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 بنام خداوند مهربان بخشنده بزرگ

 هاها و روشخلاصه کتاب مدیریت کارآفرینی نگرشی جامع بر مفاهیم، مبانی، تکنیک

 نویسندگان: نبی امیدی و محمدرضا امیدی

 3131چاپ اول 

 
 

 نویسی توسط: خانم شهین بهور، دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازیتلخیص و خلاصه

 3011فروردین 
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 تعریفی جامع از کارآفرینی

فرایند ایجاد و خلق کالا، خدمت، ایده یا چیزی جدید، باارزش و متفاوت از طریق کوشش و تخصیص زمان لازم، 

 های مالی و رضایتمندی درونی. همراه با پذیرش ریسک مالی، روانی و اجتماعی به منظور دستیابی به پاداش

 تعریف کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان و روانشناسان 

ار )خود و ها، و نیروی ککارآفرین کسی است که با استفاده و ترکیب منابع، دارایی: از دیدگاه اقتصاددانان

 ها نسبت به قبل است. دیگران( به دنبال افزایش ارزش آن

ی رسیدن به های خود و برااز خصوصیات و توانمندیکارآفرین کسی است که با استفاده : از دیدگاه روانشناسان

 پردازد. وکار جدید میاهدافی چون موفقیت و کسب تجربه به ایجاد کسب

 سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

، اصطلاحا به معنای واسطه یا دلال مشتق شده است. این واژه Entreprendre ریشه واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوی

های اجتماعی دچار دگر گونی و افزایش مفاهیم در برگیرنده همراه با تحول شیوه های تولید و ارزشدر طول زمان 

شده است. از آنجا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کار آفرینی 

 :آفرینیحرکت کرده است، مروری داریم به پنج دوره دگرگونی در مفهوم کار 

 :میلادی( صاحبان پروژه های بزرگ ۵۱و ۵۱دوره اول )قرن 

اولین تعاریف کار آفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره هم زمان با دوره قدرتمندی ملاکین و حکومت های 

لبته در افئودالی در اروپا است. کار آفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ را بر عهده می گیرد و 

این راه مخاطره ای را نمی پذیرد، زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلی تامین می شود و او صرفا مدیریت می کند. 

 .نمونه بارز کار آفرین در این دوره معماران مسئول ساخت کلیسا، قلعه ها و تاسیسات نظامی هستند

 :میلادی( مخاطره پذیری ۵۱دوره دوم )قرن 

زمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کار آفرینی اضافه شد؛ مخاطره . کانتیلون یکی از اولین در این دوره هم

 :محققین این موضوع، کار آفرینی را اینگونه تعریف می کند

کار آفرین کسی است که منابع را با قیمت مشخص می خرد، روی آن فرآیندی انجام می دهد و 

 .نشده می فروشد و از این رو مخاطره پذیر استآن را به قیمتی نامشخص و تضمین 

 .کار آفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می باشد
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میلادی و اوایل قرن بیستم( تمایز کار آفرینان از دیگر بازیگران صحنه  ۵۱و  ۵۱دوره سوم )قرن

 :اقتصاد

تامین کننده سرمایه متمایز میگردد. یعنی کسی که مخاطره می کند با کسی که سرمایه در این دوره ابتدا کار آفرین از 

را تامین میکند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کار آفرینان این دوره پایه گذار فن آوری های جدید شناخته 

م از سرمایه گذاران خصوصی تامین می می شود، ولی او سرمایه مورد نیاز فعالیتهای مورد نیاز خود را از طریق اخذ وا

کرد. همچنین در این دوره میان کار آفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می شود. کسی که سود حاصل از 

 .سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل ازتوانمندی های مدیریتی را دریافت می کند، تفاوت دارد

 :قرن بیستم میلادی( نوآوری دوره چهارم )دهه های میانی

مفهوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کار آفرینی تبدیل می شود. از تعاریف بر آمده از این دوره 

 )جوزف  می توان موارد زیر را نام برد. کار آفرین فردی نوآور و توسعه دهنده فن آوری های بکار گرفته نشده است

کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می کنند در حالی که دیگران بر خلاف آنان تغییرات  (.3310، شومپیتر

مفهوم نوآور می تواند شامل همه چیز، از خلق محصولی جدید  (3393ویکلن ) اندکی در محصولات موجود می دهند

