراههاییوجودداردکهشام

رادرتشخیصنیازهایتشبثتانکمکخواهدکرد.

بامالحظهرشکتهایدیگریکهمشابهرشکتشاممیباشند،میتوانیدتشخیصدهیدکهبهکدامنوعتجهیزاتنیازخواهیدداشت.تشبثموجودرادرحال

کارمشاهدهکردهونوعتجهیزاتمورداستفادهشانرایادداشتکنید.ممکناستدقیقاًهامننوعتجهیزاتیامقدارمشابهآنرابرایرشکتخودنیازنداشته

باشید.بطورمثال،اگرشاممیخواهیددکانچاپبرایخدماتچاپیکوچکراهاندازیکنیدوبعدرشکتهایکالنچاپیرامشاهدهکنیدکهبرایخدمات

چاپیبزرگکارمیکنند،بایدبدانیدکهنیازهایشاممتفاوتاست.بهرتاستتعدادکمرتماشینهایچاپیکوچکترراپیداکنید،نهازنوعماشینهاییکه

رشکتبزرگچاپیدراختیاردارد.اما،بامالحظهیرشکتهایبزرگنیزمیتوانیدایدههایخوبدرموردتجهیزاتموردنیازخوددررشوعکاربدستآورید.

افراد میکنند تولید یا تهیه را شام الزم تجهیزات و مواد که گیرید.رشکتهایی متاس میکنند عرضه را شام تشبث تجهیزات و مواد که فروشندگانی با

وتجهیزات ارایهمعلوماتدرمورداستنداردها اینرشکتهادرعینحالعالقهمند تازهدارند. نیازهایرشکتشاممعلومات به ارتباط ودر بامعلوماتهستند

صنعتمربوطهمیباشند.بهیادداشتهباشیدکهآنانبرایفروشاجناسکارمیکنندوممکناستبیشازنیازشامتخمینبدهند.بهرتاستازتعدادبیشرت

فروشندهمعلوماتگرفتهوآنچهرامیشنویدباهممقایسهکنیدوتصمیمدرستدرموردنیازهایخودبگیرید.

نظرکارشناسانیراکهبرایرشکتهایچونرشکتشامخدماتعرضهمیکنندجویاشوید.بطورمثالاگرشامرشکتتولیدجوسمیوهتازهمیسازیدواز

محاسبیبرایتنظیمامورحسابداریخوداستفادهمیکنیدکهبرایرشکتهایمشابهدیگرنیزکارمیکند،اوممکناستشامرادرتخمینموادوتجهیزات

الزمبرایرشکتتانکمککند.

C تعریف اصطالحات این بخش

مواد خام-موادابتداییکهمحصولازآنساختهشود.

عرضه کنندگان -افرادیاسازمانهاییکهمحصوالتوخدماتموردنیازبرایفعالیترشکتیاتشبثراتهیهمیکنند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بهرتینروشهایمدیریتعملیاتهاکداماست؟5.عملیاتومدیریتپروژه	 

چگونهبودجهبسازم؟10.بودجهسازی	 
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A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

هزینههایآغازتجارتورسمایه برایرشدتجارت
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روبروشدنیکرشکتنوتأسیسباسختیهایاولکارقبلازآنکهبهسودآوریبرسد،یکامرمعمولاست.شامبجایآنکهبخاطرکسبمنفعتدرآغاز

کارتقالکنید،بهرتاستبرایبرخیرشایطابهامآمیزومشکالتدرمراحلاولرشدرشکتخودپالنبسنجید.پالنتجارتیبایدحداقلیکتخمینکلیاز

منفعتزاییرشکتقبلازرشوعکارارایهکندوبهشامکمککندکهدرککنیدقبلازرسیدنبهسودآوریچهمقدارزمانبدونمنفعتفعالیتخواهیدکرد.

چند نکته ی کلیدی که باید درمورد احتامل سودآوری رشکت خود در ذهن خود داشته باشید:

1 مصارفرشوعتشبث-برخیمتشبثاندچاراشتباهمیشوندوپولزیادیرویمصارفغیررضوریهزینهمیکنند.تالشکنیدرشکتخودرابابودجهی.

بسیارپایینادارهکنیدوبخصوصدرموردمصارفوهزینههاییکهقبلازبدستآوردنعایدبهپولنقدنیازدارد،توجهداشتهباشید.

