
 

 

  ینیآزمون درس کارآفر یلیتحل نمونه سئواالت

فقط  د، خواهشمند استدگر یم حضورتان تقدیم فایل این دربرای نمونه  یلیتحل یجواب هادر پاسخ به این سئواالت مفهومی، برخی    :توجه 

 . جواب های متفاوت و منحصر بفرددیکوشا باشخودتان خالقانه  یدر جهت ارائه پاسخ هابا تحقیق در منابع مختلف، و  دیاکتفا نکنها  پاسخبه این 

  .خواهد داشت یا ژهیو ازیامت شما

 شد( یبررس به تفصیل )در کالس مهم*****(بسیار )سئوال کلیدی   به سئواالت زیر پاسخ دهید: خوددر کسب و کار فرضی آینده لطفا  -1

ن با سایر محصوالت رقبا چیست؟ مزایای آوجه تمایز  و پیشنهادی تان چیست؟ چه ویژگی منحصر بفردی دارد خدمت/محصول -الف

 آن را توضیح دهید. رقابتی/نسبی

 شمارو خریداری کنند؟قرار است محصول مشتریان چرا چه کسانی هستند؟ بالفعل شما  یا بالقوه و انمشتریان شما چه کسانی هستند؟ مشتری -ب

تامین ، (Challengers)رقبا منبع و مرجع شما کجاست؟ در زنجیره تامین شما  ( کسب و کارتان را مختصر توضیح دهید.SCMزنجیره تامین ) -پ

 چه کسانی هستند؟ (Complementary)مکمل ها  و( Supplierکنندگان )

پاسخ ( Market pain)بازار درد پیکره ارزش آفرینی تان را توضیح دهید که چه خلق ارزشی انجام خواهید داد؟ به چه نیاز و تقاضائی از  -ت

 می دهید؟

روش ، که در کالس به تفصیل بحث شد مدل جدید درآمدزائی قانونی و شرعی در چارچوب قوانین جاریه جمهوری اسالمی ایران 12از  -ث

 مختصر توضیح دهید.و های درآمدزائی کسب و کارتان را نام برده 

 شد( یبررس به تفصیل )در کالس درصدی کارآفرینان استارت آپی را تحلیل فرمائید. 99دلیل شکست  -2

رتبه بندی های در یکی از )  2018مار آخرین رمائید. جایگاه کنونی ایران طبق آای کسب و کار ایران را تحلیل فدلیل رتبه پائین فض -3

 شد( یبررس به تفصیل )در کالس کجاست؟ (معتبر

کند تا قادر به رقابت  جادیا زیدر تبر دیبا یرقابت یها تیخود )اسنپ(، چه مز یتهران بیگرفتن از رق یشیپ یبرا زیقونقا در تبر یتاکس -4

 باشد؟

به موقع و اگر به  یده سیسرو -بانوان ژهیو یتاکس -  wifiوجود -مناسب باشد نهیاز نظر هز -خودرو( تیفیمناسب )ظاهر مناسب راننده و ک یده سیسرو

استفاده از  - یمیابه مسافران د ییها یو قرعه کش ژهیو ازیامت - گانیرا سیو ارائه سرو یده سیدر زمان سرو ریموقع نباشد، جبران خسارت وارده بابت تاخ

 زانیمتر جهت نشان دادن م یاستفاده از تاکس -یدرخواست های آهنگ –خودرو  یزگیپاک -(ینیچگ رخوندیم ی)مجتبیشکالت یمثل تاکس یرائپذی –عطرپاش 

از  یورود به برخ تیمحدود فعر -بانوان   ژهیو سیسرو یخانم برا های راننده وجود –مسافت  نیکمتر نسبت به ا نهیهز افتیشده و در یمسافت ط قیدق

 یها سیاستفاده سرو -کار کند  یمدار یمشتر یمحصول رو عیدر ترف -لوکس بدون پورسانت از راننده  یها نیاستفاده از ماش -مثل دانشگاه یاماکن دولت

 استفاده –ون و ...(  کلت،ی)موتور س یمعمول یاز خودروها ریغ ییها سیاستفاده از سرو -حضور راننده ها  یدقت جستجو و محدوده  شیافزا - یبرون شهر

افراد داشته باشد  یگوش یخصوص میبه حر یکمتر یدسترس شنیکیاپل - گرید یدر مکان ها گریافراد د یبرا یامکان سفارش تاکس - نماشی در کولر آپشن از

 یوجود کارت خوان در تاکس -

)جامبو، تندمارکت، الله پارک، اطلس، ستاره باران و ...(  فعلیبزرگ  یکوچک جهت رقابت با کسب و کارها یبنظر شما کسب و کارها -5

 و حذف نشوند؟ یلیبدهند تا منجر به تعط یراتییچه تغ



 

 

 کوچک یکسب و کارها یبرا یاقدام ضرور  7

 نیراد ااز اف یاریبس یحال برا نی. با ارندیامر باعث شده است در کانون توجه ها قرار گ نیکوچک به سرعت در حال رشد بوده و ا یکسب وکارها امروزه

 م؟یکسب وکار کوچک و بزرگ تفاوت قائل شو کی انیسوال مطرح است که چگونه م

نفر شاغل  500که کمتر از  یموارد مرسوم تر بوده و هر کسب وکار یاز باق تیحال عامل کم نیوجود دارد با ا یمتنوع یو شاخص ها ارهایرابطه مع نیا در

  .کوچک قرار خواهد گرفت یهاداشته باشد، در حوزه کسب وکار

 یمنابع مال یدرست رو تیریمد -1

برخوردار باشد. درواقع شما  یشتریب تیاز اهم هیسرما تیریامر باعث خواهد شد مد نیها خواهد بود و ا نهیکوچک بودن شرکت در همه زم دیترد بدون