هوم به باشد. اضافه شدن این مف تا ایجاد یک نظام توزیع یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برلی انجام کارها

خاطر افزایش در بازار محصولات وتلاش در استفاده از نوآوری برلی ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای موجود 

 .و بقای آنهاست

 :تاکنون( رویکرد چند جانبه ۵۱۱۱دوره پنجم )دوران معاصر، از 

ک و رشد اقتصادی و شاخه شدن کار آفرینی به عنوان در این دوره همزمان با موج جدید ایجاد کب و کارهای کوچ

تسریع کننده این ساز و کار، توجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کار آفرینی فقط از دیدگاه محققان 

اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت. ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان نیز به این رشته معطوف 

. عمده توجه این محققان بر شناخت ویژه گیهای کار آفرینان و علل حرکت فرد به سوی کار آفرینی است. از گردید

تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به موارد زیر می توان اشاره کرد: کار آفرینی روند پویایی در جهت افزایش 

مخاطره از ست دادن زمان یا فرصت های شغلی دیگر و ایجاد سرمایه است، این کار توسط کسی انجام می شود که 

 .(33۹1، ا خدمت می پذیرد. )رابرت رونستاترا با هدف ایجاد ارزش برای یک محصول ی
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 های کارآفرینانویژگی

از مهمترین مشخصات یک فرد کارآفرین است. کارآفرینان میل و علاقه شدید  :موفقیت کسب به نیاز  (3

درونی برای دستیابی به اهداف والاتر دارند. بسیاری از مردم در آرزوی موفق شدن هستند، اما هیچ رفتاری 

الا، بدهند، در حالی که کارآفرینان با داشتن میل دستاوردگرایی در رسیدن به این آرزوهایشان انجام نمی

  .کنندپیوسته و مداوم برای رسیدن به آرزوهایشان تلاش می

های آنهاست. بسیاری از کارآفرینان از کار برای دیگران )کارمندی( نیز از ویژگی :داشتن روحیه استقلال (2

ها رئیس خودشان هستند و نتایج تصمیماتشان را نیز کنند. آنبیزارند و از این رو برای خودشان کار می

 .ذیرندپمی

ه همین دلیل کنند و بکارآفرینان افرادی هستند که در شرایط عدم قطعیت تصمیم گیری می :پذیریسک (1

های منطقی، مناسب و در عین حال چالشی را با شانس منصفانه و ها ریسکحتما باید ریسک پذیر باشند. آن

 .گزینندقابل قبول بر می

ا شخصا هگیرد را از قبل احراز کرده است. آنهر کارآفرین شایستگی شغلی که بر عهده می پشتکار: (0

کنند و صادقانه برای اجرای موفقیت آمیز شود را حل میمشکلاتی که در طول راه اندازی پروژه پدیدار می

 .کنندکل پروژه کار و تلاش می

هستند. به  نگرهایشان همواره مثبتدر فعالیت نیز از مشخصات آنهاست. کارآفرینان :خود ادراکی مثبت (5

 بخشد و دراش جهت میعنوان یک فرد موفق هر کارآفرینی آرزو و تمایلاتش را در راستای اهداف ارزنده

ش به عنوان ااو از مثبت انگاری.کندانگیزی تنظیم میدهد، قوانین فوق العاده و شگفتهر آنچه که انجام می

 .دهدکند و هرگز هیچ نگرش منفی از خود نشان نمیبرداری میهپشتوانه تصوراتش بهر

ها در دیدن ها هستند. آنها همیشه گوش به زنگ فرصتکارآفرین :هاقابلیت جستجو و توسعه فرصت (6

د، سازنای که در ذهن خود میکنند و با ابعاد نو آورانهها بسیار سریع و چابک عمل میو قاپیدن فرصت

کنند و در نهایت با درک هر فرصت و پیش بینی های با دوام و ماندگاری تبدیل میصتمشکلات را به فر

 .کنندگیری میدقیق نتایج، خردمندانه تصمیم

یعنی عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود   :کنترل درونی کانون (9

 .شرایط، محیط یا اطرافیان باشد
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کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد. لحظه ی آغاز تصمیم،  تحمل ابهام: (۹

تنها زمانی نیست که او با ریسک مخاطره مواجه میشود؛ ابهام یک پایان نامعلوم، برهر قردم این راه سایه می 

 .دارد قدرت تحمل ابهام اندازد. یعنی کارآفرین

 انواع کارآفرینی 

 ستقل:کارآفرین م

فردی که مسئولیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب وکار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع 

و یا رشد کسب وکاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید می باشد. 