2 پالنتجارتیدقیقوکاملتهیهکنید.یکگامبرایپیشبینیاینکهرشکتشامبهمنفعتخواهدرسیدیاخیرایناستکهبرایکسبمعلوماتدقیق.

درموردهزینههاومصارفمرتبطبهتشبثتازهتأسیسخودوقتبگذارید.پالنتجاریشامنقشهراهموفقیتتانمیباشدوبدوننقشهراهممکناست

بسیارزودراهخودراگمکنید.

3 درموردمشرتیانخودتحقیقکنید.برایآنکهبهسودآوریدستیابید،بایدبدانیدکهمشرتیانشامکیستوکدامقیمتهامیتواندرقابتیوسودآور.

باشد.تحقیقکنیدتابدانیدرقیبانشامچهقیمتهاییراتعیینمیکنند؟مشرتیاناحتاملیشامدرموردتشبثیکهپالنداریدچهفکرمیکنندوآنان

درموردرقیبانتانچهاحساسیدارند.

K بیشرت بدانیم

دانسنتاینکهآیارشکتشاممنفعتزاخواهدبودیاخیر،ایجابمیکندکههزینهها،مصارفوفروشاتخودرابدرستیتخمینبزنید.شامبایداینتخمینها

راحداقلبرایسالاولتهیهکنیدوگاهیشامبایدتخمینرابرایسالدوموسومکارخودنیزتوسعهدهید.یکراهمفیدانجامتحلیلنقطهیرسبرساست

تاپیداکنیدکهدرکدامحجمفروشاتمیتوانیدهزینههایخودراباعوایدپوششدهید.اینمرحلهرانقطهیرسبرسگویند."ورقضمیمهتحلیلنقطهی

رسبرس"شامرادریافنتنقطهیرسبرسکمکخواهدکرد.

وقتیشاممشخصکردیدکهتخمینتانتاچهمدتازآیندهرادربرمیگیرد،بایدلیستیازمتامفعالیتهاییرشکتتهیهکنید.حتیقبلازآنکهدرموردارقام

واعدادفکرکنید.

فروشات

بهرتاستبجایتخمینفروشاتکلسالدرموردتخمینفروشاتروزانهیاهفتهوارفکرکنید.وقتیدریافتیدفیمشرتیچقدرفروشخواهیدکرد،بهتعداد

مشرتیروزانهیخودفکرکنید؛رقممشرتیانروزانهرارضبدرمقدارخریدهرمشرتیکردهتخمینفروشاتروزانهیخودرابدستآورید.بعدازرویفروشات

روزانه،فروشاتهفتهوار،ماهواروساالنهرابدستآورید.

مصارف فروشات خود را برآورد کنید

بعدازآن،شامبایدبرآوردکنیدکهتهیهمحصوالتیاعرضهخدماتبرایرشکتشامچقدرهزینهخواهدداشت.اینکاربخصوصقبلازرشوعکاروبارپرچالش

باشید.وقتی وغیرهداشته برق و بهشمولموادخام،کارمندان،ماشینآالت ازهزینههایخود بایدیکتخمینکلی اینحالشامحداقل با بود. خواهد

هزینههایهرقلمرابدستآوردید،بایدمصارفرابامقدارپیشبینیشدهاجناس/خدماتفروختهشدهمقایسهکردهومفاداحتاملیخودرابرآوردمنایید.

هزینه های غیرمستقیم تجارت را برآورد کنید

برخیهزینههابطورمستقیمبااجناسوخدماتیکهمیفروشیدارتباطندارند.تاجریاکارآفرینبودنخودبرخیهزینههاییرابههمراهدارد.بطورمثالشام

دکانشیرینیفروشیبازمیکنیدوایدهیبسیارخوبازمصارفهرقلمجنسیکهتهیهخواهیدکرد،رادارید.یکهزینهیغیرمستقیمکهشاماحتامالً

فکراشرانکردهایدپالیسیبیمهاست.برایآنکهدرکارشیرینیپزیمبانیدبهرتاستپالیسیبیمهداشتهباشیدتادرصورتآتشسوزیياوقوعآسیبدیگری