 .دیعمل کن یبزرگ، به خوب یشرکت ها ریدر رقابت با سا دیتا بتوان دیخالقانه انجام ده یا وهیاقدامات خود را به ش دیبا

 نانیآن اطم یاحتمال جیتا نسبت به نتا دیقرار ده شیو آزما ینیاست همه اعمال خود را قبل از به مرحله اجرا رساندن، مورد بازب یراستا ضرور نیهم در

 نی. به همنداردسود شرکت  زانیبه م یامر ارتباط نیشود و ا یفقدان پول نقد محسوب م ،یورشکستگ یلیاز دال یکیکه  دی. توجه داشته باشدیحاصل کن

 نیبزرگ محسوب شود. با ا یتواند کمک یم یحسابدار حرفه ا کیراستا استفاده از  نیداشته باشد. در هم یاقتصاد هیتوج دیخاطر همواره اقدامات شما با

 .شود یریتا از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگ ردیقرار گ یمورد بررس زیحال الزم است عملکرد حسابدار ن

 اطالعات مطلوب ستمیس -2

که دارد  یتیحال به علت اهم نیدشوار خواهد بود، با ا یامر دیامر بدون ترد نی. ادیداشته باش یدرست، الزم است اطالعات کاف ماتیاتخاذ تصم یراستا در

داشته  یدارند دسترس ازیزمان به هر آنچه ن نیکنند تا در کمتر جادیخود ا یبرا یاطالعات مطلوب ستمیس دیخاطر شرکت ها با نیشود. به هم ییاجرا دیبا

واقع  دیداشته باشند تا مف یخروج کیقرار گرفته و  یشما همواره مورد بررس یاست داده ها ازین ننیباخبر شوند. همچ زیاخبار و اتفاقات ن نیباشند و از آخر

 .شوند

 جامع یآموزشبرنامه  -3

جامع در  یخاطر الزم است برنامه ا نیآن وجود داشته باشد. به هم یبرا یمحقق خواهد شد که برنامه ا یامر تنها زمان نیدارد، ا شرفتیبه پ ازین یشرکت هر

خود را  یها ییاناخاطر الزم است تو نیو به هم دیشو یکوچک و محدود محسوب م یاست که شما شرکت یامر ضرور نی. توجه به ادیفراهم آور نهیزم نیا

 .تعداد پرسنل وجود نداشته باشد شیبه افزا یازیداده تا ن شیافزا

از موارد  یاریامر در بس نیحال ا نی. با ادیاستفاده کن یمقرون به صرفه تر است که از و اریانجام چندکار را دارد، بس ییدر شرکت توانا یمثال اگر فرد یبرا

که نحوه  دیفراموش نکن لحا نیحس خواهد شد. با ا یبه خوب شتر،یآموزش ب تیاهم طیشرا نیدارند. در ا یخاص یها یید محدوده تواناو افرا ستیممکن ن

بخش  جهیتا نسبت به نت ردیقرار گ یابیمورد ارز دیآن با جینتا نیشما به همراه نداشته باشد. همچن یبرا ینیسنگ یباشد که بار مال یبه نحو دیامر با نیانجام ا

 .دیحاصل کن نانیاطم د،یگرفته ا شیکه در پ یبودن روش

 و گسترش آن یبرند ساز -4

 یبه برند خود ندارند. درواقع آنها خود را به سهم یخاطر چندان توجه نیابرقدرت ها دانسته و به هم هیکوچک خود را در سا یاز کسب وکارها یاریبس

از نقاط  رهکوچک هموا یکه شرکت ها دیحال توجه داشته باش نیدور بمانند. با ا شرفتیپ ریشود از مس یخود باعث م نیکرده و ا یاندک از بازار راض

حال  نیکرد. با ا دایرقبا دست پ ریبزرگ تر از سا یها تیتوان به موفق یبزرگ برخوردار بوده و در صورت بها دادن به آن م یبه نسبت شرکت ها یقوت

 .دیو گسترش آن موفق عمل کن یبرندساز نهیخواهد بود که در زم سریم یامر تنها زمان نیا

 نیدر ا دیخاص خود را دارد که با یها یژگیکه هر منطقه و دیحال فراموش نکن نیخواهد بود با ا یمنطق یمیمربوطه تصم یمطالعه کتاب ها نهیزم نیا در

عدم وجود آن  رتبا تفکر خالق است که در صو یمیت ازمندیامر ن نیکه ا دیرکت خود را منحصر به فرد کنالزم است ش نی. همچنردیامر مورد توجه قرار گ

 .دیمهارت را در خود پرورش ده نیالزم است ا

 استخدام و حفظ افراد مهم شرکت یدرست برا یاستراتژ -5

استخدام  یشرکت ها به سمت شرکت شما هجوم آورده و در تالش برا ریسا ه،یو کسب شهرت اول یاحتمال وجود دارد که به محض خلق شگفت نیا همواره

و حقوق  یغلش تیوعده موقع دیشد و بدون ترد دیمواجه خواه یاریبا مشکالت بس د،ینداشته باش یزیاگر از قبل برنامه ر طیشرا نیپرسنل شما باشند. تحت ا

 .وجود نخواهد داشت ینگران گرید دیکن میرا تنظ یریشگیخود موارد پ یکه در قراردادها یحال در صورت نیخواهد کرد. با ا بیرا ترغ یهر فرد شتریب

 شهیالزم است همواره در اند طیشرا نیخواهد گذاشت. تحت ا یمنف ریکارمندان تاث یروان تیوضع یرو رونیاست که فشار از ب یامر منطق نیوجود ا نیا با

 یکه برا یشتریب تیمکرده و آنها را به علت اه ییو مهم شرکت را شناسا یراستا الزم است افراد ضرور نیدر ا. دیخود با کارمندان باش یبهبود قراردادها

 .دیقرار ده تیشرکت دارند، در اولو



 

 