ایجاد و اداره میکند و هدف اصلی اش سودآوری و رشد است. به عبارتی، کارآفرین فردی است که یک شرکت را 

 مشخصه اصلی یک کارآفرین، نوآوری می باشد.

 کارآفرین سازمانی:

کسی است که تحت حمایت یک شرکت، محصولات، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف کرده و به بهره برداری 

 می رساند.

 کارآفرین شرکتی:

 هد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.کارآفرین شرکتی به مفهوم تع

 :کارآفرینی اجتماعی

جتماعی بنیان ا -بر پایه تحقق اهداف فرهنگی نواع کارآفرینی گونه از نام این کارآفرینی مشخص است، اینهمان

س سودآوری و درآمد را پایه و اسا کارآفرینی اجتماعی ها،شوند. بهتر است بدانید که برخلاف سایر کارآفرینیمی

های اجتماعی اساس غیرانتفاعی دارند و سود حاصل از آنها صرف ارتقای اهداف دهد. بیشتر کارآفرینیقرار نمی

اجتماعی و فرهنگی می شود و در نتیجه منابع مادی در این نوع کارآفرینی بایستی با کمک اعضای کارآفرین تامین 

یازها و ند که نکنکارآفرینان اجتماعی، نوآورانی هستند که برروی تولید محصولات و خدماتی تمرکز می .شوند

ذیر، این است پآپی مقیاسکنند. هدف این نوع کارآفرینی، برخلاف کارآفرینی استارتمشکلات اجتماعی را حل می

گذاران، به سرمایه دست بیاورند یاکه دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کنند، نه اینکه سهم بیشتری از بازار به

 .صورت غیرانتفاعی، انتفاعی یا ترکیبی از این دو هستندها بهکارآفرینیاین نوع  .سود بیشتری برسانند

 فرایند کارآفرینی

 شناسایی و ارزیابی فرصت  .3

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship#:~:text=Social%20entrepreneurship%20is%20an%20approach,size%2C%20aims%2C%20and%20beliefs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship#:~:text=Social%20entrepreneurship%20is%20an%20approach,size%2C%20aims%2C%20and%20beliefs.
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 تدوین طرح تجاری  .2

 تأمین منابع مورد نیاز  .1

 شده اداره بنگاه تأسیس .0

 
 مفهوم فرصت

 ط است. یک نیاز پاسخ داده نشده در محیفرصت بالفعل کردن منفعتی بالقوه و نهفته در شرایط خاص محیطی است. 

 تهدیدمفهوم 

کل ی هستند که به شدر مقابل فرصت، در محیط بیرون از یک سیستم یا سازمان، تهدید قرار داردو تهدیدها عوامل

رصت گیری از فکه برای بهرهکنند. دو نوع تهدید قابل تبیین است، یکی آنن به اهداف عمل میدموانعی در رسی

 آورد. کند و دیگری برای حفظ وضع موجود موانع و تهدیداتی به وجود میایجاد میمانعی 

 راهکار راهبردی 

تواند موانع دستیابی به اهداف را مرتفع و هموار سازد و منافع راهبردی نهفته در فرصت را با راهکاری است که می

 شوند. اسی تقسیم میریسک قابل قبولی محقق کند. به دو دسته راهکارهای ابداعی و اقتب
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 مفهوم چرخه کارآفرینی 

 مرحله است.  9دارای 

 تشخیص فرصت  .3

 تمرکز بر فرصت مورد نظر  .2

 تعهد  .1

 ورود به بازار  .0

 اندازی کامل و رشد راه .5

 بلوغ و توسعه  .6

 ارزش .9

 عوامل کلیدی کارآفرینی 

 شش عامل کلیدی در مورد کارآفرینی وجود دارد که عبارتند از: 

  شناخت هدف 

  )داشتن افق )کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت 

 های ذهنی به کارگیری خلاقیت 

 گرا و جامعه پذیر بودن جامعه 

 شهامت، ابتکار، امیدواری و خطرپذیر بودن 

 ها.ها و فرصتبینانه با تفاوت بین خلاقیتبرخورد واقع 

 