رشکتتاننابودنشود.شامبایدهزینهیبیمهرادرکلمدنظرگیریدوالزمنیستکهحتامًدرهزینههایهرقلمجنسخودآنرامحاسبهکنید.درموردمتام

هزینههایدیگرچونکرایهفروشگاهیادفرت،کهبخاطرادامهکارتجارتیخودنیازدارید،فکرکنیدواینهزینههارادرتخمینخودبگنجانیدتادیدهشودآیا

رشکتشامبهسودآوریدستخواهدیافتیاخیر.
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C تعریف اصطالحات این بخش

نقطه ی رسبرس-جاییاستکهمقدارعوایدمساویبامقدارهزینههابودهوپسازآنشاممفادبدستمیآورید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیاابزاریهستکهمرادردرکچگونگیتعیینقیمتیکهنفعداشتهباشد،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

نقطهیرسبرسچیستوچرابایدآنرابدانم؟12.مدیریتمالی	 

چگونهمصارفوهزینههایخودرامدیریتکنم؟ 12.مدیریتمالی	 

چگونهمرصفپولبرایتشبثخودراپالنگذاریکنم؟ 12.مدیریتمالی	 

مفادچیستوچگونهمفادخودراتعیینکنم؟12.مدیریتمالی	 

اگربودجهحاکیازعدمسودآوریباشد،چهکارکنم؟10.بودجهسازی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

تحلیلنقطهیرسبرس

)projectionS template(چارچوبمنونهیپیشبینی ها
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کدام نوع پالن گذاری و گزارش دهی 

باید قبل از رشوع کار خود انجام دهم؟
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قبل از رشوع کاروبار، پالن گذاری مالی باید بر تهیه  گزارش های خالصه  مصارف آغاز تشبث شام متمرکز باشد، از جمله:

تجهیزاتیکهبایدبرایرشوعکارخریدهیااجارهشود.	 

امکاناتیالزمبرایراهاندازیوادامه کارتشبث.	 

موادالزمبرایتولیدکاالهاوخدمات.	 

بازاریابیقبلازبازگشایی:بروشورها،بزنسکارتها،قرطاسیه،لوحههاونشانها.	 

مصارفتنظیموتزیینمحلکار:تعمیرکردنونصبوجابجاییتجهیزات.	 

تکنالوجی:کمپیوترها،شبكههاونرمافزارها.	 

فیسها:مسایلقانونیوحسابداری.	 

ضمناً شام باید هزینه های عمومی تشبث را در جریان سال اول و دوم کار پیش بینی کنید:

مصارف	 

معاشاتوکار	 

مواد	 

بازاریابی	 

حرفآخرامابسیارمهمایناستکهشامعوایدخودراازفروشمحصوالتوخدماتبرآوردخواهیدکرد.

بامقایسهعوایدومصارفپیشبینیشدهمیتوانیدمبلغپولیرابرآوردکنیدکهبرایحامیتازتشبثخودتارسیدنبهمرحلهایمناسبرشدنیازدارید.در

نتیجهپولنقدکافیبرایفروشاتموردانتظاریابیشرتازآندردستخواهیدداشت.

گرفنتمشورهوپیشنهادازدیگرانهنگامبرآوردهزینهها،مصارفوعوایدخوباست،بخصوصاگرقبالًچنینتشبثیرامدیریتنکردهباشید.

اعضایتیمشام،اگرقبلازرشوعتشبثشناساییشدهباشند،میتواننددرپالنگذاریمالیشامکمککنند.عالوهبرآن،شایدالزمشودمشورهمتخصصانی

یا بهشاممواد،تجهیزات باشند.گاهیعرضهکنندگانیکه آنانشبیهتجارتشام اگرتشبثات راکهدررهربیتشبثاتتجربهدارندجویاشوید.بخصوص

خدماتعرضهمیکنندنیزدرکارپیشبینیهایمالیشامراکمکمیتوانند.

K بیشرت بدانیم

پیشبینیمالییکیازچالشبرانگیزترینامامهمترینگامهادررشوعتشبثشاممیباشد.شامبایدوقتکافیبرایانجامپیشبینیهایمالیاختصاص

دهیدودراینکارعجلهنکنید.کمکخواسنتازدیگراندربازنگریپیشبینیهایشامبسیارمفیدمتاممیشود،چونافرادیکهازبیرونبهقضیهنگاه

میکنندشایدچیزهاییرامتوجهشوندکهیادتانرفتهویادرنظرنگرفتهباشید.شامقیمتها،هزینههاوعوایدرابصورتفرضیمحاسبهمیکنیدودیگران

شامراکمکخواهندکردتافرضیاتخودراباواقعیتهامقایسهکردهوببینیدکهبرآوردهایشامبسیارزیادیابسیارکمنباشد.

