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 مقدمه 

 

 

 

. وكار خود را شروع كنيد توان اميدوار بود كه مانند پيشينيان كسب در دنياي امروزي ديگر نمي

 هاي خوب شود، يافتن ايده شما در هر سطحي كه باشيد اولين چيزي كه به شما توصيه مي

 بعد از يافتن يك ايده مطلوب طراحي مناسب و .ها باشيد هميشه به دنبال آن . وكار است كسب

بدون .برنامه ريزي دقيق و منسجم مي تواند مارا در موفقيت كسب و كار جديد كمك كند

شك با راه اندازي كسب و كار تجزيه و تحليل و ارزيابي درست و مديريت مطلوب در بهره 

 و منابع  و امكانات موجود در استمرار اين موفقيت گره گشا خواهد بودگيري از فرصتها 

بايد در نظر داشت شروع كسب و كار يكي از جالبترين عملكردهايي است كه يك فرد ميتواند 

بطور متوسط بيش از ده ميليون نفر هر ساله كسب و كاري را آغاز ميكنند و در . داشته باشد

اما چه ميزان مي توانند در . و كار كوچك هر ساله ايجاد ميشودنتيجه بيش از سه ميليون كسب 

.رسيدن به هدف موفق باشند

عليرغم اينكه تغييرات و تحوالت محيطي خود موجب ايجاد فرصت هاي جديد را فراهم مي 

سازد و خلق يك فرصت براي كسب و كار و كارآفريني مزاياي متعددي دارد اما رقابت در 

درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر .  استاين حيطه نيز بسيار

 . به شروع يك كسب و كار موفق شود
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 ايده : فصل يكم 
 

خواهيد توليد كنيد يا بفروشيد يا خدماتي كه  ها ممكن است مربوط به كااليي باشد كه مي ايده

نه   .گيرد ور و خالقانه است و زمان ميي نوآ توليد ايده يك پروسه  .خواهيد ارايه كنيد مي

الزم است كه شما همواره در مورد .وكار  فقط در مراحل آغازين بلكه در سراسر زندگي كسب

هاي نوآوري، تغييرات كاالها و امكان كاالهاي جديد آگاه باشيد و همواره محيط را  پتانسيل

 .هايي براي بهبود كاال يا خدمتتان ارزيابي كنيد براي راه

 :منابع  بدست آوردن ايده هاي جديد

 – تحقيق و توسعه – دولت – شبكه هاي توزيع–) رقبا( شركت هاي موجود-مصرف كنندگان 

  مديران و مالكين موسسه–كاركنان 

 :ايده چيست

شايد بتوان ايده دادن را اولين گام . در حقيقت يك طرح ذهني است ) انگاره يا طرح(ايده 

ترين راه  به عبارت ديگر ايده ساده. برآورده كردن يك نياز دانستبراي حل يك مشكل يا 

توان يك ايده را  هر چند مي. كند حلي است كه انسان در برابر يك مساله يا نياز به آن فكر مي

منظور از ايده تفكري است كه به رشته تحرير درآمده و به اين  . دبسط داد و پيچيده كر

 را ؟ چگونه؟ براي چه كساني؟ با چه پيش نيازهاييچه كنيم؟ چ: سئواالت پاسخ دهد

 )كفش ضد يخ (ساخت گيره كفش : 1مثال 

 گيره كفش داشته باشيم: چه كنيم

در زمستان به علت يخ زدگي معابر،چون كودكان ضعيف و بي احتياط هستند سر مي : چرا

 خورند

عث افزايش سطح اگر كفشي داشته باشيم كه كف آن داراي ميخ پالستيكي باشد با: چگونه
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 اسطحكاك مي شود

 كودكان و نوجوانان: براي چه كساني

يك كفي كه داراي ميح پالستيكي مي باشد و قابل نصب به كف كفش مي : پيش نيازها چيست

 باشد

 

 حسگر مراقبت از كودكان : 2مثال

 حسگر مراقبت از كودكان بسازيم: چه كنيم

يژه دارند و مادران داراي كارهاي زياد در منزل مي به دليل اينكه كودكان نياز به مراقبت و: چرا

 باشند

در نقاط خطر آفرين براي كودكان يك سنسور نصب مي شود و همچنين يك سنسور  :چگونه

ديگر در لباس كودك جايگزاري مي شود و در صورت نزديك شدن كودك به فاصله چند 

دك متوجه و كودك را از محل متري نقاط خطر آفرين آژير خطر به صدا در مي آيد و مادر كو

 خطر دور مي نمايد

 كودكان: براي چه كساني

 سنسور هاي الكترونيكي: پيش نيازها چيست

 

  :..........................................................3مثال 

 چه كنيم ؟

 چرا ؟

 چگونه؟

 براي چه كساني؟
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 پيش نيازها چيست؟

 ايده پرداز و ايده پردازي 

گويند و منظور از ايده پردازي، تفكر همراه با خالقيت  پرداز مي فرد صاحب ايده، ايدهبه  

هايي باشد كه از جمله آنها توانايي و مهارت  پردازي بايد همراه با مهارت و توانمندي ايده.است

  .بارش مغزي و تفكر خالق است

 وكاري جديد ي كسب سه راه اصلي به سوي يك ايده

 اين نوع ايده هنگامي كه زير دوش  و يا در دستشويي هستيد ، رانندگي : ي خودجوش ايده 

كنيد به   خطي مي زنيد، يا در خالل يك مالقات كاغذي را خط كنيد، با دوستان حرف مي مي

شوند و شما به  ناگهان نقاط به شكل ديگري به هم متصل مي. كند ذهن شما خطور مي

چون جرقه اي به وجود آمده است شما را  بينشي كه در شما هم…رسيد روشنگري مي

. رسد ي جديد به نظر خيلي زياد مي زده كرده است، و ارزش اين ايده شگفت زده و هيجان

 !شود كه چرا پيشتر اين ايده به ذهن فرد ديگري نرسيده است باورتان نمي

طوط وكاري براي خ افزارهاي كسب  سال گذشته را صرف توسعه نرم7شايد  :ي نفوذي ايده 

ي  هايي داشته و نحوه افزارها ضعف شويد كه مجموعه نرم هوايي كرده باشيد، ولي متوجه مي

شما اين معايب را با رييس . افزارها به بازار توسط شركت شما مشكالتي دارد عرضه اين نرم

هاي ديگري دارد و از اين رو چيزي تغيير  گذاريد، ولي شركت شما اولويت خود درميان مي

 .كند نمي

در عوض، شما . كنيد  و كار شروع نمي  كسب در اين مورد، شما با يك ايده: ي موشكافانه ايده

ممكن است حاضر باشيد . كنيد  شدن شروع مي  و كار وكارآفرين با تمايل به ايجاد يك كسب

از كار خود استعفا دهيد و با آغوش كامال باز به سراغ آن برويد، و يا اينكه در كنار شغل 

 . و كاري هستيدتا آنرا دنبال كنيد  كسب  ولي به دنبال ايده…ي خود آن را هم شروع كنيدكنون
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  چگونه يك ايده طراحي كنيم؟

لم، ايده ها را هرگونه جمع بندي و نتيجه گيري يا تعميم مي كنند بگونه اي كه بر پايه ع

عالوه بر اين، در . آگاهي عمومي، مباني فلسفي و پيش فرض هاي عرفي قابل تعبير باشند

  :تعاريف، ايده ها را به گونه اي دسته بندي و تعبير مي كنند كه اين ويژگي ها را داشته باشند

  .خالق باشند -

  .نوآورانه باشند -

  .مبتني بر حل مساله باشند -

 : ايده پردازي با اين درس ها نيز روبرو مي شويمهمچنين در بررسي ادبيات

  .ايده پردازي، پيوند دقيقي با تفكر انتقادي دارد -

  .ايده پردازي بر نوعي خالقيت و يا تفكر خالق مبتني است -

ايده پردازي بايد خواه ناخواه همراه با نوعي مهارت ها و توان مندي هايي باشد كه از جمله  -

  .هارت بارش مغزي استآن ها توانايي و م

 :چه چيزي ايده نيست

 تفكري كه در مورد چيزهاي موجود بوده و باعث تغيير در ساختار آنها نشود ايده نيست -1

 .ولي اگر محصول جديدي را بوجود آورد ايده است

هاي خاص و برتر ايده نيست زيرا ساختار را  مانند ساخت تلويزيون با سايز بزرگ با ويژگي

اما ساخت يك تلويزيون با ساختار جديد مثال ويژگي اتصال به كامپيوتر و يا (دهد تغيير نمي
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LCD , LEDدر صورت اينكه تفكري ايده  ) در زمان خود ايده بوده ولي االن ايده نيست

 :هاي ذيل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت تشخيص داده شود براساس شاخص

 معيارها ي خالق بودن ايده

 .ه بودنساد        -1

 .  زيركانه بودن        -2

 .به خوبي ترسيم و ارائه شدن        -3

 .  آشنا و مانوس بودن        -4

 .   قوي و رسا بودن        -5

 .توانايي بكارگيري آن در چندزمينه        -6

 .تازه و اصيل بودن        -7

 .انعطاف پذير و قابل تغيير بودن        -8

 .توانايي به چالش كشيدن آن        -9

 .   ايده اي كه همه معيارها را دارد يك امتياز ويژه مي گيرد      -10

 شاخصهاي كارايي

 . در عين بزرگي ساده بودن-1

 . استراتژي كسب و كار را حمايت كردن-2

 . بودن"بطور مشخص جديد و بهتر"-3

 . قابل اثبات بودن-4

 .سوددهي-5

 .رعت و به آساني اجرا شدن  به س-6

 . در راستاي اولويت هاي فناوري كشور قرار گرفتن-7

 تعاريف معيارها ي خالق بودن ايده

 .به آساني قابل فهم باشد و موضوع واحدي را در ذهن تداعي كند): simple( ساده باشد -1

  
 .با درايت راه حلي براي رفع مشكل ارايه دهد): smart( زيركانه باشد -2
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به بيان ساده و مختصر روابط ): well-crafted( به خوبي ترسيم و ارايه شده باشد -3

 .منطقي ميان اجزاء و ماهيت ايده را ماهرانه ترسيم كرده و به نمايش بگذارد

  
دور از ذهن نبوده و مخاطب از گذشته با مفاهيم آن در ): familiar( آشنا و مأنوس باشد -4

 .ارتباط باشد

  
داراي مفاهيم عميق بوده و راهكاري قاطع براي حل ): resonant(ي و رسا باشد  قو-5

 .چالش موجود ارايه دهد

  
قابل استفاده در زمينه هاي مختلف ): shareable( بتوان آن را در چند زمينه بكار گرفت -6

 .بعبارتي براي يك كاربرد خاص طراحي نشده باشد. باشد

  
قبالً توسط ديگران ارايه نشده و داراي تازگي و اصالت ): original( تازه و اصيل باشد -7

 .بعبارتي بازسازي شده نباشد بلكه خلق شده باشد. باشد

  
بتوان با اندكي تغييرات به سادگي از آن در ): flexible( انعطاف پذير و قابل تغيير باشد -8

 .شرايط جديد استفاده كرد

  
ايجاد كننده حس رقابت براي ارايه راه ): challenging( بتوان آن را به چالش كشيد -9

 .حلي قوي و بهتر باشد

  

 تعاريف كارايي ايده

هرچه ايده  (The big Idea must be simple):  در عين بزرگ بودن ساده باشد-1

از جزئيات صرف نظر شود تا . پيچيده تر باشد، درك بزرگي آن براي مخاطب سخت تر است

 .ا نشان دهدماهيت ايده بهتر خود ر
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 The idea must support the overall) استراتژي كسب و كار را حمايت كند -2

business strategy.) : هدف همه جانبه و مسير كار برنامه ريزي شده سريع را برآورده

 .گيري استفاده كننده سازگار باشد هاي جاري و در حال شكل نمايد و با نياز

  
 The idea must be “distinctly new) است "ربطور مشخص جديد و بهت" -3

and better.”) : ايده ارايه شده بايد اين قابليت را داشته باشد تا كاربر را تشويق به

 .هاي قديمي نمايد جايگزيني ايده جديد به جاي ايده

  
هايي ارايه شود  شواهد و يا مثال: (.The idea must be proven) قابل اثبات باشد -4

 .ن دهد ايده قابل پياده سازي استكه نشا

  
ايده بايد اين قابليت را داشته : (.The idea must be profitable) سودده باشد -5

باشد كه بتوان نشان دهد سرمايه گذاري در راستاي عملياتي شدن آن منجر به نتايج بهتر و 

 .سود دهي بيشتر در مقايسه با روش هاي موجود مي گردد

  
 The idea must be quickly and easily به آساني اجرا شود  به سرعت و-6

implemented.)(: سرعت و سهولت اجراي ايده يك اصل مهم است، زيرا طوالني بودن

 .فرايند ذكر شده عمر مفيد ايده را كاهش مي دهد

  
 . درراستاي اولويت هاي فناوري كشورباشد-7

 

 مراحل اجراي ايده

اجراي ايده،  .رح و جذاب است، ولي اين قسمت آسان فرآيند است يابي كاري بسيار مف ايده

اين . خورند كند و اين همان جايي است كه اكثريت مردم شكست مي گندم را از كاه جدا مي

 .دهد  مناسب شانس شما براي اجراي موفق افزايش مي يعني رسيدن به ايده
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  اين كار چيست؟ تان از آغاز درمورد اينكه انگيزه يا هدف شخصي: گام اول 

توان بعدها  روي به نظر برسد ولي مي شايد به نظر شما اين كار زياده. اهداف خود را بنويسيد

 .به عنوان يك سند مرجع به آن بازگشت تا چارچوب كاري خود را حفظ كنيد

هايي كه  اگر سعي كنيد از همان ابتدا ليستي از ايدهبراي مشكل چارچوب بسازيد : گام دوم

تان خطور كرده را يادداشت كنيد، به احتمال زياد با تعداد بسيار كمي افراد روبرو به ذهن

احتماالً بعد از يادداشت كردن چند ايده ديگر . خواهيد شد كه شايد شما را سرخورده كند

هاي فكري و  زمينه هايي كه يادداشت كرده ايد بر اساس پس كند و يا تمام ايده فكرتان كار نمي

كنيد،   براي مثال اگر در يك شركت طراحي وب كار مي…ن بوده استتجارب خودتا

اين چيز بدي  .هاي شما در مورد رويكردهاي جديد در فضاي مجازي و غيره خواهد بود ايده

 .در عوض، سعي كنيد طوفان فكري خود را تسهيل كنيد.نيست، ولي محدودكننده است

مخاطبان را در ستون اول /ز انواع مشتريانكالس ا 20 تا 15در ياد داشت هاي خود فهرستي از 