 مطالعه یگوش دادن روزانه به جا -6

محسوب  یرورض یامر یبهبود راندمان و سطح کار یاستاامر در ر نیحال ا نیبا ا رند،یگ یخود از مطالعه فاصله م یکار یاز افراد به علت مشغله ها یاریبس

ره هموا دیز بایفروشنده ساده در شرکت ن کی یگرفته شدن آن نخواهد شد. درواقع حت دهیشما در شرکت باعث ناد گاهیرابطه نوع جا نیشود. در ا یم

 .بتواند کار خود را انجام دهد یکند تا به خوب یاطالعات خود را در رابطه با محصوالت به روز رسان

 یکوچک محسوب م یامر که شما شرکت نیسخت است. با توجه به ا اریبس یکار یها طیمطالعه در مح طیاست که شرا تیواقع کیامر  نیحال ا نیا با

آزاد خود صرفا به  یامر باعث خواهد شد افراد در زمان ها نیبرخوردار خواهد بود. ا ییباال یبدون شک هر فرد حاضر در شرکت از حجم کار د،یشو

 یدر پ یمثبت جهیتحت فشار قرار دادن کارمندان نت طیشرا نیبر مطالعه نداشته باشند. تحت ا یشما مبن هیبه توص یلیخود بپردازند و تما یشخص یزندگ

 .دیآن باش یبرا یاست به دنبال راهکار یخاطر ضرور نینخواهد داشت و به هم

 یدر حوزه ها یفراوان یصوت ی. درواقع امروزه کتاب هااورندیب یرو دنیبه شن یمطالعه چشم یکنند افراد به جا یم هیرابطه کارشناسان توص نیا در

امکان مطالعه  ،یمکانامکان را خواهد داد تا در هر زمان و  نیامر به شما ا نی. ادیکن یچاپ یمطالعه نسخه ها نیگزیآن را جا دیتوان یمختلف وجود دارد که م

به انجام  یلیتما زیبهتر است اگر خودتان ن طیشرا نیوجود نداشته باشد. تحت ا دیکه مدنظر دار یکتاب یحال ممکن است نسخه صوت نی. با ادیرا داشته باش

برداشتن آن  انیاز م یتنها به دنبال راهکارها نعبا موا ییارویالزم است در رو تیموفق ی. درواقع برادیرابطه استفاده کن نیدر ا گرید یاز فرد د،یآن ندار

 .دیباش

 انیصحبت کردن با مشتر -7

از  یاریاست که به علت کوچک بودن، امکان انجام بس نیا ردیمورد استفاده قرار گ یرقابت تیتواند به عنوان مز یکوچک که م یشرکت ها ازاتیامت از

 نیدر ا اگرچه. دیخود داشته باش انیمناسب و مداوم با مشتر یاست که همواره ارتباط نیاز موارد مهم ا یکیها در مدت زمان اندک وجود دارد.  تیفعال

با  میموارد ارتباطات از راه دور بوده و الزم است امکان مراجعه و ارتباط مستق نیحال همه ا نیدارند، با ا یو تلفن ینترنتیشرکت ها خدمات ا یرابطه تمام

 .در انجام کار افراد به همراه نداشته باشد یباشد که تداخل یبه نحو دیامر با نیکارمندان وجود داشته باشد اما ا یپرسنل برا یتمام

( برخوردار هستند، یماری)مانند ب یکه از نقص یامر خصوصا در رابطه با افرد نیرا باشند، ا شرکتیغاتیمثال ممکن است افراد خواهان مالقات با مدل تبل یبرا

. بدون دیخالقانه عمل کن یحوحال الزم است به ن نی. با ادیریامر در نظر بگ نیا یرا برا یالزم است مکان طیشرا نیخواهد کرد. تحت ا دایپ یشتریب تیاهم

 زین گریتا افراد د دیثابت خود انجام ده انیمشتر یامر را تنها برا نیخاطر بهتر است تا ا نیزمانبر خواهد بود به هم انیمشتر یتمام یکار برا نیانجام ا دیترد

خاطر الزم است  نیرا به همراه نخواهد داشت به هم یمشتر تیبه اندازه توجه، رضا زیچ چیکه ه دیکنند. در آخر توجه داشته باش دایپ شتریب دیبه خر لیتما

 .دیکن جادیتوام با احترام ا یرها نکرده و ارتباط دیافراد را بعد از خر

تستر  هیارا -مکان مناسب  -یحرفه ا دمانیچ -(شنیکی)استفاده از اپلینترنتیسفارشات ا -کلتیبا موتورس لیتحو CRM - یمدار یمشتر -در حد معقول فیتخف

 یدوره ا یقرعه کش -ونیو اشانت

 ستند؟یبر وب ن یمبتن یقادر به شکست استارتاپ ها یفناور یها چرا غول -6

استفاده از  -مطلوب به موقع و به سرعت سیسرو -است  لیورود به بازاردخ یدرست برا یو زمان بند یبدون نقص پروژه استارتاپ یخوب و اجرا دهیقطعا ا

  ینوآور یهبردهااستفاده از را -آن دیبازار و تول ازین عیسر صیتشخ -یطیمح یهاریینسبت به تغ یریو واکنش پذ یو جوان یچاالک -نو و به روز یتکنولژ

فکر خالقانه  یاتاق ها -با سرعت متناسب یده سیسرو -خاص یکیزیف یبه فضا ازیعدم ن -یطیمح راتییمتناسب با تغ یبه روز رسان -و..( یآب انوسی)اقیابیبازار

   -R&D  و

 نیتأم یمحصوالت فناورانه سطح باال برا دیآنها شکل خواهد گرفت و هدف آنها تول دهیباال ا-سطح-یهایهستند که با فناور یینوپا یآپها واحدها استارت

بازده تفاوت  زودکوچک و  یبا واحدها یاقتصاد یواحدها نیاست. ا دیجد یبر دانش ها یمبتن یمعمول به روش یازهاین ایو  انیو دانش بن دیجد یازهاین