رصفاً بر یک نسخه از پیش بینی های مالی خود اتکا نکنید. بیشرت متشبثان موفق سه نسخه پیش بینی مالی تهیه می کنند:

1 یکنسخهیخوشبینانهکهدرآنارقامواعدادبسیارمطلوبکهبیانگربهرتیننتایجممکنبرایهزینههایرشوعوادامهفعالیتهایرشکتباشد،.

استفادهشود.

2 یکنسخهی"متوسطه"کهدرآناعدادوارقاممعقولیکهزیادخوشبینانهنباشد،استفادهگردد.ایناعدادهامنهاییهستندکهشامانتظاردارید.

برایکارتان"عادی"باشد.

3 نسخهی"منفی"کهدرآناعدادوارقامیاستفادهمیشودکهبیانگروضعیتنامناسباحتاملیاست؛ایناعدادبهشامهشدارمیدهدکهاگرشامبا.

مشکالتوموانعپیشبینیناشدهمواجهشدید،چهاتفاقخواهدافتاد.
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بیشرترویمصارفوهزینههایتشبثخودمترکزکنید،چوناحتاملزیادداردآنارقامواعدادراقبلازرشوعکاربدانید.بطورمثال،اگرشامقراراست

محلیرابرایکارتجارتخوداجارهکنید،بهاحتاملزیادمیتوانیدمبلغدقیقکرایهایراکهخواهیدپرداختپیداکنید.اگرشامبخواهیدویبسایتبسازید،

احتاملداردازیکفردویبسایتسازقیمتبگیرید.معموالًمتشبثانمصارفوهزینههایخودراکمرتتخمینمیزنندودرمرحلهیرشوعتشبثباکمبود

رسمایهروبرومیگردند.اماشاممی توانیدباتخمیندقیقوصادقانههزینههاومصارفخودازاینمشکلجلوگیریکنید.

درموردفرضیاتیکهدربرآوردخوداستفادهمیکنیددقتبهخرجدهید.باالبرآوردکردنفروشاتوپایینفرضکردنمصارفوهزینههاآساناست.مثالًبه

مبلغپیشبینیشدهفروشاتسالاولخودنگاهیبیاندازید؛حالبرایآنکهمقدارفروشاتپیشبینیشدهیهرروزراتخمینکنید،آنراتقسیمروزهای

سالکنید.وقتیدانستیدکهبایدهرروزچقدربفروشید،آنگاهفکرکنیدکهآیاپیشبینیتانواقعبینانهبودهیاخیر.

بکوشیدتشبثاتمشابهرشکتخودراپیداکنیدوهزینههاومصارففروشاتخودراباآنهامقایسهمنایید.اینتشبثاتشایدنخواهندارقامواقعیرارشیک

سازنداماشایدحارضباشندفیصدیهزینههاومصارففروشاتمعینیرابگویند.بطورمثالرشکتدیگریمشابهرشکتشامشایدبهشامبگویدکهمرصف

نیرویکارشان25%قیمتفروشاترامیسازدواینفیصدیبهشامدرپیشبینیهزینههایکارکمکخواهدکرد.

هرازچندگاهبرآوردهایمالیخودراتجدیدکنید.بخصوصوقتیمعلوماتتازهودقیقتریبدستمیآورید.اگرشامازبرنامهکمپیوتریاستفادهمیکنید

ایننوعتغییراتبسیارسادهمیتواندباشدوبهشامکمکخواهدکردتادرکبهرتیازآیندهمالیتشبثخودداشتهباشید.