 فصل دوم خلاقیت

 تعریف خلاقیت

 :دهیمدر اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد برسی قرار میهای زیادی شده است. از خلاقیت تعریف

 خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان 

 های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید استخلاقیت بکارگیری توانایی 
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 د ا اندیشه جدید )در بحث مدیریت نظیر به وجوخلاقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره ی

 آوردن یک محصول جدید است(

 خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین 

 های خلاقیتفرصت

 :بندی شده استهای خارجی تقسیمهای خلاقیت در چهار گروه فرصت داخلی و سه گروه فرصتفرصت

 داخلی هایفرصت 

o های غیرمنتظرهها یا موفقیتوقایع غیرمنتظره: مثل شکست 

o هاناسازگاری  

o نیازهای فرایندی و تغییرات در صنایع و بازارها 

 (در محیط علمی و اجتماعی سازمان) های خارجیفرصت 

o تغییرات جمعیتی 

o تغییر نگرش  

o دانش جدید 

 مدیریت خلاق

ها امکان بروز بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشهبرای این که افراد در سازمان به تفکر 

ها و همین طور خلاقیت و نوآوری و حتی های بسیار مهم و پرجاذبه پرورش شخصیت انسانداده شود. یکی از شیوه

ند و آنان ورداررشد اجتماعی مشورت است و بدون تردید افرادی که اهل مشورت هستند از عقل و فکر بیشتری برخ

ای ندارند. یک سازمان خلاق تا اندازه زیادی به خودکنترلی کارکنانش وابسته که اهل آن نیستند از این امتیاز بهره

 .گذارداست. خودکنترلی خودش را در خواستن و تمایل برای ارائه ابتکار و خلاقیت به نمایش می

 های تفکر خلاق و انگیزش را تحت تأثیر قرار دهند. مهارتتوانند هر سه مولفه خلاقیت یعنی تخصص، مدیران می

 سازمان خلاق

 :های سازمان خلاق عبارتند ازبرخی از ویژگی

 پذیرد که رقابت کامل در آن در یک سازمان در صورتی خلاقیت صورت می :رقابت کامل و فشرده است

 .حاکم باشد
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 کند فرهنگ مردم است. برپایه یک کمک میای که به بالندگی مدیریت یکی از عوامل عمده :فرهنگ

شود. بدیهی است در چنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت فرهنگ خوب، اتلاف وقت گناه محسوب می

 .گیردهای پویا بهتر شکل مییا سازمان

 های خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکندهدر سازمان :دسترسی به مدیران 

 .توانند افکار و نظرات دیگران را مستقیم و بدون واسطه دریافت کنندشده است و مدیران به راحتی می

 توانند همگام با ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آنها باور دارند که می :احترام به افراد

 .نیازهای سازمان، رشد کنند

 های اجتماع و جلب رضایت آحاد ها توجه به نیازمندیسازمانهدف نهایی در این : رائه خدمات مردمیا

 .مردم است

 در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند و این امکان را دارند که برای قرار گرفتن : تخصص

 .در جایگاه مناسب گردش شغلی داشته باشند

 کارگروهی 

 ها و در نتیجه برخورداری کنان با این نوع سازمانروابط دایمی و بلندمدت کار :رابطه کارکنان با سازمان

 .های این سازمانهاستآنها از امنیت شغلی از دیگر ویژگی

 ها تمامی مدیران، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و در این سازمان: استقبال مدیران از عامل تغییر

ین کنند. طبیعی است در چنبر آن مقاومت نمیدانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در براگریزناپذیر می

سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای جلوگیری برخورد با تغییرات اختصاص 

 .اند که تغییر یک ارزش مثبت استدهد زیرا همه به این باور رسیده

 نوآوری

 خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است. یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته 
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 پیوستار سه مرحله خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 

 

  خلاقیت                                               نوآوری                                          کارآفرینی             

 

 طرح کسب و کار(                   )تبدیل ایده به طرح قابل اجرا(                      )تولید ایده جدید( )اجرای

 

 چهار نوع نوآوری 

چهار نوع اصلی نو آوری وجود دارند که شامل نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند، نوآوری در بازاریابی و 

 .نوآوری در مدیریت می باشد

 .به ارتقای محصول یا خدمات قبلی یا ارائه محصولات جدید می انجاند :محصولنوآوری  

به فرایندها بهبود یافته در سازمان برای مثال در بخشهای عملیات، مدیریت منابع انسانی، یا امور  :وری در فرایندآنو 