هاي شهري   سال در محيط35 تا 18افراد «هاي جمعيت شناسي معمول مانند  با مولفه. بنويسيد

هاي توصيفي  در عوض، از عبارت. شروع نكنيد»  هزار دالر درآمد دارند100كه ساالنه بيش از 

ارهاي را كه داراي نيازها يا وك هاي خاصي از مشتريان يا كسب استفاده كنيد كه گروه

ها را مفهومي  توان راحت تر آن با اين روش مي. كنند هاي خاص هستند را توصيف مي چالش

 .ها كارآمدتر و مفيدتر باشند ساخته و در خلق ايده

مانند نوع (گذاري  هاي قيمت وكارها و يا مدل سپس در يادداشتهاي خود، انواع كسب

هيچ رويكرد . مخاطبان اعمال كنيد بنويسيد/ روي اين مشتريانتوانيد را كه مي) وكار كسب

ممكن است نتوان براي گروهي از . صحيح و يا غلطي وجود براي انجام اين كار وجود ندارد

ها هم پوشاني رخ دهد كه اصالً  و ممكن است در برخي گروه. ها مدلي را نسبت داد آن

كنيد كه به طوفان فكري خود كمك كنيد  ر را ميبه ياد داشته باشيد، شما اين كا. مشكلي ندارد

هاي  ي مدل وكاري مختلف را با هم مقايسه كنيد، نه اينكه در زمينه هاي كسب و ايده

 .وكاري به يك متخصص تبديل شويد كسب
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 ها  خلق ايده: گام سوم

يادداشت هاي شما اكنون از حالت داده هاي خام خارج شده و تبديل به اطالعات باارزشي 

مخاطبين /ده است بنوعي جدولي را ميتوان در نظر گرفت كه در ستون اول آن انواع مشتريانش

هر باكسي كه دو ليست . وكاري و درآمدي نوشته شده اند هاي كسب و در رديف اول آن مدل

شوند و طوفان فكري به پا  ها خلق مي كنند جايي است كه ايده مذكور هم پوشاني پيدا مي

توانيد در عرض چند ثانيه بسياري از  مي. ها برويد دول به سراغ تمام خانهدر اين ج. شود مي

هاي  مثال هوش مصنوعي براي خانم)ها صرف نظر كنيد  ها را ناديده بگيريد و از آن اين خانه

ها بياندازيد زيرا كه ممكن است با  ي آن ، ولي بهتر است نگاهي مختصر به همه)خانه دار؟

 …كه اصال انتظار آن را نداشته ايدهايي روبرو شويد  ايده

 3مشتري  2مشتري 1مشتري  

    1 مدل كسب و كار 

    2مدل كسب و كار 

    3مدل كسب و كار

 20 تا 15برد، زيرا در اين ستون در مورد تمام  عبور شما از نخستين ستون بيشترين زمان را مي

 .هاي بعدي تسريع خواهد شد اين فرآيند در ستون. آموزيد مشتري بالقوه چيزهايي مي

براي . ي مربوطه يادداشت كنيد كند، آن را در خانه ي خوبي به ذهنتان خطور مي هر بار كه ايده

 …ي خرده فروشي؟ يا هاي بيمه ي خدمات پس از فروش به مشتريان براي آژانس مثال، ارائه

ها را  ي آن همه.  هستندگذار هايي كه به دنبال سرمايه اي براي استارتاپ وكار مزايده يك كسب

 .يادداشت كنيد

هاي خود را در آن  تمام ايده. ي خوب و درست حسابي برسيد سعي كنيد حداقل به شش ايده

هاي درآمدي  عالوه بر نوشتن خود ايده، بايد اهداف بيان شده، مخاطبين و مدل. يادداشت كنيد

كند، ولي خيلي خوب است كه  مياين سند به مرور زمان تغيير . براي هر ايده اي را بنويسيد

 .با چيزي شروع كنيد كه بتوان بعدها به آن بازگشت و كارها را ساماندهي كرد
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 ها را ارزيابي كرده و ليست را كوتاه كنيد   ايده–گام چهارم 

هايي است كه به شما كمك خواهند كرد   آيتمي شما با مالك+6گام بعدي ارزيابي ليست 

 :براي مثال.  محدود كنيدي برتر سه ايدهليست خود را به 

وكارهاي مشابه تجربياتي داريد؟   آيا شما در اين صنعت يا با كسب:تجربيات و ارتباطات شما

آيا دوستان يا آشناياني داريد كه در اين فضا مشغول به فعاليت باشند؟ مزايا يا معايب خاصي 

 را مدنظر داريد؟

هاي  هدف اصلي شما همخواني دارد؟ آيا هزينه اين ايده تا چه حد با :همخواني با اهداف

خواهيد روي آن انجام دهيد سازگار  گذاري اي كه مي الزم براي شروع اين كار با سرمايه

 است؟

 اين بازار تا چه حد بزرگ است و رويكرد شما تا چه حد متمايز و منحصر به :فرصت بازار

حضور رقبا يعني . رقبا نااميد نشويدفرد است؟ رقابت را در نظر بگيريد، ولي به خاطر حضور 

 .اينكه اين فضايي كه انتخاب كرده ايد جذاب است

  ايده برويد 3با شيرجه به سمت اين : گام پنجم

حال زمان آن رسيده كه از قصر . ي خوب رسيديد  ايده3تبريك ميگوييم، شما در نهايت به 

. و بازخوردهاي مردم بپردازيدآوري اطالعات خياباني  روياهاي خود پايين آمده و به جمع

 براي انجام اين كار سه گام اساسي وجود دارد

توانيد با  ي خود وارد بحث شويد، مي در صورتي كه با مشتريان، كاربران و شركاي بالقوه

ولي اگر بدون آمادگي . ها را اصالح كنيد هاي خود را ارزيابي كرده و آن  برابر ايده10سرعت 

ويد، سواالت اشتباه خواهيد پرسيد، انگار توي باغ نيستيد، و فرصت خود ها ش وارد اين مقوله

 .ها را هدر خواهيد داد و زمان آن
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شاپ، و جلسات اطالعاتي خود  هاي ميداني، مالقات در كافي پس پيش از اينكه روي بررسي

م اگر در گام چهار. گذاري كنيد، بايد در مورد صنعت هدف خود اطالعاتي كسب كنيد سرمايه

توانيد از اين مرحله  دهيد، آنگاه مي ي بيست مي به خود نمره» ها تجربيات و لينك«ي  در زمينه

 . ساعت زمان صرف كنيد3 تا 2ولي در غير اين صورت براي هر ايده حدود . عبور كنيد

 :توانيم بكنيم اين است كه كمتري كاري كه مي. انجامد اين امر احتماالً دو روزي به طول مي

ها را  ها ايميل بزنيد و نظرات آن ستان يا آشنايان زيرك و باهوش خود زنگ زده و به آنبه دو

 .گذارهاي بالقوه صحبت كنيد در صورت امكان با سرمايه.جويا شويد 

 هاي خارجي را تعيين كنيد براي مثال، وابستگي. تحقيقات آنالين زيادي انجام دهيد

ا با افرادي كه در صنعت هدف شما هستند به گفتگو ي كافي اطالعات داريد ت اكنون به اندازه

خيلي . ها را اصالح كرده ايد هاي خود را بهبود بخشيده و آن بنشينيد، و احتمال زياد ايده

 .شويد  ميايده برترخوب است، داريد كم كم به همان 

ر وكا در اين مرحله، بسياري از مردم چيزي را انتخاب كرده و زمان خود را روي خلق كسب

براي مثال ثبت يك شركت، انتخاب نام، ثبت يك دامنه، طراحي . كنند گذاري مي خود سرمايه

شركت «در حالي كه اين چيزها حس رفتن به سوي يك . لوگو، چاپ كارت ويزيت و غيره

كنند و غير  كنند، ولي در اين مرحله شما را از هدف اصلي منحرف مي را القا مي» واقعي

ي خود بكنيد،  قالنه تر است اگر اين انرژي را صرف اعتباربخشي به ايدهبسيار عا. ضروري اند

هاي اوليه را شبيه سازي  مثالً آن را با مشتريان واقعي تست كنيد، رقبا را مالقات كنيد، نمونه

 .كنيد و غيره

ي جديد بكنيد، بايد آن را  وكار پرمخاطره پيش از اينكه جسم و روخ خود را درگير يك كسب

آيا اين ايده واقعاً مشكل كاربران و  .ي دوستان و آشنايان خود ارزيابي كنيد از دايرهبيرون 

ها حاضرند براي آن پولي بپردازند؟ آيا كسب و كارها  كند؟ آيا آن مشتريان احتمالي را حل مي

ي  ي كافي دارند؟ البته اين قضيه هم به نوع ايده كنيد بودجه براي چيزي كه عرضه مي
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ه انتخاب كرده ايد بستگي دارد، ولي در اين جا رويكردهايي كلي را عنوان وكاري ك كسب

با .يك بررسي ميداني آنالين انجام دهيد.كنم ها را توصيه مي خواهم كرد كه خودم آن

 با تامين كنندگان صحبت كنيد.مخاطبين خود صحبت كنيد/مشتريان

مان آن رسيده كه برگرديم و زمان زيادي را صرف تك تك عناصر هر ايده كرديم، و اكنون ز

تفكر و تحقيق خود را با هم تركيب كرده و يك طرح تجاري تدوين . تصوير كلي را ببينيم

هاي قبلي مشخص شده است كه اين  اگر از همان گام. كنيد كه ارزش دنبال كردن داشته باشد

 .ايده جواب نخواهد داد، آن را كنار بگذاريد

 اب كرده و شروع كنيدبهترين ايده را انتخ: گام ششم

ها نظر خوبي  اگر در نهايت پس از انجام اين همه تحقيق و موشكافي، روي يكي از اين ايده

بايد . شود  اين همان جايي است كه كار واقعي شروع مي…داريد، پس به سراغش برويد

عالوه بر بخش مفرح كار، يعني ايجاد محصول يا خدمت مد نظرتان، به تامين سرمايه، 

 وكاري نيز بيانديشيد هاي كسب خدام، ايجاد شبكه، و عملياتاست

 بطوركلي يك مدل كسب و كار بايد در برگيرنده سه محور اساسي باشد

 

. 

 

 

 

 

 

 

 ارمدل كسب و ك

خلق ارزش براي 

مشتري

 توليد ثروت  ايجاد مزيت رقابتي
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 عوامل تاثيرگدار بر ايده محصول جديد
 :نوع نياز

 نياز آينده/  نياز آشكار / نياز رو به كاهش / نياز دائمي 

 :تنظيم زماني نياز

 موقعيت در چرخه عمر/ چرخه تقاضا / تكرار نياز / مدت نياز طول 

 :راههاي رقابتي برآوردن نياز 

 اصالح شيوه موجود/ اعمال شيوه جديد / بدون انجام كاري 

 سودها و ريسك هاي قابل انتظار

 شيوه هاي مصرف/ انگيزه هاي خريد / عالئق مشتري /جذابيت / سودمندي براي مشتري

 : در برابر عملكردويژ گي هاي قيمت

 ثبات بازار / ثبات قيمت / انطباق پذيري تقاضا / ارتباط بين هزينه و كميت كاال 

 :پتانسيل و ظرفيت بازار

 تهديدهاي بازار/ توسعه بازار / روند بازار / رشد بازار 

 دسترسي  به سرمايه هاي بازار

 ماليفرصتهاي / درامد مشتري / روندهاي اقتصادي / شرايط اقتصادي  
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 تفكر خالق: فصل دوم 

 

 تفكر خالق

 

ديگر  به عبارت. تفكر خالق تفكري است كه در آن ابتكار، كشف و نوآوري وجود دارد

 .فرآيند خالقيت است توان تفكر خالق ناميد كه بخشي از كل يابي به ايده را مي فرآيند دست

و نيز چگونگي طراحي يك ايده، خوب براي آشنايي بيشتر با مباني مفهومي و نظري ايده 

  .است كه با تفكر انتقادي و تفكر خالق بيشتر آشنا شويم

 :تفكر انتقادي

به تفكري انتقادي مي گوييم كه براساس سنجش و ارزيابي دقيق از اتفاقات و مشاهدات پيش 

ابل رود و با در نظر گرفتن همه عوامل مربوط و شيوه درست منطقي به نتايجي برسيم كه ق

  .لمس هستند و ممكن است كه افراد زيادي بتوانند به همان نتايج برسند

براساس تفكر انتقادي اطالعات ما به وسيله مشاهده، تجربه، داليل و ارتباط با ديگران به دست 

اطالعاتي را نيز كه به دست آورديم براساس مالك هاي صحيح و درست و به دقت و . مي آيد

ي معتبر، روشن و بدون هيچ ابهام، بي طرفانه و منصفانه ارزيابي و همچنين براساس سندها

  .قضاوت مي شود

  مراحل و اجزاي تفكر انتقادي چيست؟

بايد بتوانيم افكار و ديدگاه هايمان را دسته بندي كنيم و آن ها را بر اساس موضوعات  -

  .اين يكي از اجزاي مهم تفكر انتقادي است. مختلف طبقه بندي كنيم

براي ادعاهايمان، مثال براي اين كه درستي حدس و پاسخ خود را براي يك رويداد مشخص  -

  .كنيم، بايد دليل داشته باشيم
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بايد بتوانيم كلمات و تعبيرهاي خود را در مورد هر موضوع و رويداد درست انتخاب كنيم و  -

  .ابي كنيمبراي آن دليل روشني داشته باشيم و همين طور بتوانيم آنها را ارزي

 

  .داليل خود را از طريق جمع آوري اطالعات به دست آورده باشيم -

 

بتوانيم، با استفاده از اطالعاتي كه در دسترس داريم، حدس ها و تحليل خود در مورد يك  -

موضوع، مساله يا رويداد را ارزيابي كنيم و باالخره به جمع بندي و نتيجه گيري برسيم و 

  .وضع يا مساله و پديده داشته باشيمقضاوتي به جا از م

البته بايد توجه كنيم كه تفكر انتقادي، لزوما باعث نمي شود كه به حقيقت يا نتيجه گيري 