C تعریف اصطالحات این بخش

رسمایه-پولیکهبرایآغازوادامهیکاررشکتنیازاست.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیاابزاریهستکهمرادردرکچگونگیتعیینقیمتیکهمفاددرپیداشتهباشد،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

صورتحسابهایمفادورضر)صورتحسابهاینفعورضر(چیستوچگونهازآناستفادهکنم؟12.مدیریتمالی	 

چگونهبودجهبسازم؟10.بودجهسازی	 

عایدچیستوچگونهعوایدخودرابدانم؟12.مدیریتمالی	 

نفعچیستوچگونهنفعخودرامشخصسازم؟12.مدیریتمالی 	 

چگونهازصورتحسابمفادورضربرایفهمیدناینکهکدامبخشتجارتامسودآوریدارد،استفادهکنم؟12.مدیریتمالی	 

نقطهیرسبرسچیستوچرابایدآنرابدانم؟12.مدیریتمالی	 

A :ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورقضمیمهپیشبینیعواید

ورقضمیمههزینههایآغازتجارتورسمایه یبرایرشدتجارت

بیالنسشیت/ورقهبیالنس

ورقضمیمهتحلیلنقطهیرسبرس

جدولمحاسبهیمالیات
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برای رشوع تجارت از کجا 
پول بدست آورده می توانم؟
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بدستآوردنپولبرایرشوعتشبثچالشبرانگیزاست.بخصوصاگراولینکارتشبثاتیشامباشد.متشبثاتباتجربهایکهبرایباردومیابیشرترشکتی

تأسیسمیکنند،بهاحتاملزیاددارایروابط،تجربهوداراییهاییهستندکهبدستآوردنپولبرایآغازتشبثراسهلترمیکند.امااگرشامبرایاولین

باردستبهکارتجارتزدهباشیدوازمنابعوروابطالزمبرخوردارنباشید،درآنصورتدسرتسیبهمنابعمالیمانعبزرگیخواهدبود.

اولینانتخابمتشبثانتازهکاراستفادهازپساندازخودشاناست.درروزهایاولکارتجارت،ممکناستبتوانیدازپولیکهبرایرسمایهگذاریدررشکت

خوداختصاصدادهاید،استفادهمنایید.سهلترینگزینهیبعدیگرفنتپولازدوستانواقاربیاستکهدرکخوبیازمهارتهاوایدهیتجارتیشامداشته

وبهتواناییهایشامباورمندهستند.اینافرادبهاحتاملزیادبهشاماعتامدمنودهوپولخواهندداد؛زیراشامرابخوبیمیشناسند.

که کنید پیدا را میتوانیدسازمانهایی میکنند.شام مساعدت نوتأسیس بهرشکتهایکوچک که کنید پیدا را دونرهایی میتوانید موارد،شام برخی در

بانک اید)uSaid(،دفید)dfid(و یواس برترجایزهمیدهند.ویبسایتهای برایپالنهایتجارتی و اندازیمیکنند راه مسابقهبهرتینپالنتجارتی

جهانیرابخاطرفرصتهایاحتاملیجستجوکنید.

متشبثانیکهوثیقهدراختیاردارند،میتوانندازنهادهایمالیوبانکقرضهگیرند.اما،بیشرتتشبثاتکوچکدربرآوردنرشایطسختبانکهابامشکل

مواجهمیشوند.

دربرخیموارد،یکمتشبثممکناسترسمایهگذاریاهمکارتجارتیراپیداکندکهدربرابرمتلکبخشیازتشبثحامیتمالیارایهکند.برایتشبثات

کوچکدرحالتأسیس،یافنترسمایهگذارامرعادینیست.زیرارسمایهگذارانپولرادرجاییرسمایهگذاریمیکنندکهبهسودآوریآنباورداشتهباشند.

رسمایهگذاریشاندرآیندهبرایآنانپولخواهدآورد.گذاشنتپولدریکرشکتکوچکوتثبیتنشدهبسیارپرخطراستوبیشرترسمایهگذاراناینکاررا

سودمندمنیبینند.وقتیرشکترشدمیکندوموفقیتخودراثابتمیسازد،رسمایهگذاراندردادنپولبهآنعالقهبیشرتمیگیرند،چونشانسسودآوری

رابیشرتمیبینند.

K بیشرت بدانیم

از هر منبعی که بخواهید پول بگیرید )دوستان، خانواده، دونرها، بانک ها و رسمایه گذاران(، درصورتی که نشان دهید شانس موفقیت شام بیشرت 

است، احتامل بدست آوردن پول برای تان بیشرت می شود. چند نکته ای که متشبث تازه کار می تواند نشان دهد تشبث او احتامالً موفق خواهد شد:

1 داشنتپالنتجارتیکهخوبتهیهشده،آسانخواندهشودوبرتحقیقاتالزماستوارباشد.اینگونهپالنتجارتینشانمیدهدکهشامدرموردتجارتی.