  .دارند یاساس

 :شودیاستارت آپ ها اشاره م یژگیو 13به  لیذ در

 یشوند، هر چند ممکن است در ابتدا جثه کوچک و چابک یشرکت بزرگ در کالس جهان کی ندهیشوند که در آ یم یشکل ده تین نیبه ا یریشکل گ هنگام

 دیتول یرواست. در زمان بلوغ  یهدف اصل یجهان-یبلوغ آنها بازارها ندیشوند.در فرا یمتمرکز م دیمحصوالت جد یو رو دیجد یبازارها یداشته باشند.برا

و توسعه و رشد آنها  یبخش تیهو یاست. ابزار اصل ازین-نیارزش و تأم-خلق یمحور تمرکز آنها رو ندهیآ-یازهایو ن ندهیهزاران شغل متمرکز خواهند شد.آ

متمرکز  تیاستعداد و خالق یباال تیبا ظرف یجذب کارکنان یو توسعه آنهاست و لذا رو لیمحور تشک تینو است. استعداد و خالق-یها-ها و دانش یتکنولوژ

اطالعات و -یصرفاً در حوزه فناور توانندیشروع کنند.هر چند م یمحدود هیممکن است در ابتدا با سرما یدارند ول ییباال یبر-هیخواهند بود. حجم سرما



 

 

اطالعات و ارتباطات استفاده مناسب و  یاز فناور دیو هسته مقاوم آنهاست، ضرورتاً با یادیو بن یعنصر اصل یگرید یها یاگر فناور یارتباطات بنا شوند ول

 داشته باشند. یا ستهیشا

چند کارخانه پول  د؟یده شیتا آن را افزا دیکن یم شنهادیو حالل را پ یقانون یها تیکدام فعال د،یداشته باش هیسرما یچنانچه مبلغ -7

سئوال از منظر کسب و کار مطرح هست و  نی. )ادیکسب نما یتان درآمد یهنگام استراحت شما، برا یکه حت دیکن یمعرف یساز

 .(شدبا ینم نانهیکارآفر

Pay by click - بالعوض یکمکها -خاص یرم افزارهان - یکیو فروشگاه الکترون تیوب سا (Donation )- مشاوره -مسکن، مغازه و ...(  ن،زمی) مستغالت اجاره 

معامالت  -سهام و اوراق  دیخر - رهیبورس و غ  - یپس انداز بانک - اجاره ملک و مستغالت یکشاورز هیطرح آت - اشتراک منابع - )مثال ربات پاسخگو( نالی آن

 .دیخالقانه جواب ده دیکه با گریو ده ها روش د  future یآت

 ،یریپذ سکیفرصت، تحمل ابهام، خالق، نوآور، استقالل طلب، ر صیمانند: تشخ نانیکارآفر یتیشخص یها یژگیبر اساس و -8

چرا؟ اگر نه چرا؟  یاگر بل د؟یدان یم نیخودتان را کارآفر ایآ م،یباهم بحث کرد لیو .... که در طول ترم به تفص یمرکز کنترل درون

 شد( یبررس به تفصیل )در کالس د؟یباش نیارزش آفر نیکارآفر دیتوان یک با کسب کدام مهارت ها مینزد ندهیو چگونه در آ

. چه دیکن یرهبر د،ینما یم تیفعال کیولوژیب یصادرات داروها نهیرا که در زم انیشرکت دانش بن کی دیخواه یم دیفرض کن -9

 یشان کدام است؟ لطف چارت سازمان فیداشت؟ شرح وظا دیفروش محصول و صادرات خواه یمختلف برا یرا با پست ها یروهائین

 .دیفرمائ ینیب شیو پست و مشاغل را پ میخود را ترس انیشرکت دانش بن

مترجم زبان، کارشناس  -یکارشناس ارز و پول و بانکدار-الملل نیباشد: کارشناس حقوق ب ی زیرپست ها ،سوال نیمشابه ا ی: ممکن است در شرکتی)راهنمائ

مورد نیاز و پست و مشاغل  میخود را ترس انیشرکت دانش بن یچارت سازماننمودار الملل و... لطف  نیب یفروش و بازرگان ریکاال، مد صیو ترخ یامورگمرک

 .(دیفرمائ ینیب شیرا پاین شرکت 

را تا به  یچه فرصت د،یهست یاگر فرصت شناس خوب ر؟یخ ای دیتا به حال بوده ا ینیکارآفر یفرصت ها صیقادر به تشخ ایآ -10

 .دیده حیرا توض ینیکارآفر یفرصت ها بیو تعق صیعدم تشخ لیدال د،یستیاگر ن د؟ینموده ا لیداده و آن را به ثروت تبد صیحال تشخ

 شد( یبررس به تفصیل )در کالس

 .دیهر کدام بزن یمثال برا ست؟یو تجارت چ ینیتفاوت کسب و کار با کارآفر -11

)قابل  یهرگونه عمل ی. به طور کلداراستیاز خر یزیچ افتیدر یبه ازا یگرینهاد به د ایشخص  کیکاال و خدمات از  تیدادوستد انتقال مالک ایتجارت 

باشند تجارت  یضعمل را نیرا واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام ا یخدمت ایکاال  ،یخدمت ای( را که اشخاص در مقابل کاال یماد یریسنجش و اندازه گ

 یو برا شودیخدمات تجارت اطالق م ای. در عرف معمول به تبادل کاالها شودیم میتقس یو تجارت خارج یتجارت به دو قسمت تجارت داخل. شودیگفته م

 یدارهیاست که هسته سرما یوکاربه هدف است. تجارت ساز دنیکردن اطالعات جهت رس تیریبه اطالعات و مد ازیبهتر معامله کردن در زمان الزم و محدود ن