هيچ كس در هيچ كجا نمي تواند مجموعه اي كامل از . درست و صحيح دست پيدا كنيم

 ممكن است خيلي از اطالعات وجود دارد و. اطالعات را در يك مجموعه جمع آوري كند

جهت گيري هر كسي مي تواند مانعي براي جمع آوري و . كشف نشده باقي مانده باشند

  .ارزيابي درست اطالعات شود

 تفكر انتقادي چه سؤال هايي را مطرح مي كند؟

 چه هدفي را دنبال مي كنيم؟  -

 آيا مي خواهيم نتيجه گيري كنيم؟  -

  با ماست؟ چرا فكر مي كنيم كه درست مي گوييم يا حق -

 منبع اطالعاتي ما چيست؟  -

 چه نوع اطالعات و فرضيه هايي باعث نتيجه گيري ما مي شود؟  -

 اگر اشتباه كنيم چه اتفاقي مي افتد؟  -

 آيا مي توانيم دو منبع نام ببريم كه با داليل ما مخالف بوده و دليل آن را نيز ذكر كنيم؟  -

  را كه مي گوييم درست است و حقيقت دارد؟ چگونه به اين نتيجه رسيديم كه چيزي -

 آيا براي ان چيزي كه مي گوييم،مي توانيم دليل ديگري نيز بياوريم؟  -
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 :تفكر خالق

يعني با اين تفكر . به تفكري خالق مي گوييم كه ابتكار و كشف و نوآ وري در آن وجود دارد

 يا به وجود آوردن به نوعي خالقيت يا خلق كردن. مي توانيم اين ويژگي ها را انجام دهيم

فرآيند ذهني است كه مسئوليت توليد ايده ها و مفاهيم جديد و يا ارتباط بين اين ايده ها و 

از نظر علمي به وجود آمدن تفكر خالق بيشتر به اصالت تناسب . مفاهيم را به عهده دارد

ه وجود آوردن ايده ها خالقيت بيشتر به معني ب": حاال به بيان امروزي تر. موضوع اشاره دارد

و چيزهاي نو و يا ابتكار در موضوع هاي هنري كه متخصصان به عنوان يك ورزش علمي، 

 ."هنري يا اجتماعي و فن آوري پذيراي آن هستند

  :افرادي كه اهل تفكر خالق هستند داراي وِيژگي هايي از قبيل

 انگيزه براي پيشرفت بيشتر  -

 كنجكاوي فراوان  -

 د به نظم و ترتيب عالقه زيا -

 قدرت گفتن اينكه من هم هستم و همچنين داشتن اعتماد به نفس  -

 شخصيت غير معمول  -

 پشتكار زياد  -

 استقالل  -

 داراي طرز تفكر انتقادي  -

 داراي انگيزه هاي باال و دانش زياد  -

 سرشار از اشتياق و احساس  -

  داراي قدرت تأثير گذاري بر ديگر مردمزيبا پسند، اشتياق فراوان به مسائل اجتماعي  -

 :براي اينكه بتوان به يك تفكر خالق دست يافت

  .هدف و انگيزه را مشخص و تشخيص بدهيم -

  .مهارت هاي پايه را ايجاد كرده و به دست آوريم -

 تشويق شدن براي به دست آوردن دانش مربوط به حوزه هاي مشخص و تخصصي  -

 حيه كنجكاوي و كشف كردن برانگيختن و تشويق رو -
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 به وجود آوردن انگيزه به خصوص انگيزه هاي دروني  -

 تشويق و تقويت نمودن اعتماد به نفس  -

 دقت و اصرار داشتن در سبقت از ديگران و ارائه توانايي هاي خود  -

 باال بردن سطح باورها و عقايد خود درباره خالقيت  -

 شف كردنارائه فرصت هايي براي انتخاب و ك -

آموزش ) مديريت؛ مثالً مديريت خود: مانند. (گسترش دادن و بهتر كردن توانايي هاي خود -

 دادن فنون و راه هايي براي آسان كردن عملكردهاي خالقانه 

 به وجود آوردن تعادل  -

 چگونه مي توانيم يك ايده طراحي كنيم؟ :يك مدل كاربردي ساده 

محيط زيست، ترافيك، . تهران با مسائل مختلفي روبرو هستيمبه عنوان مثال، ما در كالن شهر 

حاال مي خواهيم كه ايده اي را در يكي از اين حوزه ها . خدمات شهري و مسائلي از اين قبيل

  .طراحي كنيم

با در نظر گرفتن آنچه كه در مورد شهر تهران و آن حوزه خاص مي دانيم و با رعايت آنچه در 

الق مي دانيم، به عنوان مثال مي خواهيم در مورد مسائل زيست مورد تفكر انتقادي و خ

براي اين كار سعي مي كنيم كه اين مراحل كلي را طي . محيطي، ايده اي را طراحي كنيم

  :نمائيم

  .اطالعات الزم در مورد وضعيت آن حوزه را جمع آوري كنيم -1

  . اطالعات مان را دسته بندي كنيم-2

  .العات ارائه كنيم تحليلي در مورد آن اط-3

 سعي كنيم كه اين اطالعات و تحليل ها را به گونه تازه و نوآورانه يا جديدي -4

  .طوري كه قبال كمتر به اين شكل تحليل شده باشد. ببينيم

  . انتخاب هاي موجود شهر براي مديريت اين مساله را در نظر بگيريم-5

 احتمالي و مناسب آن مساله در  فرضيه ها و حدس هايي را در مورد راه حل هاي-6

  .نظر بگيريم
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 طرح ريزي كسب و كار: فصل سوم 
 

 

در هر سازماني براي اجراي هر پروژه قطعا ابتدا طرحي تعريف مي شود تا آن سازمان 

طرح ها چه بسا . با اجرا و پياده سازي آن طرح بتواند به پروژه هاي خود دست يابد

يعني ممكن است عملكردي . مدت و استراتژيك باشندكوتاه مدت و مقطعي و يا بلند

صرف نظر از هر ماهيتي كه طرح داشته باشد .باشند  يا اينكه راهبردي تلقي شوند 

تمامي آنها يك هدف اساسي را دنبال مي كنند و آن هم راهنمايي و تامين بسترهاي 

 .ير استالزم براي مديريت كسب و كار در محيط و بازاري كه بسرعت در حال تغي
 

 طرح كسب وكار 
 سند نوشته اي  bp يا همان   ) bisiness plan( طرح كسب و كار يا طرح تجاري 

است كه كارآفرين با توصيف تمامي عناصر دروني و بيروني مربوطه ، كه در بدو 

مجموعه اي از برنامه هاي . فعاليت تجاري مطرح است  توسط كارآفرين تهيه مي شود

زاريابي ، امور مالي ،توليد ، مديريت منابع انساني  مي باشد كه موجب كاربردي مانند با

 .تنظيم و تلفيق راهبرد ها  تصميمات  و عملكرد موسسه مي گردد

طرح تجاري را مي توان به نقشه اي  تشبيه كرد كه بر مبناي آن مي توان به مقصد 

 الزم قبل از مورد نظر سفر كرد و براساس آن مسير حركت ، زمان آن ، اقدامات

عزيمت ، عوامل تاثير گذار بر زمان و مسير حركت  و جنبه هاي مختلف را در نظر 

گرچه اكثرا اين عوامل بيروني در مديريت و تحت كنترل ما نيست اما در هر . گرفت 

مسير و در هر برهه زماني ناديده گرفتن اين عوامل غيرممكن است مانند  قوانين جديد 

  اجتماعي  ، فناوري هاي جديدو نيازهاي مصرفي، رقابت ، تغييرات
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همچنانكه مسافر در طي مسير بايد تمام اين عوامل را در تصميم گيري ها مدنظر قرار 

كجا توقف داشته .از چه راهي برود .كي اقدام كند . چطور برود . كجا برود . دهد

 .عملي كندتا طرحش را بتواند با موفقيت ... چه مدت در توقف گاه بماندو.باشد

در هر سازماني براي اجراي هر پروژه قطعا ابتدا طرحي تعريف مي شود تا آن سازمان 

طرح ها چه بسا . با اجرا و پياده سازي آن طرح بتواند به پزروژه هاي خود دست يابد

يعني ممكن است عملكردي . كوتاه مدت و مقطعي و يا بلندمدت و استراتژيك باشند

صرف نظر از هر ماهيتي كه طرح داشته باشد .دي تلقي شوند باشند  يا اينكه راهبر

تمامي آنها يك هدف اساسي را دنبال مي كنند و آن هم راهنمايي و تامين بسترهاي 

 .الزم براي مديريت كسب و كار در محيط و بازاري كه بسرعت در حال تغيير است
 

 طرح كسب وكار 
 سند نوشته اي  bp يا همان  )  bisiness plan( طرح كسب و كار يا طرح تجاري 

است كه كارآفرين با توصيف تمامي عناصر دروني و بيروني مربوطه ، كه در بدو 

مجموعه اي از برنامه هاي . فعاليت تجاري مطرح است  توسط كارآفرين تهيه مي شود

كاربردي مانند بازاريابي ، امور مالي ،توليد ، مديريت منابع انساني  مي باشد كه موجب 

 .تنظيم و تلفيق راهبرد ها  تصميمات  و عملكرد موسسه مي گردد

طرح تجاري را مي توان به نقشه اي  تشبيه كرد كه بر مبناي آن مي توان به مقصد 

مورد نظر سفر كرد و براساس آن مسير حركت ، زمان آن ، اقدامات الزم قبل از 

هاي مختلف را در نظر عزيمت ، عوامل تاثير گذار بر زمان و مسير حركت  و جنبه 

گرچه اكثرا اين عوامل بيروني در مديريت و تحت كنترل ما نيست اما در هر . گرفت 

مسير و در هر برهه زماني ناديده گرفتن اين عوامل غيرممكن است مانند  قوانين جديد 

 ، رقابت ، تغييرات اجتماعي  ، فناوري هاي جديدو نيازهاي مصرفي

ير بايد تمام اين عوامل را در تصميم گيري ها مدنظر قرار همچنانكه مسافر در طي مس

كجا توقف داشته .از چه راهي برود .كي اقدام كند . چطور برود . كجا برود . دهد

 .تا طرحش را بتواند با موفقيت عملي كند... چه مدت در توقف گاه بماندو.باشد

21



  طرح كسب و كار نشان دهنده چيست؟

كار نتيجه نهايي روند طرح ريزي نيست ، بلكه تحقق آماده كردن يك طرح كسب و 

طرح . با اين وجود نوشتن طرح يك مرحله مياني مهم است. طرح ، هدف نهايي است

نشان مي دهد كه بمنظور يك كسب و كار محرز ، بررسيهاي دقيق در ايجاد كسب و 

   داده استكار انجام شده است و براي راه اندازي آن كارآفرين ، وظيفه اش را انجام

  هدف طرح

وجود يك طرح كسب و كار رسمي ، صرفنظر از اندازه كسب و كار آن ، به همان 

نيز مهم ) محرز ( اندازه كه براي راه اندازي مهم است براي يك كسب و كار برقرار 

 است

 اين طرح چهار عمل اصلي را بصورت زير انجام مي دهد

 جوانب و پيشرفت پروژه يا به مدير يا كارآفرين كمك مي كند كه) الف 

  كسب و كارش را مشخص ، متمركز و بررسي كنند

يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي كند تا در آن يك ) ب

حرفه بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن حرفه را در چند سال آينده 

  دنبال مي كند

مانند سهامداران ، بعنوان ماخذ و مبنايي براي مذاكره با اشخاص ثالث )ج 

  بكار مي رود... دفاتر نمايندگي ، بانكها ، سرمايه گذاران و 

معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه كه ) د

 بايد باشد، ارائه مي دهد

همانطور كه دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراين طرحهاي كسب و كـار ماننـد هـم      

جائيكه ، برخي موضوعات در طـرح بـه يـك طيفـي از كـسب و                 از آن . نيز وجود ندارد  

كارها مرتبط هستند بنابراين اين امر مهم است كه مفاد و مندرجات طـرح هـا بـا امـور                 

با اين حال ، بيشتر طرح ها از يك سـاختار آزمـوده شـده و نظـر                  . فردي متناسب باشد  
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ـ       ( در مورد( عمومي بر روي  ل اجراسـت  آمـاده سـازي طرحـي ك بطـور وسـيعي قاب

  متابعـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــي كننـــــــــــــــــــــــد

طرح كسب و كار مي بايست نگرشي واقع بين از پـيش بينـي هـا ومقاصـد بلندمـدت                    

اين ديد و نگرش چهارچوبي را به وجود مـي آورد كـه طـرح بايـد در آن                   . داشته باشد 

بـراي مـديران و يـا       .  يا موفق مي شـود يـا شكـست مـي خـورد             "فعاليت كند و نهايتا   

بال حمايت خارجي هستند ، آماده كردن يك طرح جامع ، موقيـت             كارآفريناني كه به دن   

عدم وجود يـك طـرح      . را در افزايش بودجه ها يا تجهيز پشتيبان ضمانت نخواهد كرد          

  منطقي ، يقينا شكست را حتمي خواهد كرد

 اهميت روند اجرا

ايجاد يك طرح كسب و كار رضايت بخش امري پردردسر ، اما ضروري است ، رونـد                 

ه ريزي ، مديران يا كارآفرينان را وادار مي كند كه كامال دريابنـد آنچـه را كـه مـي        برنام

حتي اگـر هـيچ حمايـت       . خواهند بدست بياورند و اينكه چطور و كي آنرا انجام دهند          

خارجي هم نياز نباشد ، طرح كسب و كار مي تواند براي دوري گزيدن از اشتباهات يا                 

بـراي عـده بـسيار زيـادي از         .   را بـازي كنـد     تشخيص فرصتهاي پنهاني نقـش حيـاتي      

)  فكر ، مذاكره ، تحقيـق ، تجزيـه و تحليـل         (كارآفرينان و طراحان ، روند طرح ريزي        

ــت     ــد اســ ــشتر از آن مفيــ ــي بيــ ــا حتــ ــايي و يــ ــرح نهــ ــدازه طــ ــه انــ   بــ

بنابراين حتي اگر به يك طرح رسمي نياز نداريد ، درباره روند طرح ريزي بطور دقيقي                

 ين كار مي تواند سود زيادي بـراي طـرح كـسب و كـار شـما داشـته باشـد                    ا. فكر كند 

هفته هاي بسيار زياد كار سخت و پيش نويسهاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن                 

يك طرح مكتوب واضح با بسته بندي جـذاب سـبب خواهـد             . حق كار پيش بيني كنيد    

يك طـرح كـسب و   . يش پيدا كنندآسانتر به آن گرا... شد تا حاميان ، سرمايه گذاران و      