کهمیخواهیدرشوعکنیدمسئوالنهوبادقتبرخوردمیکنیدواحتاملداردرسمایهگذاراناحتاملی،قرضهدهندگانیاکارمنداندولتیبهشاماعتامد

کردهپولموردنیازشامرافراهممنایند.

2 بر. اولیه بود.منونههای مفیدخواهد بسیار کاررشکتتان درمنایشعملی فروخت وسمپلچیزهاییکهرشکتشامخواهد اولیه داشنتچندمنونه

تصمیمگیرندگانیکهاحتاملپرداختپولموردنیازشامرابررسیمیکنند،تاثیرخواهدگذاشت.

3 اگرممکنباشد،مقداریازمحصوالتوخدماتیراکهپالنداریدتهیهکنید،بهمشرتیانآیندهخودبدهیدتاآنرابیازمایند.اگرمحصوالتیاخدمات.

شامبرايأنانرضايتبخشمتامشود،احتاملداردنظریپیشنهادکنندکهدرمتقاعدکردنتصمیمگیرندگانبهدادنقرضهشامراكمكمناید.این

امرنشانمیدهدکهشامچیزیداریدکهمشرتیانخواهندخرید،واحتاملیافنترسمایهبرایرشکتشامراباالخواهدبرد.

دربخش"دسرتسیبهمنابعمالی"اینرهنمود،معلوماتبسیاردقیقوعمیقتریرادرموردچگونگیدریافتمنابعمالیبرایتشبث،دراختیارشامقرار

میدهد.

C تعریف اصطالحات این بخش

مساعدت- کمکبالعوضیکهازسوییکادارهغیرانتفاعییادولتیپرداختمیشود.اینکمکبههدفدستیابیبهاهدافاجتامعیواقتصادیمشخص

ارایهمیگردد.
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وثیقه- چیزارزشمندیکهشامدراختیارداریدودرصورتعدمبازپرداختقرضهضبطخواهدشد.

منونه  اولیه )پروتوتایپ(- نسخهیابتداییمحصولیکهبادستساختهشدهتاآنراآزمایشکردهوبهدیگراننشاندهیدکهمحصولشامچگونهخواهدبود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیابایدرسمایهگذارداشتهباشمورسمایهگذارانچهنقشیدررشکتمنخواهدداشت؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

ازکجاپولبدستآورم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

ازکجامساعدتمالیمیتوانمبدستآورموچگونهآنرابدستآورم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

رسمایهگذارانچندنوعاندوچگونهکارمیکنند؟3.دسرتسیبهمنابعمالی	 

آیاازدوستانوخانوادهخودرسمایهبخواهم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی  	 

رشاکتچیست،وآیابایدرشیکبگیرم؟3.دسرتسیبهمنابعمالی  	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

)typeS of capital proS and conS(نقاطمثبتومنفیانواعرسمایه

هزینههایآغازتجارتورسمایه یبرایرشدتجارت

چکلیستمراجعهبهیکرسمایهگذار

خالصهگزینههایمتویل
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اگر ناکام شوم چه 

اتفاق می افتد؟
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متاسفانهدرکارتشبثچالشناکامی،احتاملیاستکهبایدمدنظرداشتهباشید.رسیدگیبهاینچالشایجابمیکندکهشاموقتوانرژیخودرابیشرت

برموفقیتمتمرکزسازیدنهناکامی.خطربخشیازکارتشبثاست.بدونبهعهدهگرفنتریسک،منیتوانیدمنفعتبدستآورید.

اگرچهپذیرشناکامیسختاست،اماگاهیتجربهیآموزندهوارزشمندیبرایفرصتهایبعدیمیشود.چیزهاییراکهباراهاندازیتشبثمیآموزیددر

جریانکارمعمولدریکادارهسنتیآموختنینیست.وقتیصاحبتشبثهستید،نسبتبهبیشرتافرادیکهدرسازمانهاواداراتکارمیکنند،متفاوت

به معموالً آدمها کنند. تحسین را کنید،شام پیاده عمل به را ایدهیخود  میخواستید و داشتهاید ایدهای که این بخاطر کسانی است ممکن میباشید.