 .دهدیم لیرا تشک

 :ییبا اشتغالزا ینیکارآفر تفاوت

پاسخ به  یبرا ،ییاشتغالزا یکند. ول ی( به جامعه اضافه میمعنو ای یارزش ناب )ماد کیکند و در واقع  یم جادیا دیشغل جد کی ،ینیکارآفر نکهیا اول

دادن عناصر  رییتغ یدرآمد به واسطه  جادیا ،ینیکارآفر گریپردازد. به عبارت د یشده م جادیا یشغل ها یبرا تیظرف لیو تکم رویبازار به جذب ن یتقاضاها

 .باشد یآن م یدر مؤلفه ها و عناصر اصل رییتغ جادیکسب و کار موجود بدون ا یتوسعه  ،ییکسب و کار است، اما اشتغال زا یاصل

و  ندهایکه دولت ها موظفند که فرآ یمعن نیاست، بد یدولت یا فهیوظ ییل زاکه اشتغا یاست، در حال یعمدتاً مربوط به بخش خصوص ینیکارآفر نکهیا دوم

دولت  میورود مستق یبرا ینیگزیاقدامات )که جا نیاز ا یکیکنند.  تیکرده و از آن ها حما لیشوند را تسه یم شتریب ییرا که منجر به اشتغال زا ییها تیفعال

 نانیو کارآفر ینیباال بردن ارزش کارآفر ،ینیگسترش فرهنگ کارآفر نانه،یکارآفر یها تیاز فعال تیهست(، حما زیبزرگ تر کردن دولت ن ای ییبه اشتغال زا

 .آن ها است قیدر جامعه و تشو



 

 

معموالً به ندرت با  ییکه اشتغال زا یمتفاوت است. در حال یخدمت ایو  دیجد یکاال کی یعرضه  ،یمرحله ا ایدر هر عرصه  ینیکارآفر ی جهینت نکهیا سوم

که همانطور که  میاشرا داشته ب دیجد یها دهیو ا یانتظار نوآور دیفوق، با ییاشتغال زا یفقط در همان روش چهارم از روش ها یعنیهمراه است.  ینوآور

 .ردیگ یکم مورد استفاده قرار م اریروش ها است و بس نیاز سخت تر میگفت

کوچک، کارخانه ها و  یشامل کسب و کارها یاقتصاد یبنگاه ها یاقدام به راه انداز یگروه ای یکه به صورت فرد ینانیکارآفر یهدف اصل نکهیچهارم ا 

 .اشتغال است جادیآن ها ا یکند از دستاوردها ینم تیفعال یانسان یرویبدون ن یبنگاه چیاز آن جا که ه یول ستین ییکنند، اشتغال زا یاستارتاپ ها م

ارزش به جامعه  ینوع یعنیخواهد شد  دیمنبع ثروت جد کیمنجر به خلق  رد،یکه صورت بگ یدر هر زمان ینیها، کارآفر نیا یعالوه بر همه  نکهیا پنجم

معموالً از  ییاشتغال زا ی. ولردیگ یانتخاب شده اند، صورت م ارانهیکه هوش یکیزیو ف یاز منابع انسان یمجموعه ا یکار معموالً با گردآور نیکند. ا یاضافه م

 .همراه است یبا بهره ور شهیتوان بطور قطع گفت که هم یکند و نم یآن ها کمک م عیموجود استفاده کرده و به توز یمنابع و ثروت ها

و جامعه  نیارآفرتواند شامل خود فرد ک یبازار است که منافع حاصل از آن م کی ی ندهیآ ایحال و  یاز فرصت ها یریدرک و بهره گ ،ینیکارآفر نکهیا ششم

 .شخص به همراه نخواهد داشت یبرا یممکن است فقط متوجه جامعه شود و معموالً منافع سرشار ییمنافع حاصل از اشتغال زا یشود. ول

در  یی. اشتغال زاستندیلزوماً برهم منطبق ن یمرتبطند ول گریکدیهردو با ارزش و با  ییو اشتغال زا ینیتوان گفت که اگرچه دو مفهوم کارآفر یم تینها در

 مطرح شود. ینیکارآفر جیاز نتا یکیتواند به عنوان  یموارد م یبرخ

 چرا؟ ر؟یمد ایرهبر  د؟یکن یم فایکدام نقش را ا د،یباش نیواحد کارآفر کی ریاگر شما مد -12

که اقدام کنند و  دهدیم زهیشده است. رهبر به همکارانش انگ یو بررس دهیکامالً سنج کردن، نییتع نیا کند،یم نییحرکت سازمان را تع یرهبر سمت و سو

 تیریرا مد رییاست. آنها تغ ماندر ساز لیو تبد رییتغ یبرا یساز نهیانجام دهند(، زم دیبا ای) دهندیکه به نظر من رهبران انجام م یکار نیبروند. اما مهمتر شیپ

نقش  نیمهمتر نیامن، ی. به نظر شخصکنندیآماده و فراهم م زها،یو آنال یبر اساس بررس ر،ییوقوع تغ یرا برا طیاست( آنها شرا رانیبخش کار مد نی)ا کنندینم

 .ادیز یستائیدر اثر ا یآن را نابود کند. نابود ای سازمان را جلو ببرد، تواندیرهبر است که م کی

روزمره هستند )مثل غذا  یمسئول اتفاقات و رخدادها رانیمد کنند،یم ”تیریمد“هستند که کارکنان را مطابق ضوابط سازمان کنترل و  رانیمقابل، مد در

 کارکنان سازمان( یبرا هیعال التیرا برعهده دارند )مثل تحص یساز ندهیآ فهیرهبران وظ کهیخوردن( در حال

آنها را  نیتام طیرهبران شرا کنند،یم نییبرنامه ها را محاسبه و تع یاجرا یمنابع الزم برا رانی. مدکنندیم بیرهبران آن برنامه ها را تصو زند،یریبرنامه م رانیمد

 نیتطابق با ا رانیمد زند،یریبرنامه م شیو برا کنندیم لیآن را تحل کنند،یرا حس م رییبه تغ ازین کنند،یرا درک م یطیمح طی. رهبران شراکنندیم بیو تصو یبررس

 دانندیم رانیاما مد رند،یگیبر اساس مشارکت م یماتیتصم یبحران( و گاه طیبه ظاهر مستبدانه )مثال در شرا ییمهایتصم ی. رهبران گاهکنندیم نیرا تضم طیشرا

 .هم هست یبه مشارکت کارکنان هست و جد ازیتحقق اهدافشان ن یکه برا

 لطفا از تفاوت رهبران با مدیران در اسالیدهای کالسی که ارائه گردید نیز بهره برداری فرمائید.