 .دارند تاکید بخشی اثر و  وری ها بر بهبود کاراییآمالی منتج می شود. این نو

به کارکردها ی بازاریابی، تبلیغ، قیمت گذاری، و توزیع و همچنین دیگر کارکردها محصول  :وری بازاریابیآنو 

 .به غیر از توسعه محصول )مانند بسته بندی یا تبلیغات(مربوط می شود

-تر از زمان در سازمان میو به استفاده اثربخشبخشدروش مدیریت سازمان را بهبود می :نوآوری مدیریت 

 نجامد. ا
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 فصل سوم

 وکار مراحل ایجاد کسب

 ها کشف فرصت .3

 طراحی  .2

 ز تأمین سرمایه و منابع مورد نیا .1

 تشکیل تیم کاری  .0

 و کار اداره و رشد کسب .5

 فرصت کشف

های موجود و با دقت مناسب و فکر کردن عمیق، به کارآفرین در این مرحله با شناخت محیط و تحلیل فرصت

 برد. مراحل شناسایی و ارزیابی فرصت عبارت است از: کالا، یا خدمتی خاص در جامعه پی مینقصان یا کمبود 

 شناسایی فرصت و ایجاد آن 

  تعیین ارزش حقیقی و بیان مفهوم فرصت 

  تحلیل خطر احتمالی و تخمین بازده فرصت 

 ها و اهداف کارآفرین سنجش تناسب فرصت با مهارت 

  بررسی موقعیت رقابتی 

 ب و کار طراحی کس

طرح تجاری برنامه کاری کارآفرین برای راه اندازی یک کسب و کار است که به صورت مکتوب نوشته شده 

 است. یک نقشه راه است. 

 تامین سرمایه و منابع مورد نیاز 

 دارای سه مرحله است 

 شناسایی منابع موجود و قابل دسترس کارآفرین  .3

 تعیین فاصله بین منابع موجود و منابع مورد نیاز  .2

 دستیابی به راه حلی برای دسترسی به منابع مورد نیاز  .1
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 تعریف مدیریت 

مدیریت یک رویه مناسب برای به کارگیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازمان دهی ، کارگزینی ، هدایت 

 .سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول ، صورت می گیردو کنترل است که برای دستیابی به اهداف 

 وظایف مدیریت 

 برنامه ریزی  

 سازمان دهی  

  رهبری 

 کنترل 

 انواع مدیران 

 مدیران عالی، میانی و مدیران عملیاتی یا سرپرستان 

 های سه گانه مدیرانمهارت

 مهارت ادراکی )مدیران سطوح بالایی و ارشد(، مهارت انسانی و مهارت فنی )مدیران عملیاتی(. 

  تفاوت کارآفرینی با مدیریت

 کارآفرینی مستلزم ایجاد تغییرات در تولید است در حالی که مدیریت مستلزم ایجاد هماهنگی در فرایند تولید است. 

 تعریف بازاریابی 

های خود را از طریق تولید و عرضه ها، نیازها و خواستهدیریتی است که در آن افراد و گروهیک فرایند اجتماعی و م

 کنند. و یا مبادله کالا یا خدمات با دیگران تأمین می

 برای بازار شناسی وجود دارد : 0C مدل

 Company  الف : شناخت خودمان ) شرکت (

 Costumer     ب : شناخت مشتری یا مخاطب

 Competitor                         شناخت رقباج : 

 Change Fuctor د : شناخت محیط و عوامل محیطی
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 مفاهیم اساسی بازاریابی 

 نیاز و خواسته

 یک نوع احساس محرومیت روانی و فیزیولوژیک که در فرد احساس می شود.  نیاز:

به  ردیفرهنگ و شخصیت ف انسان تحت تاثیرخواسته شکلی است که نیازهای  .نوع رفع نیاز می باشد خواسته:

 . خود می گیرد

از کسی دیگر در مقابل ارائه ما به ازای به او. مبادله فقط  دریافت چیزی مطلوب مبادله خود عبارت است از مبادله:

 .خود را به دست می آورند کالای مطلوب های است که مردم به وسیله آنیکی از انواع روش

ل ، شام معامله به شمار می رود. یک معامله واحد اندازه گیری بازاریابی ، اما هسته مرکزی بازاریابی مبادله معامله:

 .داد و ستد فایده بین طرفین معامله است

 .ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا اطلاق می شودمجموعه به بازار:

 انواع بازار

o بازار بالقوه 

 . تهیه کالا یا خدمات ما دارندبخشی از کل جمعیت که علاقه به 

o  (در دسترسبازار موجود )بازار 

 .بخشی از بازار بالقوه که پول کافی برای تهیه کالا یا خدمت را دارند

o بازار هدف 

بخشی از بازار موجود )که این بازار موجود، از نظر قانونی اجازه تهیه کالا یا خدمت را دارند( که شرکت قصد ارائه 

 .را به آنها داردکالا یا خدمت 

o تسخیر شده( بازار تحت نفوذ( 

 .اندخریدهکالا یا خدمت را  در حال حاضر کهو شامل خریدارانی  بخشی از بازار هدف 
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های نامحدود اند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند. از این رو کالاهایی را برای مردم تقریباً دارای خواسته تقاضا:

قدرت  را برای ایشان فراهم آورد. خواسته ها وقتی با حداکثر سود ،کنند که در ازای وجه پرداختیمی مصرف انتخاب

 .می شوند تقاضا همراه باشند تبدیل به خرید

 جریان کالا و خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.  عرضه:

 انواع تقاضا

 تقاضای منفی

ا نپذیرند شده رهای بازار، کالا و خدمات ارائهتعداد زیادی از بخش، وضعیتی است که در آن تقاضای منفی منظور از

ای داخلی نسبت رسان هو حتی برای اجتناب از این نوع تقاضا خسارت نیز بپردازند. به عنوان مثال هیچ رغبتی برای پیام

 .به نمونه خارجی وجود ندارد

مقاومت بازار در برابر محصول یا خدمت بپردازد و با معرفی بازاریاب باید به شناخت علل و دلایل  :وظیفه بازاریاب

 .میزان تقاضاها را از حال منفی به مثبت ببرد بازاریابی تعدیلی های کالایی به کمکارزش

 عدم تقاضا)تقاضای صفر(

 :دآیتعداد زیادی از کالاهای موجود در انبار فاقد مشتری هستند. این نوع تقاضا به سه دلیل زیر بوجود می
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 ارزش هستند مثل کاغذهای باطلهمحصولات به ظاهر بی .3

 محصولات با ارزش ولی غیرقابل استفاده هستند مانند کولر در مناطق سردسیر .2

 .ها ندارنداند و مشتریان اطلاعاتی از وجود آنمحصولات تازه به بازار عرضه شده .1

د میزان تقاضا ر نگرش و یافتن بازارهای جدیو افزایش آگاهی، تغیی بازاریابی ترغیبی با کمک: وظیفه بازاریاب

 .را افزایش دهد

 تقاضای پنهان

ار، باشد. تحقیقات بازجامعه به کالایی نیاز مبرم دارد امّا کالا و خدمات واقعی جهت برطرف شدن نیازها موجود نمی

ود برای بازاریابان بوجهایی ارزشمند را تواند موقعیتتولید محصولات نورآورانه و توسعه خدمات زیرساختی می

 .آورد

ریان به ارائه محصول یا خدمات مورد نیاز مشت )پرورش تقاضا( بازاریابی پرورشی با کمک: وظیفه بازاریاب

 .بپردازد

 تقاضای کاهشی

د. مثلا تواند عدم توجه کافی به نیازهای بازار باشیابد. دلیل این موضوع مینیاز بازار نسبت به قبل کاهش شدیدی می

 اهش خریدار فرش دستباف ایرانی یا کاهش دانشجو در یک رشته خاصک

باید برروی خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری تمرکز  بازاریابی مجدد بازاریاب با کمک :وظیفه بازاریاب

ناسب در چنین مبیشتری نماید تا ایرادات بازاریابی پیدا شود. یافتن پیشنهادات جدید برای ارائه مشتریان یک راهکار 

 .شرایطی خواهد بود

 تقاضای نامنظم)فصلی( 

عرضه با  باشد.در واقع در چنین شرایطی زمانتقاضاهای فصلی از ظرفیت تولیدکنندگان یا خدمات دهندگان بیشترمی