گذشتهیخودبادیدهحرستنگاهکردهمیگویندکاشبرایانجامکارهاییکهدوستداشتهاندتالشبهخرجدادهوکارهایمتفاوتیانجاممیدادند.

به ناکامیشدهاند.متشبثبودن تاجرانموفقدرکارخوددچار و افرادثرومتند ناکاممیشوند،وحتی باشیدبیشرتتشبثات مهماستکهبخاطرداشته

معنایخطرپذیریاست.ناکامیدرکارتشبثرشمنیست.بسیاریمتشبثانوقتیدریککارناکاممیشوند،بهکاردیگریرویآوردهوموفقمیشوند.چون

ازآموختههایناکامیگذشتهبرایموفقیتآیندهخوداستفادهمیکنند.

K بیشرت بدانیم

برایفکرکردندرموردمسایلوقتبگذارید.هیچکسیمنیتواندهرروزدرهرچیزموفقشود-ناکامیگاهیاجتنابناپذیراست.وقتزیادیرارصف

اندیشیدندرموردنتایجمنفیکارتاننکنید.گاهی،وقتیتشبثپرچالشودردرسسازبهپایانمیرسدیاخطتولیدناکاممتوقفمیشود،احساسناراحتی

دستمیدهد.وقتیکاربهمنبعضیاعوقتوامکاناتشامتبدیلگردد،بهرتاستبهآننقطهپایانبگذاریدوآنراخامتهدهید.

خودرارسزنشنکنید.بهیادداشتهباشیدکهناکامیتشبثتانبهاینمعنینیستکهشامکامالًناکامشدهاید.خودراازتشبثجداکنیدتااحساسمثبت

نسبتبهخودوارزشهایشخصیخودراحفظکنید.

کار در و گرفت، آمده،درسخواهید بدست دالیل از بیاندیشید. موفقیترشکتخود عدم دالیل درمورد مدتی پرداختید، فکر به احساسات از بدور وقتی

بعدیتانهوشیارترعملخواهیدکرد.برخیمسایلیکهبایددرموردشانفکرکنیدقرارذیلاند:

آیامحصولیاخدماتشامباخدماتومحصوالتموجوددربازارشبیهبودهیابهرتازآنهابودند؟	 

آیابهاندازهکافیمشرتیداشتید؟	 

آیامشرتیانشامازمحصوالتوخدماتشامراضیبودند؟آیاآنانبهطورمکرربرایخریدبهشاممراجعهمیکردند؟	 

آیاقیمتاجناسوخدماتشامدرحدیبودکهمصارفشامراجربانمنودهوبرايرشكتتانيكمقدارسودباقیمیگذاشت؟	 

آیاشامامورمالیرشکتخودراپیگیریمیکردید؟آیابینظمیهاییدرپرداختپولازسویمشرتیانشاموجودداشت؟	 

آیاکارمندانشامخوببودند-آیاآنانازآموزشومهارتالزمبرایانجامدرستکاربرخورداربودند؟	 

مدتیبرایخودوقتبگذارید.یکیازمشکالتمتشبثبودنایناستکهمعموالًوقتفارغپیدامنیکنند.حالکهشامنیازنداریدهرلحظههرروزخود

رابهرشکتتخصیصدهید،میتوانیداززندگیلذتبربید.میتوانیدنانشبرادرجاییخارجازخانهبادوستانخودرصفکنیدیابهرخصتیبروید،در

هرحالبهخودانرژیتازهتزریقکنیدولحظاتشادیراکهدرگذشتهازدستدادهایدجربانمنایید.باتفریحووقتگذاشنتبرایخود،ممکناستبه

ایدهیتازهبرایکارجدیدبرسید.

C تعریف اصطالحات این بخش

متشبث یا کارآفرین-شخصیکهرشکتیاتشبثیراراهاندازیوادارهکردهوبرایپیشربدآنخطراتاحتاملی)ریسک(رانیزمتقبلمیشود.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیامنبایدمتشبثباشم؟1.آغازتشبثوپالنگذاری	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

نقشهراهپالنگذاریبرایموفقیت
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ابزار    