 شد( یبررس JIGSAWبه شکل عملیاتی در قالب تکنیک  به تفصیل )در کالس ست؟یچ ینسل سوم نیبه دانشگاه کارآفر لین یهکارهارا -13

به  )در کالس  د؟ینمود یم سیتدر ایمرسوم در دن ینیفرآکار نینو یها چگونه از روش دیبود ینیاگر شما معلم کالس کارآفر -14

 شد( یبررس JIGSAWبه شکل عملیاتی در قالب تکنیک  تفصیل

 ست؟یچی کشور کسب و کارها رکود/رونققوتها/ضعفها،  ها/تهدیدهای احتمالی،فرصتاز منظر در سال جاری  شما لیتحل -15

 . دیفرمائاستفاده  («ونیتلوب» دیاندروتحت نرم افزار و سیمای جمهوری اسالمی ایران )  آرشیو صدا درکشور اقتصاددانان بزرگ  یاز نقدها دیتوان یم :یراهنمائ

 .دیبفرمائ لیو تحل یکسب و کارها در کشور را بررس عدم استمرار لیموانع و دال -16

 باشد.  ریتواند موارد ز یواژه ها م دی: کلیراهنمائ

ن بها نداد د،یمحصول جد یضعف در طراح ،یمدار یضعف در مشتر ،یانسان یروهایخالق نبودن ن ،یضعف نوآور ،یضعف تکنولوژ ،یاسیو س یاقتصاد یها میتحر

مشکالت  ا،یدن یکشورها نیدر ب رانیکسب و کار ا یرتبه فضا ت،یرا یو نبود کپ یومعن تیمالک نی، ضعف در قوان (B.D) و فرار مغزها (I. C) یفکر یها هیبه سرما

رقبا،  نگیدمپ ،یاطالعات یرانت ها ت،یریسو مد ،یاجتماع نیتام مهیو ب یاتیمال نیسود باال، کارمزد و مدت باز پرداخت و... (، قوان ،ی)ضمانت بانک یبانک نیقوان

از  یکپ ،ینیکارآفر نیاز مشاور یعدم بهره مند ،یریعدم رقابت پذ ،یابیبازار قاتیاطالعات از سهم بازار، ضعف در تحق ودکمب ،ینگینبود نقد غات،یضعف در تبل

  ...و یعدم رشد شخص ح،ینا صح یابیمکان  ،یرقبا، کمبود تجربه کار



 

 

 :شکست کسب و کارها یعلل اساس یبرخ

 یاو مشورت از افراد حرفه یعدم نظرخواه .1

 یبهتر است به دنبال نظرخواه د،یکن یاندازرا از کسب و کار راه یدیخط جد دیخواهیم یوقت د،یقدر خبره و مطلع هستچه دیکنیخودتان فکر م شیپ ستین مهم

. اغلب اوقات، ریخ ایهست  وددهس دیکردیچنان که فکر مکسب و کار آن نیا ایآ دیده صیتشخ دیبتوان کندیم کار کمک نی. ادیباش یاو مشورت با افراد حرفه

کسب  نیچن دیشا ،یاند. آربوده گرانید یمشابه برا یکسب و کار یشاهد سودده ترشیکه پ کنندیکسب و کار م کی یاندازاقدام به راه لیدل نیبه ا نانیکارآفر

از منابع  یخوب، آگاه یخدمات مشتر ت،ین راز مثال مربوط موقعیا دینهفته باشد. شا تیموفق نیپشت ا زین یراز دیشا یسودده باشد، ول گرانید یبرا یرو کا

 .باشد رهیو غ هیمواد اول نیتام یمناسب برا

 ییهااست که، شما با آدم نیا هایامشورت با حرفه گرید تیاست. مز دیالزم و مف اریشما را از ارتکاب اشتباهات احمقانه باز دارد، بس شهیکه هم یمرب کی داشتن

 ادیاز آن اشتباهات را  یریجلوگ ایجبران  یهاهاند، و رامرتکب شده یاند، اشتباهاتانداخته شما را راه یکسب و کار مشابه تر،شیکه پ دیکنیوگو ممالقات و گفت

 .اندگرفته

 د؟یداشتند، شما چرا نداشته باش یبودند. اگر آنها مشاور و مرب کریلِ یوارن بافت و ِسر فِِرد رینظ یانیمرب یبرنسون دارا چاردیو سِر ر تسیگ لیمثال، ب یبرا

در صنعت  یابیدر مورد بازار دیگرفتن دست نکشد؛ نه تنها با ادیاست که هرگز از  نیدر کسب و کار ارائه دهم ا یبه هر آدم توانمیکه م ییهاهیتوص نیاز بهتر یکی

اصالح و بهبود اوضاع  یچگونگ نیچنو هم ع،یصنا گریو فروش خدمات و محصوالت در د دیخر یبلکه در مورد چگونگ د،یمربوط به خودتان مطالعه و کسب دانش کن

 .دیکسب اطالعات کن زین

 یعدم توجه مناسب به مشتر .2

 ی. توجه مناسب به مشترکندیم شرفتیداشته باشد، حتما پ انیبه مشتر یکه خدمات و توجه مناسب یدارد. کسب و کار تیاهم اریبس یدادن و توجه به مشتر تیاولو