 .زمان تقاضا تناسب ندارد

کند زمان عرضه  ردازد و سعیباید به تغییر الگوی تقاضاهای بازار بپ بازاریابی تعدیلی با کمک :وظیفه بازاریاب

مشکل را تا  تواند اینهای نوین انبارداری و ذخیره کالا میو تقاضا را با یکدیگر منطبق کند. معمولا استفاده از شیوه

 .حدود زیادی برطرف نماید
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 تقاضای کامل

هترین چنین وضعیتی بوضعیتی است که در آن زمان و مقدار تقاضا با زمان و مقدار عرضه تناسب کاملی دارد. قطعا 

 .باشد و یک مدیر بازاریابی تلاش دارد تا چنین شرایطی را محقق سازدحالت در بازاریابی می

بازاریابی  های بازاریابی و شناخت عوامل فرسایشی بوسیلهمهمترین کار حفظ کارآیی فعالیت :وظیفه بازاریاب

 .باشدمی محفاظتی

 تقاضای بیش ازحد

جم از تقاضا تواند پاسخگوی این حای که بازاریاب نمیگیرد. به گونهتقاضا بر عرضه پیشی میدر این وضعیت سطح 

 باشد مانند ازدحام گردشگران در نوروز

یش از حد را کنترل کند. تقاضا ب تبلیغات منفی تواند با کاهش تبلیغات یا حتیمدیر بازاریابی می وظیفه بازاریاب:

یا  عیفیبازاریابی تض م یا خاص برای همیشه یا موقتی راهکاری هست که توسطدلسرد کردن مشتریان به طور عا

 .شودوارونه دنبال می

 تقاضای ناسالم

باشد میکننده نها به صلاح و سلامت مصرفوضعیتی است که در آن تقاضا برای کالاهایی وجود دارد که مصرف آن

 .باشدوظایف بازاریابان مدیریت تقاضا میمانند مصرف سیگار یا مواد مخدر.باید توجه داشت یکی از 

با تخریب  اینماید. در بازاریابی مقابلهدر چنین شرایطی مدیر سعی در معرفی کالاهای جایگزین می :وظیفه بازاریاب

 .دکننده تغییر ایجاد شوشود تا بر روی رفتار مصرفتقاضا و عدم فروش محصول یا خدمت مورد انتظار سعی می
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 گذاریقیمت

یکی از اجزای چهار گانه آمیخته بازاریابی است.قیمت محصول )کالا ها و خدمات( برابر است با تمام  :)price( قیمت

ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای یک محصول از دست می دهد. همچنین می توانیم 

 .کند تا از کالا و خدمات ما استفاده کندپرداخت میای است که مشتری هزینهدر یک تعریف ساده تر بگوییم 

 : روش های قیمت گذاری به سه گروه عمده تقسیم می شوند

 روش های قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا . 3

 روش های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه . 2

 روش های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت .1

 روش های قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا. ۵

هنگامی که مشتریان محصولی را خریداری می کنند از چیزی  : (value pricing) قیمت گذاری ارزشیالف( 

ارزشمند به نام پول می گذرند تا چیزی ارزشمند به نام محصول را بدست آورند.پس برای قیمت گذاری محصول 
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ستند ) به نسبت به رقبا قائل هباید بررسی کنیم مشتریان چه ارزشی برای مزایایی که از محصول دریافت می کنند 

عنوان مثال چقدر در کسب و کار و یا زندگی آن ها تاثیر دارد و یا چقدر می تواند سود آن ها را افزایش دهید( تا 

زیادی  اشیا عتیقه و همچنین خدمات کاربرد  بتوانیم قیمت را تعیین کنیم.این شیوه برای قیمت گذاری آثار هنری و

 .دارد

برخی شرکت : (skim pricing) (پر مایه و گران ) قیمت گذاری عصاره گیری بازار ب(قیمت گذاری

ها هنگامی که محصولی جدید به بازار ارائه می کنند در ابتدا قیمت محصول را بسیار بالا قرار می دهند تا بدین وسیله 

ند حداکثر شتن محصول هر بهایی را بپردازعصاره بازار را بگیرند و بتوانند از افراد مشتاق که حاضرند برای در اختیار دا

درآمد را کسب کنند و بعد به تدریج با ورود رقبا و کم شدن تقاضا قیمت محصول را کاهش می دهند.عموما 