كار كامال آماده نشان خواهد داد كه مديران يا كارآفرينان، كار را مي شناسـند و آنهـا را                   

براي پيشرفت طـرح بـر حـسب فرآوريهـا ، مـديريت ، سـرمايه هـا و مهمتـر از همـه             

امروز تعريف مناسب كـارآفريني بـا بيـشترين      .بازارهاي اقتصادي و رقابت انديشيده اند     

برخي صاحبنظران اين واژه را براي اشاره به همه صنعت هاي كوچك            . بهام روبروست ا
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بـه هـر    . بكار مي برند و برخي ديگر براي صنعت هاي جديد از آن استفاده مـي كننـد                

حال،موسسات كارآمد فراواني وجود دارند كه از كارآفريني بطور موفقيت آميزي بهـره             

ح به اندازه يا عمر خاصي از سازمان اشـاره نمـي            بنابراين، اين اصطال  . برداري مي كنند  

بلكه منظور از آن، نوع خاصي از عملكـرد اسـت كـه در بطـن آن نـوآوري نهفتـه            . كند

نوآوري كوششي براي ايجاد تغييرات هـدف دار در توانـايي هـاي اقتـصادي يـا                 . است

 اجتماعي سازمان است

 .تيك طرح خوب چه ويژگي ها و قابليت هايي را خواهد داش

نكته مهمي كه بايد همواره در نوشتن طرح كسب و كار مدنظر داشـت ايـن اسـت كـه                    

براي افراد مختلف طرح كسب و كارهاي مختلف نوشـته شـود زيـرا هـر مخـاطبي بـه             

اما بطور كلي هر طرح . يكسري اطالعات عمومي و اختصاصي در مورد طرح نياز دارد

از اين رو در زمان تهيه طرح كسب و        .مي بايست از يكسري ويژگي ها برخوردار باشد         

 .كار موارد زير بايد مورد تاكيد قرار گيرند

  : بخش هاي يك طرح كسب و كار شامل

 خالصه مديريت . 1

 تشريح شركت يا تعريف سازمان . 2

 خدمات و محصوالت . 3

 تجزيه و تحليل بازار . 4

 استراتژي و جزئيات اجرايي آن . 5

 بررسي و تحليل رقبا . 6

 تيم مديريتي . 7

 الزامات و نيازهاي تامين بودجه . 8

 بررسي هاي مالي طرح . 9

 پيوست ها . 11

 جداول و نمودارها . 12
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معموالً چكيده و خالصه مديريتي در ابتداي طرح و پيوست ها درانتهاي طرح كسب و 

كار آورده مي شوند ولي ترتيب ديگر بخش ها ثابت نبوده و مي تواند بسته به نوع 

در ادامه براي روشن تر شدن بيشتر موضوع به بررسي تك تك . پروژه تغيير نمايد 

  . اجزا مي پردازيم

  : واژگان كليدي

 ويژگيها ، طرح ، كسب و كار 

انسانهاي بيشماري داراي افكار و تصورات ذهني خالقانه و خاصي مي باشند  : مقدمه

اما بدليل عدم . به غير دارند كه براي عملياتي كردن آن نياز به مطرح ساختن آن 

بر  . توانايي در تصويرسازي آن هيچگاه موفق به پياده سازي افكار خود نمي گردند

  . اين اساس انسانها نياز به نوشتن يك طرح كسب و كار دارند

يك طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را 

تشريح موقعيت كنوني ، نيازها ، انتظارات و اين سند بايد ضمن  . مشخص مي كند

  . نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي كند

 

  : هشت دليل براي نوشتن يك برنامه كسب و كار وجود دارد

 براي فروش كاال . 1

 براي بدست آوردن وام بانكي . 2

 براي جلب توجه سرمايه گذار . 3

 دهاي راهبردي براي تشكيل اتحا. 4

 براي كسب قراردادهاي بزرگ . 5

 براي جذب كارمندان كليدي . 6

 براي فروش يا خريد شركت و تلفيق شركت . 7

 براي ايجاد انگيزش و متمركز ساختن گروه مديريتي . 8

 

 مطالعـات نـشان مـي دهـد افـرادي كـه بـدون مطالعـه وتنظـيم طـرح كـسب و كـار            
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BP(Business Plan)  مي كنند درمقابل مشكالت و فراز و نشيب هـاي  اقدام به كار

لذا احتمال ورشكستگي و عـدم موفقيتـشان زيـاد          . اقتصادي و بازار توان كمتري دارند       

  .مــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــود  

 خالصه مديريتي 

ماموريت ، اهداف و موفقيتهاي كليدي شركت يا سازمان مـي           : خالصه مديريتي شامل    

اين خالصه بسيار مهم است زيرا . اشد  صفحه ب2خالصه مديريتي بايد حداكثر  .باشد 

سرمايه گذاران بالقوه در ابتدا آن را خوانده و بايد جذب آن شوند تا ادامه طـرح را نيـز      

خالصه مديريتي مي تواند پس از تكميل بخش هاي ديگر برنامه كسب و كار              . بخوانند  

ـ          . ، بازنويسي و تدوين شود       ق فنـي بـه     خالصه مديريتي يك ديد گذرا امـا بـسيار عمي

مخاطب خود ارائه مي نمايد مخصوصاً به مخاطبي كه حوصـله خوانـدن كـل طـرح را                  

نداشته و با خواندن اين بخش مي تواند نسبت به طرح شما ارائه نظـر دهـد و تـصميم                    

ــر    ــا خيـــ ــد يـــ ــشاركت نمايـــ ــما مـــ ــا شـــ ــد بـــ ــري كنـــ   . گيـــ

 

  تشريح شركت

ركت ، نوع شركت تعريف شخصيت حقوقي شركت ، نام شركت ، تاريخچه ش :شامل 

، اطالعات مهم درمورد منابع مـالي  ... ) با مسئوليت محدود ، سهامي خاص ، تعاوني و  (

شركت ، محـل شـركت ، آدرس و شـماره هـاي تمـاس شـركت ، آدرس وب سـايت         

شركت ، چشم انداز شركت كـه وضـعيت و موقعيـت شـركت را در محـيط آينـده آن                     

ــد  ــي كنـــــــــــــ ــف مـــــــــــــ   . تعريـــــــــــــ

زمان آن فرا رسيده كـه محـصول يـا خـدمتي را كـه مـي                 حال  : خدمات و محصوالت    

ابتدا مشخص نماييد كه چه چيزي مي خواهيد ارائـه          . خواهيد ارائه دهيد توضيح دهيد      

 دهيد ، محصول ، خدمت يا فرآيند 

 

 .آن را معرفي كنيد: دوم 
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د داليل اهميت ، منحصر به فرد بودن و مزيت استفاده از آن را بيان كنيد و بگويي :سوم 

كه چرا با ساير محصوالت احتماالً مشابه متمايز است و نحوه كار آن را با كمـك ابـزار            

 نشان دهيد... ) جدول و نقشه و ( مختلف 

دراين بخش با توجه به فرد يا سازماني كه طرح كـسب و كـار را خطـاب بـه وي مـي                 

 گرفتـه   نگاريد مي توانيد وارد جزئيات فني شويد بصورتي كه هم بحث امنيت در نظـر              

 .شود و هم از حوصله خواننده خارج نشود

 

توصيه مي شود با توجه به رعايت اختصاصي بودن طرح كـسب و كـار بـراي فـرد يـا                     

سازمان مورد نظر ، در بعضي از موارد كه نياز به اطالعات فني جزئي تري مي باشد مي               

 .توان آنها را بصورت پيوست اضافه نمود

 تجزيه و تحليل بازار 

 تشريح بازار هـدف ، نيازهـا ، گـرايش هـا و رشـد بـازار ، كانالهـاي توزيـع ،                        :شامل  

 .الگوهاي رقابت و شركاي صنعت مي باشد

 

در طرح تجاري بايد محيطي كه شركت در آن به فعاليت مشغول است تـشريح شـود ،                  

عـالوه بـر    . مشتري ، نيازها ، محل و راههاي رسيدن به مشتري بدرستي تعريف شـود               

د ، گاهي نظارتهاي كيفي خارجي خاصي در مورد محصول يا خـدمات اعمـال      اين موار 

شود ، بازارهاي هدف شناسايي و تحليل شوند و در نهايت بايد سهم بازاري را كه مـي         

 .خواهيد پوشش دهيد بدست آوريد

  : در اين بخش به تشريح موارد زير پرداخته مي شود: استراتژي و جزئيات آن  -

 )ان استراتژي ، تاكتيك ها و برنامه هابي( هرم استراتژي 

 ارزشهاي سازماني  -

 توانايي رقابت و كسب برتري  -
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استراتژي هاي قيمـت گـذاري و پيـشبرد فـروش ، كانـال             ( استراتژي بازاريابي    -

  ) توزيـــــــــع و برنامـــــــــه هـــــــــاي بازاريـــــــــابي

ــروش  ــتراتژي ف ــروش  ( اس ــاني ف ــاي زم ــروش ، جــدول ه ــي ف ــيش بين   )پ

 شركاي مهم 

 

 : ليل رقبابررسي و تح

در ايـن   . شايد سخت ترين بخش يك طرح كسب و كار ارزيابي صـادقانه رقبـا باشـد                 

بخش بايد رقباي خود را معرفي كرده و بگوييد كه چـه را آنهـا مـي تواننـد بـه عنـوان         

همچنين نقاط ضعف و قوت آنها و راههاي فـايق   . تهديدي براي شما محسوب شوند

تفاوت يا تمايز محصوالت يا خـدمات خـود را بـا            .  شود   آمدن بر آنها را نيز بايد ارائه      

ــد  ــيح دهيــــــــــــ ــان توضــــــــــــ   . رقيبــــــــــــ

 :رقبا به دو دسته تقسيم ميشوند

  . اين رقبا شركتهايي هستند كه دقيقاً كار شما را انجـام مـي دهنـد   : رقباي مستقيم  -1

اين رقبـا شـركتهايي هـستند كـه محـصوالت جـايگزيني بـراي        : رقباي غيرمستقيم  -2

 .شما ارائه مي دهندمحصول 

توصيه مي شود تحليل رقبا را به آخر نياندازيـد زيـرا نتـايج آن مـي توانـد در طراحـي          

سعي كنيد با استفاده از وب سـايت     . محصول و تعيين بخش هاي بازار شما موثر باشد          

در  . هاي آنها و فهرست مشخصات محصوالتشان را تا حـد امكـان جمـع آوري كنيـد    

ه همراه با رشد سازمان شما رقباي شما نيز پيشرفت مي كنند و شـما  نظر داشته باشيد ك 

البته به ياد داشته باشيد كه  . بايد همواره براي مقابله با آنها برنامه و راهبرد داشته باشيد

 .شما هيچ گاه نمي توانيد همه چيز را راجع به رقبايتان بدانيد

را كـه در بخـش مـديريت سـازمان     در اين بخش شما بايد افراد كليـدي  : تيم مديريتي   

  . همكاري دارند معرفـي نمـوده و داليـل اهميـت آنهـا را بـراي سـازمان بيـان كنيـد         
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ليست تفكيكي كليه پرسـنل مـورد نيـاز بـر اسـاس دسـته       ( نيروي انساني مورد نياز  -

 )بنديهاي توليدي ، تحصيلي ، مهارتي ، جنسي و رده هاي سازماني

مانند نحوه اعطاي حقوق ، پـاداش و  ( ري نيروي انساني چگونگي استخدام و نگهدا - 

 ) ... نحوه جبران خسارت و

 نمودار سازماني  -

 مديران اجرايي و مشاوران با ذكر سوابق و علت انتخاب و توانايي آنها  -

 اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و سهامداران به همراه درصد سهام هر كدام  -

اگر شركت شما به دنبال جذب سرمايه هاي خارجي : بودجه الزامات و نيازهاي تامين 

سرمايه گذاران مشتاقند كه بدانند چه . اين بخش ، بخشي بسيار مهم است . مي باشد 

ميزان سرمايه مورد نياز شماست و اين مبلغ در چه مواردي هزينه مي شود و چگونه 

  . سرمايه و سود آنها بازگشت مي يابد

 سـاله ، آنهـا را       5 تـا    3در دوره هاي    . د موارد مصرف را ريز كنيد       تا جايي كه مي تواني    

اگـر  . مشخص نموده و طريقه بازگشت سرمايه را دراين برنامه ريز شده گنجانده شود              

پيش بيني مي كنيد كه در آينده ممكن است به سرمايه بيشتري نياز پيدا كنيـد مقـدار و                   

ا بايد ميزان بازگشت سرمايه را بـراي        در نهايت شم  . برهه آن را در طرح منعكس كنيد        

 .سرمايه گذاران مشخص كنيد

يكي از نكات ترغيب كننده سرمايه گذاران ، همين ميزان سود پرداختي مـي باشـد كـه                  

بايد به آنها نشان دهيد كه درصد سود حاصله در اين طرح در مقايـسه بـا طـرح هـاي                     

 .مشابه ويا به عنوان مثال بانكها ، باالتر مي باشد

در ايـن بخـش از برنامـه كـسب و كـار تاريخچـه مـالي و                  : بررسي هاي مـالي طـرح       

در واقع به پشت سـر و روبـروي       . برآوردهاي مالي شما را براي آينده پوشش مي دهد          

 :كه مي تواند شامل بررسي .  سال نگاه مي كنيد 5 تا 3خود در طي 
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  )تهيه بودجه جامع( بودجه مورد نياز  -

 )راي تامين منابع مالي از چه روشي استفاده كنيدب( وام بانكي  -

 ) جاري–ثابت ( دارائي هاي  -

 ) ... دستمزدها ، اجاره ، تلفن ، انرژي و( صورت حساب هزينه ها ، ثابت و متغير  -

 هزينه استهالك  -

 جدول قيمت تمام شده  -

 جدول پيش بيني ميزان درآمد  -

  )هزينه هاي ثابت/ غير ، فروش كل هزينه هاي مت( تحليل نقطه سر به سر  -

 پيش بيني ميزان سود  -

 جدول سود و زيان  -

  )در صورت امكان و به منظور توان تحليل مالي طرح( ترازنامه  -

 جدول سرمايه ثابت  -

 سرمايه در گردش  -

 جدول كل سرمايه مورد نياز  -

 نمودار هزينه ها  -

 نمودار فروش  -

 نمودار سود  -

  : لي و سودآوري شاملتحليل ما

 نرخ بازگشت سرمايه  -

 نرخ بازده داخلي  -

 نسبت نقدينگي  -

 نسبت فعاليت  -

 نسبت هاي سودآوري  -

 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام -

  : پيوست ها

30



در پيوست ها شما مي توانيد مواردي كه جنبه فني قابل توجهي داشته و يا مرور 

  : ادبيات موضوع را ارايه كنيد مثال

 شرح سوابق كامل مديران  -

منابع تخصصي ، توصيه نامه ها ، موافقت نامه ها و اسناد مربوط به ثبت شركت و  -

  ... بهره برداري و

  : جداول و نمودارها

در پايان طرح تجاري جدولي از خالصه و آيتم هايي كه در سرمايه گذاري نقش تعيين 

  . صورت مي گيرد آورده مي شودكننده دارند و تصميم گيري بر اساس آنها 
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 فصل چهار   كارآفريني
 