 دهیکش تانیآنها سمت رقبا د،یاشنداشته ب انیبا مشتر یخوب اری. اگر رفتار بسشودیشان مباعث وفادار شدن انیو بازگشت مشتر شود،یم انیباعث بازگشت مشتر

و در  دیتان از آنها سوال کنمحصول تیفیدر مورد ک شهیمحترم و ارزشمند هستند. هم تانیکه برا دینشان ده تانانیبه مشتر دیچگونه با دیریبگ ادید. خواهند ش

 کینزد یبه مشتر یکاف یاندازه (. اگر بهیمنف اینظرشان مثبت باشد  کهنینظر از ا)صرف دیریدر نظر بگ شانیبرا یفاتیمحصول، تخف یقبال اظهار نظرشان درباره

از  یاریبس ،یبه مشتر یجز شما نداشته باشند. عدم توجه کاف یگرید ینهیکه گز ندیآیتان مسراغ یفقط وقت د،یها با آنها رفتار کنفروشنده ریسا هیاگر شب د،ینشو

 .معرف برند شما است تانانیمشتر دماتکسب و کارها را نابود کرده است. واحد خ

 گرانیاز د دیتقل .3

اند و کسب و کار بوده نیدر ا گرانید تیکه شاهد موفق کنندیرا انتخاب م یکسب و کار خاص کی ای شوندیکسب و کار م کیوارد  لیدل نیها به ااز آدم یاریبس

 زیو نقاط افتراق و تما د،یاوریقوام ب اسبمن یهامشاوره قیخام را از طر یدهیا نیکار اقدام کنند، موفق خواهند شد. بهتر است ا نیبه ا زیاگر آنها ن کنندیفکر م

 .دیکن ینوآور د،ینکن دی. هرگز تقلرسدیبست مبدون مشورت به بن دی. تقلدیبازشناس گرانیخود را نسبت به د

 فقدان تجربه .4

باشد، کسب و کارتان محکوم به شکست است. هنگام شروع  انهیخام و مبتد تانتیریمد ای دیباش تجربهیاز عوامل شکست کسب و کارها است. اگر ب یکیتجربه  فقدان

 یهاابیباشند. حتما از بازار مندتانکار ای کیشر توانندی. آ نها مدیمند شوبهره نهیباتجربه در آن زم یها ّاز خدمات آدم شودیم هیتوص د،یکسب و کار جد کی

 .دیاستفاده کن انیخدمات مشتر ینهیدر زم دهیدباتجربه و کارمندان آموزش

 عدم حساب و کتاب .5

شان را روزانه یهاحساب و کتاب فروش نانیاز کارآفر یاری. اغلب اوقات، بسدیآوریدست مکه در کسب و کارتان به دیرا داشته باش یالیحساب و کتاب هر ر دیبا

 دیخواهی. اگر مکنندیم شانیشخص یازهایفروش کنند، سودشان را خرج ن زانیبه هم م توانندیفکر که فردا هم م نیبا ا کنند،یروز فروش م کی یندارند. وقت

 دیخواهیاگر م رایز د،یداشته باش قیدق یزیربرنامه تانیهاخرج یرا از درآمدتان داشته باشد. حتما برا الیحساب و کتاب هر ر دیبا د،یدر کسب و کارتان موفق شو

 .دیکنار بگذار دیبا اتیبه عنوان مال زیاز آن را ن دهمکی ه،درصد از سودتان به کسب و کار برگردد؛ به عالو 60 دیباکسب و کارتان رشد کند، 



 

 

 یعدم رشد شخص .6

 نارهایدر سم نیچنو هم کنند،ینم قیتحق کنند،یمطالعه نم یخوب و موفق باشند، ول خواهندی. آنها مکنندینم یگذارهیخودشان سرما یبر رو نانیاز کارآفر یاریبس

ضرورت است.  کی یو ارتباط یتاررف یهامهارت ینهیدر زم یشخص شرفتی. پکنندیشرکت نم شود،یشان مکه باعث باال رفتن سطح اطالعات ییهاو کارگاه

بدون  یدر زندگ کسچیاست. ه یدشوار اریبدون اصالح و بهبود رفتارتان کار بس تیبه موفق دنینظم و دقت است. رس ازمندیمهارت دشوار و ن نیبه ا دنیرس

 .دیبر ندار یریادگینکرده است. هرگز دست از  شرفتیدانش خود پ شیو افزا یخودساز

 مکان نامناسب .7

با  یو یمناسب بودند. رابطه متیو با ق ریدلپذ اریبس شاپیآن کاف یهاکند. قهوه شاپیکاف سیاقدام به تاس یمحل یمنطقه کیگرفت در  میتصم نیکارآفر کی

به فروش  میتصم نیکند؛ بنابرا رهآن را ادا توانستیم یرشد نکرد و به سخت یکاف یبه اندازه اششاپیسال، کاف کیبعد از  یبود. ول یعال اریبس زین انیمشتر

کسب و کار را  نیا شاپ،یپول به کاف قیبا تزر تواندیداشت، احساس کرد م اریدر اخت زین یکاف یهیکه سرما یاساله 29 نیگرفت. بعد از آن، کارآفر شاپیکاف

 ییدر جا دیتوانینم کهنیا جهیکسب و کار. نت نیا یمکان تیموقع لیدل بهبرساند. چرا؟  یرا به سودده شاپیکاف نینتوانست ا زین یو مد روز کند. و کیسودده و ش

و به شما وفادار بمانند.  ندیایها نزدتان بآدم شودیو مد روز کردن کسب و کار باعث نم کیبه خدمات شما نداشته باشند. ش یازیکه ن دیکسب و کارتان را آغاز کن

 .دیکن یآن منطقه را از لحاظ بازار بررس یخوب به دیکسب و کار با سیاز انتخاب مکان تاس شیپ