عمر كارآفريني در تمام كسب و كارها در كليه مقياسها خودش رانشان مي دهد، از يك 

كسب و كار در حال آغاز در يك گاراژ كوچك گرفته تا يك شركت كارآفريني كه 

  . شركت برتر جهان است500عضو 

كند، سازماني را  شود كه يك فرصت را كشف مي يك كارآفرين آغاز مياين چرخه با 

كند، يك  كند، منابع مورد نياز را جمع آوري مي جهت پيگيري اين فرصت ايجاد مي

سازد، ريسكها و نتايج مثبت كار را محاسبه مي كند و تمام  طرح عملي را پياده مي

 مرحله اي كه در يك 7 در اين مقاله، .دهد اينكارها را در يك بازه زماني معين انجام مي

  :چرخه عمركارآفريني وجود دارد ارائه شده است

كارآفرينان در روابط بين مديريت مالي و تدوين استراتژي كسب و كار نقش فعالي 

اين مسئله اختالف عمده بين مديريت كارآفرينانه با مديريت در ساير كسب و . دارند

گيرد، با يك ريسك  امي موارد، شخصي كه تصميم ميتقريباً در تم. كارها مي باشد

برترين اتفاقي كه براي يك فرد كارمند در اين حالت پيش مي آيد . فردي مواجه است

از دست دادن كارش خواهد بود اما براي كارآفرينان از دست دادن خانه، اعتبار فردي، 

ر نشان مي كند كه پيتر دراكر خاط.زندگي و همچنين تخريب روابط خانوادگي مي باشد

تأكيد بر روي كلمه » مديريت كارآفرينانه«براي شركتهاي بزرگ موجود، در عبارت 

» مديريت«در هر كسب و كار جديد داراي ريسك، كلمه مورد تأكيد . كارآفرينانه است

بعنوان يك اصل براي » مديريت«بنا بر اين هدف ما در اين مقاله تأكيد برواژه . است

ما مديريت كارآفرينانه را بمعناي كسب دانش كارآفرينانه و بكار بردن  .كارآفرينان است

آن در جهت افزايش تأثير گذاري يك كسب و كار كوچك و يا متوسط و يا يك ايده 

قلب مديريت كارآفرينانه برخورد دائم با موضوعات . كنيم داراي ريسك تعبير مي

  :مديريتي زير است

  )وريت و ارزشهامأم(ايده متهورانه شما چيست؟  •
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 )اهداف و مقاصد(قرار است اين ايده به كجا برسد؟  •

 )استراتژي رشد(روش رسيدن به اهداف چيست؟  •

 )افراد و منابع مالي(چه چيزهايي مورد نياز است تا بتوان به اين اهداف رسيد؟  •

  )ظرفيتهاي سازماني(چه ساختاري براي آن بهتر است؟  •

  )استراتژي مالي(زمند است؟ چه مقدار سرمايه و چه زماني نيا •

  )چشم انداز موفقيت(چه زماني به مقصد نهايي مي رسد؟  •

  چرخه كارآفريني

  .اين موضوعات مهم مديريتي در چرخه كارآفريني اهميت زيادي ندارند

دهد، از  چرخه كارآفريني در تمام كسب و كارها در كليه مقياسها خودش را نشان مي

 در يك گاراژ كوچك گرفته تا فعاليتهاي كارآفريني يك كسب و كار در حال آغاز

شود كه فرصتي  اين چرخه با يك كارآفرين آغاز مي.  شركت برتردنيا500سازماني در 

كند، منابع مورد نياز  كند، سازماني را جهت پيگيري اين فرصت ايجاد مي را كشف مي

ازد، ريسكها و نتايج مثبت كار را س كند، طرحي عملي را پياده مي را جمع آوري مي

  .دهد كند و تمام اين فعاليت ها را در يك بازده زماني معين انجام مي محاسبه مي

بعضي اوقات گفته مي شود كه كارآفريني مانند رانندگي سريع، بر روي يك جاده يخ 

  .دهيم كه كارآفريني را كم خطر تر و روشمند تر بيان كنيم ماترجيح مي. زده است

در . كارآفريني يك فرآيند حل مسئله مداوم است، درست مانند چيدن يك پازل بزرگ

دانيم و مسير به خوبي قابل  شويم، راه را نمي گذاشتن قطعه اول پازل ماگيج مي

  .تشخيص نيست

دهد  كنند اما تحقيقات ما نشان مي تمام فعاليتهاي كارآفرينانه از يك فرآيند پيروي نمي

كنيم، تقريباً در اكثر كسب و كارهاي روبه رشد به چشم  اذيالً ارائه ميكه مراحلي كه م
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اندازه، سود دهي، تعهد، پيچيدگي، مقياس، ساختار سازماني، كاهش . خورد مي

  .ريسك،افزودن ارزش و درگيري كمتر مؤسس در هر مرحله وجود دارد

ديران كسب و كار، ما بر اين باوريم كه با دانستن و درك اين مراحل كارآفرينان ، م

گذاران و مشاوران قادر خواهند بود كه تصميمات آگاهانه تر بگيرند و اغلب  سرمايه

  .سازند آنها خودشان را براي چالشهاي پيش رو آماده مي

  :مرحله چرخه عمر كارآفريني به شرح زير است 7

  تشخيص فرصت –1مرحله 

اين مرحله . شود يل واقع ميمورد تحل» قبل از آغاز« دوره شكل گيري تحت عنوان

  . سال متغير است10اغلب زمان قابل توجهي نياز دارد كه از يك ماه تا 

در اين مرحله تحقيق و درك ابعاد فرصت و مفهوم آن و تعيين اينكه آيا اين فرصت 

اشخاصي كه قصد ايجاد يك . مناسب است يا خير از اهميت زيادي برخوردار است

يد از درون به كنكاش خود بپردازند تا بدانند كه آيا حقيقتاً كسب و كار را دارند با

آمادگي كارآفريني را دارند؟ اكثريت غالب مردم از جمله مخترعين معموالً از اين 

  .كنند كنند و امكان كارآفريني را بررسي مي مرحله عقب نشيني نمي

  تمركز بر روي فرصت مورد نظر -2مرحله 

اين مرحله، مرحله شك و ترديد است . ن اهميت زيادي دارد اين مرحله براي كارآفرينا

  .دانند كداميك را برگزينند هاي مختلفي را در ذهن دارند و نمي كه آنها ايده

تمركز بر روي يك «: گويد مي Evgene Kleine يكي از سرمايه گزاران خطر پذير

هاي   كه شاخهممكن است بعدها اين امكان وجود داشته باشد. فرصت بسيار مهم است

ديگري از كسب و كار را نيز ايجاد نمود اما فاز اول در يك شركت بايد دقيقاً بر روي 

بهتر است اهداف كسب و كار خود را دقيقاً تعيين » يك فعاليت خاص متمركز شود
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نمائيد زيرا ممكن است اشخاص مختلف بر روي يك فرصت واحد سرمايه گذاري 

  .ناقضي برسندكنند ولي به نتايج كامالً مت

  تعهد -3مرحله 

اغلب كارآفرينان، تشكيل كسب و كار و ترك شغل روزانه خود را تعهد به كسب و 

 .ولي اين مرحله، در حقيقت بايد با تهيه طرح تجاري آغاز گردد. دانند كار جديد مي

طرح (تفاوت بسياري ميان تشريح يك فرصت و تحقيق و نوشتن يك طرح تجاري

نوشتن يك طرح موثر تجاري نيازمند سطح جديدي از درك . د داردوجو) كسب و كار

 ساعت زمان 300 تا 200اين فرآيند بين . باشد و معلومات و همچنين تعهد بسيار مي

برد بنا بر اين اگر بعد از ظهرها و تعطيالت آخر هفته را نيز كار كنيد اين مرحله  مي

شوند آن   كه معموالً كارآفرينان مرتكب مياشتباهي.  ماه تقليل يابد12تواند به سه تا  مي

و سپس ساير منابع را جمع آوري مي نمايند، . گيرند است كه طرح تجاري را ناديده مي

كنند نقطه تمركز  كنند و سپس پيگيري نموده و تالش مي ايده مورد نظر را آغاز مي

  .تعيين نمايندفعاليت مورد نظر براي تبديل ايده به يك كسب و كار تجاري را دقيقاً 

  ورود به بازار – 4مرحله 

فرض كنيد كارآفرين كسب و كار : سود دهي و موفقيت، تعيين كننده اين مرحله هستند

كوچكي را با سازماني ساده ايجاد نموده است، منابع مورد نياز خود را با توجه به طرح 

 .ستاش تخصيص داده است و اولين فروش محصوالتش نيز انجام شده ا تجاري

اگر  :كند اين است چيزي كه موفقيت كسب و كار را در همان مراحل اوليه تعيين مي

مدل كسب و كار سود ده باشد، اهداف معقولي در نظر گرفته شده باشند و كسب و 

تواند در اين مرحله به رشد  كار در راه كسب سالمت اقتصادي پيش برود، كارآفرين مي

اين كسب و كار به حدي كه با سرمايه شخصي كسب و كار خود و يا كوچك ماندن 

  .قابل تأمين باشد، فكر كند

  راه اندازي كامل و رشد -5مرحله 
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در اين مرحله، كارآفرين بايد يك راهكار خاص با بيشترين ميزان رشد را انتخاب 

دهد  معموالً كارآفرين در اين مرحله و بهنگام بررسي راههاي ممكن، ترجيح مي. نمايد

گذرد و يا  و كار مورد نظرش كوچك بماند و هيچگاه از اين مرحله نميكه كسب 

و يا ممكن است اين ايده جديد در حد . ماند احتماالً تنها مالك كسب و كار باقي مي

توانند و يا اين  هاي جديد نمي يك كسب و كار و فعاليت ساده بماند، كه البته تمام ايده

داليل عدم رشد سريع ممكن  .ي بزرگ شوندظرفيت را ندارند كه تبديل به شركتها

است اين باشد كه فضاي كافي در بازار براي رشد وجود نداشته باشد و يا محصوالت 

و سيستم هاي مديريت مورد نظر مقياس خاصي نداشته باشند و يا اينكه اين رشد 

  .سريع براي مديريت چالش بزرگي ايجاد كند كه نتواند از عهده آن برآيد

  بلوغ و توسعه – 6مرحله 

در اين حالت رشد يك . اكنون كسب و كار شما تبديل به رهبر بازار گرديده است

اي  كسب و كار، در حقيقت گسترش طبيعي يك ايده خوب از طريق روشهاي حرفه

اي مديريتي، استراتژي رشد اين ايده را از طريق  اين گروه حرفه. مديريتي خواهد بود

تسهيالت و يا ادغام شدن با ساير شركتها پياده سازي توسعه در سطح جهاني،اخذ 

  .شود كند كه از اين طريق نقدينگي افزايش و كمبودها رفع مي مي

  ارزش – 7مرحله 

در اين مرحله ارزش ايجاد شده در . مرحله آخر مرحله بهره برداري از نتيجه كار است

  .گيرد ري قرار ميطي مراحل قبلي از طريق ارزيابي خروجي كار مورد بهره بردا

متأسفانه اغلب ادبيات كارآفريني بر مراحل قبلي تأكيد دارد و توجه كمي به خروجي 

دانيم كه خروج موفق از يك كسب وكار  ما از روي تجربه مي. كار معطوف شده است

عامل مهمي در چرخه عمر كارآفريني است، چه براي كارآفرين وچه براي فردي كه 

  .استسرمايه گذاري نموده 
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مهمترين چالشي كه يك كسب و كار جديد با آن مواجه است اين است كه كارها در 

دانستن اينكه چه كار بايد كرد و در چه مرحله اي، بسيار مهم . جاي خود انجام شوند

  .به ويژه اينكه كارآفرين معموالً زمان و منابع محدودي دارد. است

، در جايي گفته است كه  Venture Law دبليو جانسون، رئيس گروه. آقاي كريگ

اگر به هنگام پرتاب موشك . ايجاد يك شركت بيشتر شبيه به موشك هوا كردن است

شما فقط به اندازه كمتر از يك درجه خطا داشته باشيد ممكن است هزاران مايل از 

كند كه در  درك چرخه عمر كارآفريني به كارآفرين كمك مي. مسير منحرف شويد

  .ش برود و موفق شودمسير صحيح پي
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 فصل پنج 

 

 اصول بسيار مهم براي برنامه ريزي كسب و كار

 

برنامه ريزي بعنوان يك اصل بسيار مهم و البته پذيرفته شده براي شروع و مديريت هر 

برنامه ريزي راهنماي شما براي حركت رو به جلو است و نقشه . كسب و كاري است

 .  منظم و مديريت شده شما مي باشدراهي براي گام هاي

هميشه به خاطر داشته باشيد برنامه ريزي يك فرآيند است كه بايد هميشه انجام شود و 

برنامه اي كه شما آماده مي كنيد بك سند زنده است كه داراي . هر گز قطع نمي شود

حيات است و بايد نسبت به تغيير شرايط داخلي و خارجي محيط كسب و كار عكس 

 .لعمل نشان دهد و تغييراتي در بخش هاي مختلف آن ايجاد شودا

 :گام هاي اصلي در تمام برنامه ريزي ها عبارتند از

 بررسي و تحليل وضعيت موجود       .1

 هدف گذاري       .2

 تعيين راهبردهاي اصلي براي دست يافتن به اهداف       .3

 راهبردهابرنامه ريزي اجرائي براي پياده سازي        .4

 شناسايي ريسكهاي احتمالي و تعيين برنامه هاي پشتيبان براي مديريت آنها       .5

كنترل و نظارت بر اجراي برنامه و در صورت لزوم اعمال تغييرات و        .6

  اصالحات در برنامه
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 بررسي و تحليل وضعيت موجود: گام اول

ر درست، درابتدا بايد تحليل شما براي حركت رو به جلو و تعيين اهداف و مسي

بررسي بخش هاي . درست و واقع بينامه از شرايط حال حاضر خود داشته باشيد

.....) توليد، مالي، بازاريابي، نيروي انساني، فرآيندهاي مديريتي و (مختلف كسب و كار 

البته به ياد داشته باشيد كه . و شناسايي نقاط قوت و ضعف بعنوان اولين گام مي باشد

كسب و كار شما در يك محيط خال فعاليت نمي كند كسب و كار شما در يك محيط 

بزرگتر فعاليت مي كند و از اين محيط نيز تاثيرات زيادي مي پذيرد پس بررسي و 

تحليل محيط كسب و كار و شناسايي تهديدها و فرصتهاي موثر بر كسب و كار نيز 

شما بايد در هر كدام .  مي باشدبعنوان مرحله بعدي بررسي و تحليل وضعيت موجود

 :از اجزاي محيط تحليل ها و بررسي هاي دقيقي انجام دهيد

v     نرخ رشد صنعت در طول چند سال گذشته، بررسي تكنولوژي و تغييرات :صنعت 

آن در طول چند سال گذشته و روند آينده آن، ميزان سهولت ورود رقباء به صنعت، 

 ......و انواع كسب و كارهاي موجود در آن و بررسي و تحليل اليه هاي صنعت 

v     نرخ بهره، نرخ سود سپرده هاي بانكي، ميزان رشد اقتصادي، ميزان : محيط اقتصادي

 .....نقدينگي در جامعه، نرخ ارز و 

v     اندازه جمعيت، نرخ رشد جمعيت، هرم سني جمعيت، ميزان آمار :محيط اجتماعي 

 ....و ولد و طالق و ازدواج، ميزان زاد 

v     بررسي ارزش هاي اجتماعي، سبك زندگي مردم، نگرش مردم :محيط فرهنگي 

 .....نسبت به پس انداز، نسبت به سرمايه گذاري، رفتارهاي خريد، نوع خواسته ها و 

v     برنامه هاي حمايتي دولت از صنعت، قوانين، روابط سياسي : محيط سياسي و قانوني

ورهاي ديگر، ثبات سياسي دولت در تصميم گيريها و برنامه و تجاري دولت با كش

 ....ريزي ها و 

اين جدول جزء . خروجي گام اول را مي توانيد در جدول زير جمع بندي كنيد

 . مهمترين ابزارها در برنامه ريزي هاي راهبردي مي باشند
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 :هدف گذاري در كسب و كار: گام دوم 

حال كه وضعيت كسب و كار خود را به دقت بررسي و تحليل كرديد وقت آن است 

حيط كسب و تا با شناخت كامل نقاط قوت و ضعف خود و نيز تهديدها و فرصتهاي م

براي هدف گذاري حتما دقت . كارتان، اهداف مناسب و واقع بينانه اي را تنظيم كنيد

 :كنيد كه اهداف شما بايد ويژگيهاي زير را داشته باشند

اهداف نبايد مبهم باشد و بطور روشن و شفاف بايد تعيين كنيد = دقيق و شفاف باشد

 .به چيزهايي مي خواهيد دست يابيد

اهداف بايد كمي و قابل اندازه گيري باشد تا =  اندازه گيري باشدقابل سنجش و

 .مشخص گردد تا چه حد به اهداف خود دست يافته ايد

همچنين نبايد .اهداف نبايد خيلي كوچك و سهل الوصول باشد = قابل دستيابي باشد 

د خيلي بزرگ و دست نيافتي باشد بلكه با توجه به منابع و امكانات طوري تنظيم شون

كه هميشه كمي فراتر از امكانات و تسهيالت موجود باشد تا بتواند ايجاد انگيزه در 

 . گروه كاري گرديده  و چالشي باشد

مشخص كنيد از نظر زماني طي چه مدت مي بايست به = داراي برنامه زماني باشد 

 .اهدافتان دست يابيد 

 :راهبردهاي اصلي براي دستيابي به اهداف: گام سوم
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ه و راهبردهاي كالن شما براي دستيابي به اهداف تان چيست؟ از چه طريقي مي برنام

خواهيد به اهداف تنظيم شده خود دست پيدا كنيد؟ البته در جدول مربوط به نقاط 

 تهديدها و فرصتهاي محيطي بخش مهمي از راهبردهاي كسب و –قوت و ضعف 

 . كارتان را استخراج كرده ايد

اهداف تان بايد محصول موجود خود را وارد بازارهاي جديد آيا براي دستيابي به 

بكنيد؟ آيا بايد محصول جديد وارد بازار كنيد؟ آيا بايد بخش هايي از كسب و كارتان 

كه سودآور نيستند را بايد حذف كنيد؟ آيا مي خواهيد سهم بيشتري از بازار موجود را 

 خريد شركت ديگري را داريد؟ به دست آوريد؟ آيا قصد شراكت و يا اتحاد و يا حتي

راهكارهاي كالن و استراتژيك شما براي مديريت و توسعه كسب و كارتان را مشخص 

 . نمائيد

 :برنامه ريزي اجرائي: گام چهارم 

براي پياده سازي راهبردهاي كالن كسب و كار، به برنامه ريزي هاي اجرائي در حوزه 

مه ها بايد دقيق، شفاف، كامل و يكپارچه اين برنا. هاي مختلف كسب و كار نياز داريد

مهمترين ويژگيهايي كه در برنامه هاي اجرائي بايد بصورت دقيق بيان . با هم باشند

 :كنيد عبارتند از

 فعاليتهاي بهم مرتبط       .1

 زمان انجام فعاليتها       .2

 مسئول انجام فعاليتها       .3

 بودجه انجام فعاليتها       .4

 روش كنترل و ارزيابي ميزان پيشرفت انجام فعاليتها       .5

براي پياده سازي برنامه ها شما بايد آنها را به فعاليتهاي كلي و زير فعاليتها بشكنيد و 

براي انجام آنها مسئول معرفي نمائيد تا در زمان مشخص و با بودجه مشخص، آن 

ا براي كنترل و نظارت بر فعاليتها را انجام دهند و همچنين روشها و شاخص هايي ر

شما بايد در حوزه هاي مختلف كسب و كار . انجام فعاليتها بايد طراحي و اجراء كنيد
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مهمترين برنامه هاي اجرائي كه بايد در برنامه كسب . برنامه هاي اجرائي طراحي كنيد

 :و كار قرار گيرد عبارتند از

 برنامه اجرائي توليد و عمليات       .1

 نامه اجرائي بازاريابي و تبليغاتبر       .2

 برنامه اجرائي منابع انساني       .3

 برنامه اجرائي مالي       .4

  
شناسايي ريسكهاي احتمالي و تعيين برنامه هاي پشتيبان براي مديريت : گام پنجم

 آنها

تنظيم اهداف، طراحي راهبردهاي كالن و برنامه ريزي هاي اجرائي كسب و كار بر 

اما شرايط هميشه . ري پيش فرض ها و شرايط موجود صورت پذيرفته انداساس يكس

شما بايد هميشه در فرآيند برنامه ريزي خود شرايط و . ثابت و يكنواخت نيست

اتفاقات احتمالي را شناسايي و استخراج كرده و براي شرايطي كه ممكن است آنها رخ 

ين نوع برنامه ريزي را برنامه ريزي ا. دهند برنامه هاي پشتيباني مناسبي را طراحي كنيد

 :سناريويي مي گويند كه شكل ساده آن بصورت زير مي باشد

 ..............................................................برنامه اصلي 

 برنامه ما اينست؟) اين اتفاق و يا شرايط رخ داد(اگر 

 صنعت، محيط قانوني و سياسي، بنابراين شرايط احتمالي كه ممكن است در بازار،

محيط اقتصادي و اجتماعي، محيط داخلي كسب و كار رخ دهد را شناسايي و تحليل 

كرده و براي هر كدام از رخدادهاي مهم احتمالي برنامه ريزي هاي الزم را نيز انجام 

 .دهيد

  
كنترل و نظارت بر اجراي برنامه و در صورت لزوم اعمال تغييرات و : گام ششم

 صالحات در برنامها

هر برنامه اي در مرحله اجراء نياز به كنترل و نظارت دارد تا بر اساس اهداف، زمان 

كنترل مداوم برنامه باعث مي شود . بندي و شاخص هاي در نظر گرفته شده پيش رود
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تا در صورت بروز انحراف سريعا آن را تشخيص داده و بتوان بالفاصله آن را جبران 

مانطور كه در ابتدا ذكر شد برنامه كسب و كار يك فرآيند زنده است و همچنين ه. كرد

. بطور مداوم و البته سريع بايد بتواند نسبت به اتفاقات محيطي عكس العمل نشان دهد

اتفاقات محيط كسب و كار ممكن است باعث اعمال تغييراتي در اهداف، راهبردها و 

وقع آنها جزئي از فرآيند برنامه ريزي برنامه اجرائي كسب و كار شود كه تشخصي به م

 . مي باشد
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 فصل  ششم ساختار و استراتژي كسب و كار

 
. كند تبديل مي اقتصاديهاي  را به ارزش سازمانهاي  ها و ايده مدل كسب و كار طرح

دهد كه يك شركت چگونه با تعيين كردن جايگاه در زنجيره ارزش  اين  مدل نشان مي

 . كند كسب درآمد مي

باشد كه  مدل هاي كسب و كار شامل موضوعات مختلفي درباره كسب و كار مي

و  عملكردها گذاري، سرمايه اقتصادي،مسائل  ها، استراتژي كارآفريني،د از ان عبارت

 يك كنند كه در حالت كلي يك مدل كسب و كار را روشي معرفي مي. است  بازاريابي

  .تواند به ثبات الزم دست پيدا كند و درآمدزايي كند سازمان و بنگاه با استفاده از آن مي

در كسب و كار شركت ها مجبور هستند جايگاه خود را نسبت به سه موضوع 

  :استراتژيك زير تعيين كنند

 .تواند باشد  مشتري شما چه كسي مي-

 .نتخاب شده ارائه كردتوان به مشتريان ا  چه محصوالت و خدماتي مي-

صورت كارآمد و موثر به  توانيم اين محصوالت يا خدمات را به  چگونه مي-

  .مشتري پيشنهاد كنيم

 شكل گيري يك مدل كسب و كار

  :گيرد صورت زير شكل مي يك مدل كسب و كار جديد به

هايي كه در اثر اهمال كاري با مشكل مواجه  با هدف قرار دادن بخش جديد يا بخش

  اند

  با شناسايي نيازهاي جديد يا فراموش شده مشتريان

با يافتن راه هاي جديد براي توليد و تحويل، توليد محصوالت جديد و يافتن مشتريان 

  جديد

هاي  هاي پيشين وجود داشته اند با اين وجود در زمان هاي كسب و كار از زمان مدل

هاي  فته اند؛ اما در نهايت تمامي مدلهاي گوناگوني مورد استفاده قرار گر مختلف با نام
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اولين . گيري زنجيره ارزش در يك كسب و كار هستند كسب و كار ناشي از لزوم شكل

نام مطرح شده در اين خصوص توسط استاد دانش مديريت يعني مايكل پورتر مطرح 

توان به سه  شوند را مي گيري زنجيره ارزش مي هايي كه باعث شكل فعاليت. شد

 :يم كردبخش تقس

هاي مرتبط با درست كردن چيزي، طراحي، خريد مواد خام، ساخت و   فعاليت-1     

 .هايي از اين دست فعاليت

هاي مرتبط با فروش چيزي، جستجو و يافتن مشتري، داد و ستدهاي   فعاليت-2

  .فروش، توزيع محصوالت و يا انتقال خدمات

  .فناوريها و توسعه  تپشتيباني عمليات نظير منابع انساني، زيرساخ-3

 يك مدل كسب و كار خوب فقط نبايد قدرتمند باشد بلكه بايد منحصر به فرد نيز باشد

 
 

  عوامل تأثيرگذار در تغيير مدل كسب و كار

  تكنولوژي -

  بازار -

  جامعه -

 فرهنگ -

   پاسخ سازمان به اين عوامل تأثيرگذاراما

  .هاي استراتژيك و مديريت استراتژيك سيستم)الف 
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  .)ارتباط موثر با مشتريان و حفظ آنها(مشتري مداري )ب 

المللي،  بهبود مستمر و اثر بخشي در كار از طريق رعايت استانداردهاي بين)ج 

  .نش، ابتكار و خالقيتمديريت كيفيت، واكنش به موقع به تغييرات، مديرت دا

  .مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار)د 

  .ساخت بر اساس سفارش و توليد انبوه)س 

  .سوي كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك سوق يافتن به)ش 

  .هاي مجازي بنگاه)ص 

  مدل كسب و كار براي بخش اصلي نوآوري در پروژه ها)ض 

نحوه ايجاد ارزش اقتصادي يك نظريه و راه كار مدل كسب و كار تصويري از )ط 

مدل . شود نوآورانه براي كاربر نهايي، براي شركت و شركاي تجاري محسوب مي

هاي مورد نياز به دنبال راه هاي ساده و مناسب براي  كسب و كار با توجه به زيرساخت

 .استها جهت انتقال محصوالت و خدمات به بازار  مشتريان و سودمند براي شركت

مدل كسب وكار تبديل كننده نوآوري به ارزش اقتصادي معرفي شده است و براي 

ها و موضوعات  تبديل شدن يك ايده و طرح نو به مدل كسب و كار بايد به شاخه

 :شش گانه زير توجه كرد

  استراتژي رشد )1

  استراتژي رقابتي )2

  مدل درآمدزايي )3

  ساختار زنجيره ارزش )4

  هاي بازار بخش )5

 قاصد ارزشياهداف و م )6
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 ساختار يك مدل كسب و كار