 عدم تمرکز .۸

از قدرت  شود،یسو جلب م کیخود منحرف شوند. هر بار که تمرکزشان به  یاصل ریاز مس ادیز اریبس یجزئ یهامشغله لیبه دل یبه راحت نانیاست کارآفر ممکن

در  ییگراوسواس و کمال ارگرفت هایبرخ ی. ولدارندیبر نم هاتیتاجر خوب هرگز تمرکزش را از مسائل مهم و اولو ای نیکارآفر کی. شودیتفکرشان کاسته م

 کی ینیبمحول کند. کوته گرانیکارها را به د یبرخ ردیبگ ادی دیبا نیمحول کنند. کارآفر گریآنها را به افراد د توانندیم یکه به راحت شوندیم یجزئ یهامشغله

 .ستیسازنده و موثر بودن ن ی. پرمشغله بودن به معنشدباکار  تیبه دنبال کم تیفیک یشده باشد که به جا یکه گرفتار وسواس شودیآشکار م یآدم وقت

 انتظارات نادرست .9

اوقات، مقصر فقط  ی. گاهآوردیبه آنها هجوم م واریپول از در و د یاتالش و برنامه چیکه وارد کار شدند، بدون ه نیهم کنندیآپ( فکر م)استارت ادهاینوبن یبرخ

کسب و کار  کی یاندازگفت، راه دیبا جهیت. در ندانندیم گرانیاز د ترشیب کنندیو فکر م شوندیچه را که دوست دارند مهستند که تنها آن ینانیخودِ کارآفر

. هرگز دیسخت بکوش دیبا د،یشاهد سقوط کسب و کارتان باش ای دیریدر فقر و فالکت بم دیخواهیبلکه مثل ماراتن است. اگر نم ست،یموفق، مثل دو صد مترِ سرعت ن

 .دیانتظار پاداش نداشته باش د،یاکه انجام نداده یاز کار

 شدن میبه سرعت تسل .10

 دیشا د،یشکست بارها و بارها تالش نکن کیاگر بعد از  د؛ینکن قیاگر مطالعه و تحق د؛یاز کسب و کارها است. اگر پشتکار نداشته باش یاریشکستِ بس لیدل نیترمهم نیا

که در همان آغاز، باعث  یاز مشکالت گرید یکی. ستین تیموفق یراه در کسب و کار هرگز به معن یهامهیبه ن دنیرس دیبدان دی. اول بادیدر کسب و کارتان موفق نشو

مرتکب اشتباه  ،یناکاف یاتیعمل یکسب و کارشان با بودجه یاندازبا راه نانیاز کارآفر یاریکمبود بودجه است. بس ای یمال نیعدم تام شودیکسب و کار م یلیتعط

 یاگر مجبور باشند با افراد قو ژهیبه و شوند؛یو دلسرد م دیناام یآنها به راحت سانموس رایز ستین یچنان طوالنآن ییکسب و کارها نی. عمر چنشوندیم یمهلک

 .رقابت کنند

 ییجمله به تنها نی؛ و هم”برسم تی)کار مثبت( که به موفق کنمیم یهر کار“: دیتان کنذهن یجمله را ملکه نیا ،یاز شروع هر کسب و کار شیپ کنم،یم هیتوص

 .دیو باز هم تالش کن دیو تالش کن دی. تالش کندیشیندیکسب و کارتان ب یبرا یترعیوس یبه گستره کندیتان مطرز فکر کمک نیباشد. ا تانتیآغاز موفق تواندیم

 یریگجهینت

شکست  یمورد باال جزء عوامل اصل 10ام در کسب و کار، ها تجربهبر اساس سال یوجود دارد، ول نیکارآفر کیشکست کسب و کار  یبرا زین یگرید لیو دال عوامل

 .دیارند یادیدر کسب و کار مورد نظرتان راه ز تیتا موفق د،یمشکالت غلبه کن نیبر ا دی. اگر بتوانندیآیدر کسب و کار به حساب م

 :کنمیجلب مبیل گیتس موفق اریبس نیاز کارآفر یقولنظرتان را به نقل ان،یپا در



 

 

 ”هرگز شکست نخواهند خورد کنندیکه فکر م کندیاغوا م یاباهوش را به گونه یهاآدم رایاست؛ ز دیپل یمعلم ت،یموفق“

 است.( 61واژه ها معکوس سوال  دی)کل  د؟ییفرما یم شنهادیپ رانیکسب و کارها در ا استمرار یبرا ییچه راهکارها -17

 . مورد نام ببریددو  ،شاغل زیرهر کدام از م یبرا -18

Iستندیحاال ن یدر چند سال گذشته وجود داشتند ول . مشاغلیکه. 

IIحاال هستند. یچند سال گذشته وجود نداشته اند ول . مشاغلیکه 

IIIنخواهند بود. ندهیاحتماال در آ یاالن هستند ول جدید که . مشاغل 

IVدیفرمائ پیش بینی ند،یبوجود آ ندهیمردم در آ یازهایکه احتماال بر اثر ن ندهیشغل آ . دو . 

  : مثال

I .و..... سری پشم – بند نعل – مسگری – یآهنگر 

II .  وسکیک ،( رمردانیو پ رزنانیمهد سالمندان )مهدپ ،یخانگ واناتیح کینیکل - یخانگ ی، غذا10+سیپل WIFIریتعم -لپ تاپ کینیکل ل،یموبا کینی، از من بپرس، کل 

 ....و لیموبا

III .و آموزش از راه دور( یمجاز ی)دانشگاه ها نیمدرس  

IV . پیش بینی فرمائید.شما 

 ریکسب و کار شما تاث یکه بر رونق اقتصاد دیده حیختصر توضاشد، مارتباطات و اطالعات ب یکه حاصل فناور یفن آور ایپنج محصول  -19

 گذار باشد.
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