 :يك راهكار ونظريه كسب و كار داراي چهار بخش اصلي به شرح ذيل است

 : استراتژي اصلي) 1

شامل : يعناصر استراتژي اصل. پردازد  ميرقابت شركت براي شيوهدر كل به  �

 . استهاي اساسي تفاوت و محصول و محدوده بازار، ماموريت بنگاه

 قرار داده و قصد انجام هدفن بخش دربرگيرنده آنچه كه شركت اي: ماموريت �

  .باشد را دارد مي آن

هاي مشتريان،   را در مورد واژهراهكارهاي رقابتي خودهر شركتي بايد : راهكار �

اين كار گاهي اوقات . فواصل جغرافيايي و محصوالت مختلف تعريف كنند

  .سب و كار خواهد شداي در ك ها و ابتكارات تازه سبب رسيدن به ايده

 برتريهاي شركت باعث  هايي در كارها و برنامه چه تفاوت: هاي اساسي تفاوت �

 شود؟  ميدر برابر رقباآنها 

  منابع استراتژيك) 2

تواند ناشي از منحصربه فرد بودن يك شركت در منابع خاصي  مزيت رقابتي مي

هاي جديدي در  يدهتواند زمينه ساز خلق ا ايجاد تغييرات درمنابع مي. باشد

 .كسب و كار باشد

هاي خاص يك  ها و توانمندي اين مورد شامل مهارت: هاي اصلي ويژگي

 .شود شركت مي

هاي اصلي شامل اين موارد است؛ نام تجاري، حق  دارايي: هاي اصلي دارايي

ها و اختراعات، زيرساختها و امكانات، استانداردهاي  مالكيت انحصاري ايده

 . مشتريان و هر چيزي كه محدود و با ارزش باشدشخصي، اطالعات
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هاي روزمره براي  ها و فعاليت اين بخش شامل متدولوژي: فرآيندهاي اصلي

هايي هستند كه  در واقع فعاليت. ها به خروجي مناسب است تبديل ورودي

 .كند ها را براي مشتريان به ارزش تبديل مي هاي موجود و ساير ورودي دارايي

 منابع استراتژيك يك فاكتور حياتي در ايجاد يك مدل كسب و سازي هماهنگ

ها و  توان رابطه مناسبي بين ويژگي ها، دارايي سازي مي با هماهنگ. كار است

  .فرآيندها به وجود آورد و يك مدل خوب كسب و كار را تهيه كرد

  ارتباط مشتريان) 3

سازي و پشتيباني،  هارتباط مشتريان داراي چهار عنصر اصلي است كه شامل پياد �

 . استگذاريقيمت  و مديريت ارتباطات، مديريت اطالعات

 هاي مورد اين بخش بيانگر نحوه رسيدن به مشتري است كانال: اجرا و پشتيباني �

هاي پشتيباني مشتريان و خدمات قابل ارائه به سطوح مختلف از  استفاده، شيوه

 .جمله موضوعات قابل توجه در اين بخش هستند

اين بخش در مورد نحوه جمع آوري اطالعات و شيوه : مديريت اطالعات �

چنين بيانگر توانايي  هم. استفاده از آنها براي خدمت رساني به مشتريان است

هاي مورد نظر  سازي ارزش ه كار بردن اطالعات با هدف بهينهشركت براي ب

 .مشتريان است

هاي بين توليد كننده و مشتري  كنش روش طبيعي ميان: مديريت ارتباطات �

اي غير مستقيم وجود دارد؟  چيست؟ آيا يك ارتباط رو در رو است يا رابطه

 كدام شيوه افتد؟ صورت گاه و بي گاه اتفاق مي يك رابطه مداوم است يا به

  ارتباطي براي مشتري آسان تر است؟ ميزان وفاداري مشتريان چگونه است؟

هاي مختلفي همچون مستقيم، غير  تواند به روش مشتري مي: قيمت گذاري �

 مي توان قيمت ثابت يا .هاي ديگر مورد حمايت قرار گيرد مستقيم و شيوه
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تواند راه  ها مي ين شيوهنوساني متأثر از بازار را در نظر گرفت كه هر يك از ا

 . كارهاي كسب و كار را دچار تغيير كند

  شبكه ارزش) 4

چهارمين عامل و شاخص در مدل كسب و كار شبكهء ارزشي است كه شركت را 

ها و همكاران تجاري  شبكه ارزش شامل تامين كنندگان، شريك. احاطه كرده است

ينه ساز رسيدن به راهكارهاي تواند زم سازي و مديريت شبكه ارزش مي هماهنگ. است

  .بديعي در كسب و كار باشد

عنوان يك امتياز مهم در تهيه  تواند به ارتباط عميق با تامين كنندگان مي: تامين كنندگان

 .شمار آيد يك مدل كسب و كار به

 .شركاي تجاري نقش مهمي در تكميل محصوالت و يا راه حل دارند: شريكان تجاري

ن است شركت براي همكاري با ديگر رقباي همفكر خود به ممك: همكاران تجاري

ها  ها باالست و شركت گيرد كه ريسك فعاليت اين در حالي صورت مي. توافق برسد

 .كنند ها و درآمدهاي موجود شراكت مي ديگر بر سر ريسك ضمن اتحاد با يك

 توسـط         ارزش از يك سو به جنبه هايي از كيفيت مانند ظـاهر ،سـبك وغيـره كـه          

احساسات تعيين مي شود توجه دارد واز طرفي يك كيفيت واقعي اسـت كـه از طريـق                  

درنتيجه ارزش مفهومي گسترده است كـه براحتـي      .خواص ومشخصات تعيين مي گردد    

ارزش اسـتفاده ،ارزش مبادلـه ، ارزش هزينـه و ارزش اعتبـار       .قابل تعريف نمـي باشـد     

 .ند هريك جنبه هاي متفاوتي از مفهوم ارزش هست

      يك محصول ويا خدمت زماني داراي ارزش اسـت كـه آن محـصول يـا خـدمت                  

اما امروزه هدف بيشتر سازمان ها كسب ارزش از         . داراي عملكرد و هزينه مناسب باشد     

اين ارزش داراي يك مفهـوم خـاص ودرعـين حـال متـداول       . طريق مشتريان آنهاست    

 آن بواسطه اين ويژگي آن است كه        خاص بودن .است كه فراتر از مجموع اجزا آن است       

 :اين كسب ارزش ممكن است ناشي از .قابل سنجش به پول نمي باشد
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 سرعت عمل در تامين كاال يا خدمات  -

 ايجاد اعتبار بيشتر -

 كيفيت باالتر در ارائه محصول ،خدمات ويا اطالع رساني -

 –مانند تمايالت   ( برخورداري از بعضي ويژگي هاي خاص در محدوده عرضه           -

 ...) كميابي و–مناسبات 

 امكان ارتقا دادن خصوصيات كاال ويا خدمات -

 وابسته نمودن مشتري  -

 استراتژي كسب وكار

       شركتها در عين حال كه عمليات نامحدودي را كه وابسته بـه تكنولـوژي هـستند                

بـا گـسترش    .دارا مي باشند عمليات محـدودي دارنـد كـه مـستلزم تكنولـوژي هـستند               

 . وم وفنون اين ارتباط و وابستگي روزبروز تنگاتنگ و وسعت مي يابدروزافزون عل

       بديهي است كه موسسات در پي اين مي باشند تا برآيند عواملي را كـه در بهبـود                  

اين رويكرد مستلزم يك درك كامـل از مفهـوم          .محصول شان موثر است شناسايي كنند     

راتژي اساسـي كـسب وكـار بـراي       مايكل پورتر بـه دواسـت     .استراتژي موسسه مي باشد     

 :موسسات اشاره مي كند كه در زير بيان مي شود 

كه شامل اختصاص يك قسمت خـاص بـراي توليـد           : استراتژي توليد متفاوت     -

بطور مثال ساختن با كيفيت بـاالتر       .يك محصول رقابتي براي رقابت با سايرين        

 يك تله موش كه داراي ويژگي خاص در مقايسه با سايرين باشد
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شامل يك محصول ارزانتر اسـت كـه شـما در رقابـت           : استراتژي كاهش هزينه     -

اين كاهش هزينه موجب مـي شـود        . ارائه مي دهيد مانند يك تله موش ارزانتر         

 . كه انجام عمليات بيشتر را براي موسسه امكان پذير مي سازد 

ام دهد اما بطـور            گاهي يك بنگاه تجاري مي تواند بطور تواما هر دوي آنها را انج            

پورتر همچنين استدالل مي كند كـه شـركت      .معمول بايد بين آنها يكي را انتخاب نمايد       

 :ها بايد در مقام استراتژي سه موقعيت را انتخاب كنند

 موقعيت استراتژيك مبناي متنوع يا پايگاه تنوع ) 1

        مانند ارائه يك زير مجموعه منتخب از كاالها وخدمات 

 تژيك مبناي نيازها يا پايگاه نيازها موقعيت استرا ) 2

 تامين كلي ويا كامل نيازهاي يك گروه خاص از مشتريان در بازار هدف

 موقعيت استراتژيك مباني در دسترس يا پايگاههاي در  دسترس ) 3

تامين نياز هاي زير مجموعه اي از مشتريان كه بواسطه ويژگي خاصي مانند فواصل              

 .ه با ساير مشتريان متفاوت هستنديا موقعيت جغرافيايي ويا انداز

اين سه موقعيت اسـتراتژيك متقابـل ومخـالف يكـديگر نيـستند بلكـه مـي تواننـد           

انتخاب موقعيت استراتژيك براي سازمان بسيار مهـم        .بصورت تواما صورت بگيرند   

است زيرا بر تمركز سازماني بروي تالش ها وفعاليت ها يي كه در همـه جنبـه هـا                   

  .صورت مي گيرد كمك مي كندوتوسط همه افراد 

 ضرورت  برنامه ريزي در كسب و كار
راهـي بـراي هـدايت حـساب شـده       , برنامه ريزي كشيدن نقشه براي رسيدن به هـدف        

برنامه ريزي  .انسان براي رسيدن به هدف مشخص برنامه ريزي مي كند         . فعاليت هاست 
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دن طرح و نقـشه     كشي. فرايندي است دورنگر به منظور تحقق منطقي فعاليت ها جمعي         

 .براي آينده و پيش بيني راه هاي دست يابي به آن ها

بر اساس بازتاب برنامه درجامعه، اترزيـابي كـردن، بـه           : جريان و مداومت داشتن برنامه    

 .روز كردن برنامه بر اساس تكنولوژي هاي علمي و فني روز

 . برنامه دو بعد دارد؛ كمي و كيفي

بعـد كيفـي بيـشتر بعـد        .  و رقـم دادن بـه برنامـه        كمي كردن يعني عددي كردن و عدد      

برنامـه بايـد   .و بيشتر حالت كيفـي و تحليـل دارد  . فلسفي، روانشناسانه و اجتماعي دارد 

 .دست يافتني باشدو ضمانت اجرايي داشته باشد

برنامه ريزي متضمن ارشاد و هدايت و فعاليت هاي جمعـي و از ايـن               : ارشاد و هدايت  

 اعمال نفوذش مي تواند انواع مختلفـي ماننـد برنامـه ريـزي              جهت بسته به چگونگي و    

 .متمركز الزامي، ارشادي تحقيقي و مشكل گشاي مدلي داشته باشد

بدين معناست كه برنامه ريزي فعاليتي است جهت دار و دور           : دورنگري و هدف گيري   

نـده  نگر و بسته به چگونگي نوع انتخاب هدف مي تواند سه گونه باشد برنامه ريزي آي               

 .ساز، آينده نگر و آينده گزين

يعني برنامه ريزي بايد حساب شده و منطقي باشـد و    : تفكر و عقالنيت در برنامه ريزي     

 .بر اساس داده ها و اطالعات صحيح باشد

برنامه ريزي طراحي و تجسم مطلوب آينده و يـافتن راه هـا و وسـايل رسـيدن بـه آن                     

 .است

شده و منطقي و جهت دار و دور نگـر بـه منظـور             برنامه ريزي فرايندي مداوم، حساب      

 .ارشاد و هدايت فعاليت هاي جمعي براي دستيابي به هدف مطلوب است

 :اركان اصلي برنامه عبارت است از

 هدف -1

 وسابل و منابع -2

 تدابير و راهبردها -3
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مـا بـا سـه مفهـوم در برنامـه ريـزي             . بعضي ها برنامه ريزي را تصميم گيري مي دانند        

 :مواجهيم

 :تخابان -1

مفهوم انتخاب در برنامه ريزي انتخاب بهترين راه منطقي و عقاليي در رسيدن به هدف               

 .مي باشد

 :مفهوم ريسك و خطر -2

مفهوم ريسك و خطر در برنامه ريزي يعني انتخاب راهي براي رسـيدن بـه هـدف كـه                   

 .محاسن آن بيشتر از معايب آن باشد

 :مفهوم امكانات -3

 .، خواسته ها و نيازها را مد نظر قرار داددر مفهوم امكانات بايد توقعات
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 فصل هفتم   مشتري مهمترين عنصر كليدي در هر كسب و كار 

  ) CRM( مديريت ارتباط با مشتري 
 

را داريم كه به معناي بزرگي و اعتبار و » ارباب رجوع«در فرهنگ فارسي ما واژه 

ي كند و اين نشان اهميت مشتري و رجوع كننده احترام به كسي است كه به ما رجوع م

 همچنين در فرهنگ غرب نيز دو اصطالح بسيار مشهور. در فرهنگ ايراني است

   (Customer is the King)  مشتري پادشاه است

 ) Customer is Always Right( هميشه حق با مشتري استو 

 .نشان از اهميت مشتري در فرهنگ غربي است

وستان در سردر تمامي بانك ها لوحي آويخته اند با اين كلمات كه همچنين در هند

اين . »مشتري، تامين كننده زندگي ما است«و » مشتري را ارباب خود بانيد، نه مزاحم»

بنابراين اهميت مشتري . جمالت از آموزه هاي مهاتما گاندي رهبر استقالل هند است

نگ هاي غربي به درستي كشف را مي توان هم در فرهنگ هاي شرقي و هم در فره

 .كرد

. مشتري كسي است كه در جامعه ما زندگي مي كند و از خدمات ما استفاده مي نمايد

بنابراين مشتري با توليدات مادي و معنوي ما سر و كار دارد، آن را مصرف مي كند يا 

 .به خدمات ما متكي است

يد در جهتي باشد كه در هر كسب و كار و تجارتي، استراتژي ها و تاكتيك ها با

 .بيشترين مشتري و دائمي ترين مشتري ها را جمع كند
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 .بنابراين از زمان رجوع مشتري براي استفاده از خدمت ما، خدمت ما نيز آغاز مي شود

خدمت به مشتري، مجموعه اي از رفتارها و ارتباطاتي است كه در شغل ما مورد 

ري مجموعه خدماتي است كه به همچنين خدمت به مشت. استفاده قرار مي گيرد

 .مشتري، قبل، حين و بعد از خدمت ارائه مي شود

 محصول ) ( priceيعني قيمتp  استراتژي هاي بازار يابي سنتي حول مفهوم چهار

)(product  توزيع ، (placement )  و ترفيع promotion) ( (  جهت افزايش

 حجم مبادالت بين فروشنده و سهم بازار متمركز بودند و توجه اوليه آنها افزايش

در اين زمينه حجم فروش، معيار عملكرد استراتژيها و تاكتيك هاي بازار . خريدار بود

 مديريت ارتباط با مشتري نوعي استراتژي كسب و كار است كه فراتر از  اما. يابي بود

افزايش حجم مبادله مي باشد و هدف آن افزايش سود آوري، درآمد و رضايت مشتري 

براي تحقق اين اهداف، سازمان ها از مجموعه وسيعي از ابزار ها، رويه ها و . ستا

مديريت ارتباط با مشتري تمام مولفه . روش ها ي ارتباطات با مشتري استفاده مي كنند

 .هايي است كه در درون يك سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند

. وزمره كسب و كار ها با مشتريان سر و كار دارند و فعاليت هاي ر بسياري از عمليات

از اين رو فراهم آوردن سيستم هايي كه بتواند هر كدام از اين وظايف را بهبود بخشند 

 .براي موفقيت حياتي است

در سالهاي اخير نياز به تغيير جهت از نگرش مبادله اي به ارتباطي در مديريت ارتباط 

مديران عالقه مند به سرمايه گذاري كوتاه .  گرفته استبا مشتري بسيار مورد توجه قرار

مدت بر روي مشتريان و بدست آوردن سود در بلند مدت هستند، و فراتر از سود يك 

 .ساله فكر مي كنند و به دنبال اتخاذ ارتباط بلندمدت با مشتري هستند

توجه تا زمانيكه حفظ وفاداري مشتري به عنوان يك اصل فروش در بلند مدت مورد 

خواهد بود، مديريت ارتباط با مشتري قدم بزرگي در پيشبرد ايجاد يك سيستم كه 

. ابزاري براي حفظ وفاداري تك تك مشتريان در سراسر جهان مي باشد ايفا مي كند

به منظور درك مديريت ارتباط با مشتري، بايد محيط در حال تغيير مشتريان را 
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ت ارتباط با مشتري يك سازمان را به سازمان مديري. شناسايي و مورد توجه قرار داد

مديريت ارتباط با . دهي محصوالت يا خدمات ويژه براي هر مشتري قادر مي سازد

مشتري، در پيشرفته ترين حالت به ايجاد شخصي سازي مي پردازد، به عبارتي براي هر 

 مشتري با توجه به خصوصيات و ترجيحاتش خدماتي را ارائه مي دهد

يريت ارتباط با مشتري به داليل جهاني شدن، افزايش رقابت، بلوغ بازار و امروزه مد

. پيشرفت سريع تكنولوژي در كسب و كارها، بسيار مورد توجه قرار گرفته است

مديريت ارتباط با مشتري يك استراتژي كليدي كسب و كار محسوب مي شود، به 

روند . شتريان خود مي باشدنحويكه يك شركت براي بقاء نيازمند تمركز بر نيازهاي م

در حال افزايش رقابت و كاهش وفاداري مشتريان باعث شد تا شركت ها از سمت 

در اينجا تمركز بيشتر بر نيازهاي . محصول محور به مشتري محور سوق پيدا كنند

 . مشتري است تا ويژگي هاي محصول

و كارها براي حفظ امروزه مديريت ارتباط با مشتري به طور فزاينده اي در همه كسب 

مديريت ارتباط . اثرات بلندمدت مشتري در محيط رقابتي مورد توجه قرار گرفته است

با مشتري فلسفه اي است كه نيازهاي مشتري را با هدف بدست آوردن مشتريان هدف 

 . با محصول مناسب، در زمان مناسب، و مكان مناسب مورد پيش بيني قرار مي دهد

يك تر شدن به مشتريان، تالش در پيدا كردن راه هاي جديد شركت ها به دنبال نزد

براي ايجاد ارزش براي مشتريانشان و تغيير شكل ارتباط با مشتري از طريق استفاده از 

سازمان ها براي موفقيت بيشتر، به . نظرات و مشاركت آنها، و نه تنها فروش، هستند

حفظ سهم هر مشتري تمركز جاي بدست آوردن سهم كل بازار بايد بيشتر به جذب و 

 . كنند و حفظ يك مشتري، سودآور تر از بدست آوردن يك مشتري جديد است

اشكال جديد رقابت و تغييرات ساختاري فرايند مبادله به پيدايش الگوي ارتباطي براي 

اين را مي . ايجاد ارتباطات بلندمدت در ميان مشتريان و عرضه كنندگان منجر مي شود

جهاني شدن كسب و كار، بين المللي شدن، كاهش كنترل دولت، توان به خاطر 
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مديريت  . پيشرفت هايي در فناوري اطالعات و كاهش چرخه عمر محصول دانست

ارتباط با مشتري در بدست آوردن اطالعات، نگهداري اطالعات و عمليات پشتيباني از 

ريت ارتباط مدي. تصميم گيري براي سفارشي سازي خدمات به مشتري مشاركت دارد

با مشتري، شركت ها را به تحليل داده ها و شناسايي و هدف گيري نيازهاي مشتريان 

همچنين به سازمان ها به . به منظور افزايش رضايت و حفظ مشتري ترغيب مي كند

 ...منظور ايجاد رابطه متقابل با مشتريانشان از طريق وب، پست الكترونيكي، تلفن و 

به صورت آن الين با مشتريان رابطه برقرار كرده و به كمك مي كند و مي توان 

 .نيازهاي آنها خيلي سريع جواب داد

مديريت ارتباط با مشتري باعث افزايش توان رقابتي براي بسياري از سازمانها و 

اداره روابط اثربخش و كارا با . افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي عملياتي مي شود

مديريت ارتباط با . ري و نرخ بازگشت مشتريان مي شودمشتريان باعث افزايش وفادا

مشتري در سازمانها از طريق معيارهايي همچون تكرار فرايند خريد، هزينه صرف شده 

  و ماندگاري مشتري به ارزيابي وفاداري و سودآوري مشتريان مي پردازد

تري مش«را تبديل به » مشتري اتفاقي«در اين حالت شما در حال تالش هستيد كه 

 .كنيد كه اين امر با ارزش ترين دارايي براي تجارت و كسب و كار شما است» دائمي

اگر شما در تعامل با مشتري صادق باشيد برنده مي شويد و برنده شدن شما و برنده 

 برد را مي آفريند و در اين قاعده بازي چون طرفين –شدن مشتري، قاعده بازي برد 

همچنين اگر مي خواهيد مشتريان تفاقي شما . امه مي دهندبرنده اند، بازي تجارت را اد

تبديل به مشتريان دائمي شوند از سيستم هاي اشتراك، سيستم هاي عضويت، ارسال 

، كارت پستال، بروشور، تبريك روز تولد، روز ازدواج، تبريك اعياد و SMS دوره اي

 .ارائه كارت هاي بن و تخفيف استفاده نماييد

ي واقعي مردم يا بازار هدفمان چيست و اينكه  بدانيم كه نياز و خواستهما بايد دقيقاً 

) چه سطحي(هايشان، تا چه ميزان  مردم براي پاسخگويي به اين نيازها يا خواسته

هاي مردم با گذشت  نيازها و خواسته. قدرت پرداخت دارند يا حاضرند مبلغي بپردازند
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ي  آوري در حال تغيير و تحول و توسعه كند، همانطور كه فن و مرور زمان تغيير مي

مداوم است، به همين جهت، يكي از وظايف مهم افراد يا گروههاي فعال در زمينه 

مطالعه بازار يا مطالعات بازاريابي اين است كه اين تغيير و تحوالت در نيازها و 

حليل و ها را براي ت ي داده هاي مردم و عملكرد رقبا را زير نظر داشته مجموعه خواسته

هاي مديران  هاي بيشتر و تبديل آنها به اطالعات مورد نياز جهت تصميم گيري  بررسي

 . ثبت كنند

اگر از اين شركتها، بپرسيد چه كسي در اين بازار شما قرار دارد؟ چه نيازي يا چه 

. دهند هاي بي ربط يا كلي به شما مي دانند يا اينكه پاسخ اي دارد؟ يا اصالً نمي خواسته

با ! درست نيست. آيا اين درست است؟ نه! خوب معلوم است مردم: گويند الً ميمث

شود متقاضيان يا  كاال يا خدماتي كه به بازار عرضه مي. رسيم گويي ما به جايي نمي كلي

خواهيد  شما مي. شما بايد آنها را هدف قرار دهيد! مصرف كنندگان خاص خود را دارد

براي تبليغات هزينه كنيد بنابر اين بايد بدانيد كه براي رساندن پيام خود به آنان 

مخاطب واقعي شما كيست و در اين بازار چه رقبايي داريد و آنها دارند چگونه كار 

 . كنند مي

جنسيت و سن افراد مهم . در ميان اين مردم ما هم خانمها را داريم و هم آقايان را

ست، اعتقادات، عاليق و است، تعداد آنها مهم است، آداب و رسوم شان مهم ا

شان مهم است، كسب و كاري كه دارند مهم است، قدرت خريدي كه دارند مهم  ساليق

است و شما قطعاً تنها عرضه كننده نيسيتد، رقبا و كاال يا خدماتي را هم كه آنان عرضه 

ان خدا كنند مهم است و اگر اينها را از قلم بياندازيد و كاال را وارد بازار كنيد و به ام مي

 شايد ظرف يك روز، يك - با اين سرعت توسعه و گسترش تكنولوژي -رهايش كنيد 

چون نيازي . هفته يا يك ماه متوجه شويد كه حتي يك كاال هم به فروش نرفته است

براي آن نبوده است، چون آن نياز با كاال يا ماركي ديگر قبالً پاسخ داده شده است، 

 .  نشده است و بسياري داليل ديگرچون در زمان و مكان درست عرضه
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نبايد مشتري را فقط براي پول  .به مشتري نبايد به عنوان يك سوژه تجاري نگريست 

. خواست، بلكه مشتري فرصتي براي خدمت است و فضايي براي كنش تجاري ما

اطالعات . بنابراين شما بايد محيط مناسب و فضاي دلنشيني را براي مشتري فراهم كنيد

 فارغ از اغراق و غلو به او ارائه كنيد و براي اقناع او وقت كافي مبذول درست و

» پيام الهام بخش«به دغدغه هاي مشتري احترام بگذاريد و آنها را به مانند يك . فرماييد

از زبان رسمي استفاده كنيد و به صورت كلي و مبهم به مشتري اطالعات را . بپذيريد

 .منتقل نكنيد

 كار خود براي قبل، حين و بعد از ارائه خدمت به مشتري بايد بنابراي در كسب و

چارچوب كلي مشتري مداري در كسب و كار را مي توان در . برنامه داشته باشيد

مديريت مستمر مشتري «و » صداقت در گفتار«، »عدالت در رفتار«، »وحدت در اهداف«

 . جست و جو كرد »مداري

 : اصول اساسي كسب و كار 

 : كار ما را به سمت و سويي خواهد برد كه طرح كسب و

 .نگرش روشني نسبت به هدفمان پيدا كنيم .1

درك صحيحي از فرصت  كسب و كار از طريق تامين نيازهاي واقعي مشتري و  .2

 .حفظ مشتريان واقعي  بدست آوريم

 .بين منابع متفاوت و رقيب تامين رضايت مشتري تفاوت قائل گرديم .3

سازماندهي، همكاري و همگرايي را بين منابع براي امكان تمركز روي منابع،  .4

  .تامين  نيازهاي واقعي بوجود مي آورد
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 داليل عمده نوشتن طرح كسب و كار

 اين طرح بعنوان يك ابزار مابه اين دليل به نوشتن طرح كسب و كار نياز داريم زيرا

را براي ما فراهم مي كند و از اين طرح در موارد زير كنترلي  امكان خود ارزيابي 

 :استفاده مي كنيم

 درك صحيح)الف 

  .تعريفي دقيق و درك اينكه در چه كسب و كاري هستيم را به ما مي دهد

BP  فرايندي طراحي شده است كه : 

مطالعه امكان 

سنجي 

 برنامه عملياتي 

 قانع كننده واضح قانوني

 مجوز فعاليت شواهد فعاليت داليل فعاليت

 مجوز فعاليت

 منجر شدن به افزايش احتمال موفقيت 
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 براي يك وارسي واقعي) ب 

  بازبيني پيش فرضاي قبلي •

 بررسي نقاط ضعف و قوت •

 پاسخ مناسب به سوالها •

   و كار پيش رو قبل از اينكه ديگران از آن مطلع گردندنقد واقعي ايده و كسب

 يك تست امكان پذيري را فراهم مي كند) ج 

 آيا ايده ما عملي است؟ •

  آيا اين ايده مي تواند جريان نقدي پايدار فراهم كند؟ •

 آيا به سمت سود دهي مي رود؟ •

 به چه نوعي از كمكهاي مالي نياز داريد؟ •

  را بازپرداخت كنيد؟آيا مي توانيد بدهي هاي خود •

  موانع موفقيت شما در اين راه چيست؟ •

 براي گرفتن تصميمات بهتر) د 

جمع آوري اطالعات قبل از اينكه به انها نياز مند شويم باعث اتخاذ  •

 .تصميمات آگاهانه تر مي شود

 .برنامه كاري، ديدگاهي سازمان يافته در مواجهه با مسائل فراهم مي كند •

 ا و شاخصي براي اندازه گيريبعنوان راهنم) س 

طرح كسب و كار به عنوان راهنمايي در طول مسير به ما امكان مي دهد تا 

  .پيشرفتمان را در مقايسه با انتظارات برنامه ريزي شده اندازه بگيريم
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 بعنوان ابزاري براي تامين مالي) ش 

شما را به طرح كسب و كار مدركي است كه نهايتاً ايده كسب و كار مخاطره آميز 

 عنوان يك فرصت سرمايه گذاري بالقوه به شركا و تامين كنندگان شما مي فروشد

 بعنوان يك وسيله ارتباطي )ص 

اين طرح  در زمينه تعريف اهداف، رقابت، مديريت و پرسنل به شما كمك مي 

از اين رو فرايند تهيه طرح شغلي مي تواند نوعي بررسي واقع بينانه ارزشمند . كند

  .سب و كار به حساب آيداز ك
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 :موضوعاتي براي ارائه كنفرانس در كالس 

 مديريت زنجيره تامين

 مشتري مداري

MARKET  PLAN 

JUST IN TIME 

 مديريت كيفيت جامع

 مهندسي مجدد

 بهبود تطبيقي 

 كارآفريني

 كارت امتيازي متوازن

 هوش هيجاني

 بازازيابي 

 رقابت پذيري

 ... و
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