مانی از این استراتژی استفاده می کنند.به عنوان مثال ز …محصولات دارای تکنولوژی بالا نظیر تلوزیون ،تلفن همراه و

دلار  01111تلوزیون اچ دی را به بازار عرضه کرد قیمت آن برای هر ژاپنی  3331ین بار در سال که سونی برای اول

هر ژاپنی  2113دلار تمام می شد و در سال  6111اینچ برای هر ژاپنی  2۹قیمت هر تلوزیون  3331تمام می شد.در سال 

 .دلار می توانست خریداری کند 2111اینچ اچ دی را با قیمت  01یک تلوزیون 

در این استراتژی قیمت اولیه محصول را پایین تر از  : (penetration pricing) ج(قیمت گذاری نفوذی

قیمت تعادلی عرضه و تقاضای بازار ، تعیین می کنند.شرکت هایی که این استراتژی را تعیین می کنند انتظار دارند 

یا افراد وفادار  و  ذیرش قرار بگیرد و افرادی که قصد خرید نداشته خرید کنندمحصولشان به طور گسترده ای مورد پ

 .به به رقیب موضعشان را تغییر دهند

قیمت گذاری نفوذی باعث افزایش سهم بازار و همچنین کاهش سود هر محصول می گردد.قیمت گذاری نفوذی 

اشد و شما ممکن است مشکل و یا حتی غیر ممکن بخالی از اشکال نیست.بعد از اینکه قیمت تثبیت شد افزایش قیمت 

همواره در همان حاشیه سود کم بمانید. قیمت گذاری نفوذی بخش زیادی از مشتریان که به دنبال محصولات ارزان 

 .هستند را به سمت شما جذب خواهد کرد که در صورت افزایش قیمت شما را ترک می کنند

اقتصاد دانان بر اساس نمودار تقاضا معتقدند  : (perstige pricing) قیمت گذاری تشخصی و یا پرستیژی

 .که با کاهش قیمت محصول ،تقاضای آن افزایش می یابد
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اما در عمل مشاهده شد که برخی از محصولات مانند عطر و ادکلن زمانی که قیمت شان افزایش یافت تقاضا برای 

ی ت یک محصول نشانه کیفیت آن است و همچنین قیمت بالاخرید شان بیشتر شد!چرا که برای بسیاری از افراد قیم

محصول برای آن ها نشانه ایی از انحصاری بودن و خاص بودن دارد.هم اکنون بسیاری از تولید کنندگان 

 .از این روش قیمت گذاری استفاده می کنند …اتومبیل،پوشاک،جواهرآلات و 

در این روش قیمت گذاری به جای عدد کامل از اعداد اعشاری برای تاثیر روانی  : ه(قیمت گذاری اعداد خرده

 .تومان 9111به جای  6311روی مصرف کنندگان استفاده می شود.مانند 

برخی از تولید کنندگان چند محصول  : (product bundle pricing) و(قیمت گذاری مجموعه محصول

آن ها به مشتری عرضه می کنند.مثلا فست فود ها همبرگر،سیب زمینی مختلف را با هم به قیمتی کمتر از تک تک 

سرخ کرده و نوشابه را مجموعا کمتر از تک تک آن ها بفروش می رسانند و یا تور های مسافرتی مجموعه بلیط رفت 

 .را به قیمتی کمتر اتک تک آن ها بفروش می رسانندو …و برگشت،هتل،تراسر،غذا و 

از قیمت هایی که مشتریان حاضر به پرداخت آن هستند  : (backward pricing) ز(قیمت گذاری پس رو

آغاز می شود و سود و حق العمل هر یک از واسطه ها در کانال از آن کم می شود و سرانجام قیمتی که تولید کننده 

 .می تواند ارایه دهد ،تعیین می شود

یه را پایین تعیین می کنند.اما برای بخش های جانشینی در این استراتژی قیمت اول : ح(قیمت گذاری طعمه و قلاب

یا دیگر موارد مصرفی در دوره ،قیمت های بالا تعیین می شود.یدکی های تیغ صورت تراشی ژیلت ، حوهر های 

 .کارتریج پرینتر ها از مثال های این روش قیمت گذاری است

 روش های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه. 2
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 مبتنی بر هزینه تمام شده به اضافه درصد سود الف(روش قیمت گذاری

 )قیمت تمام شده(*)درصد سود مطلوب( + قیمت تمام شده = قیمت فروش

این روش یکی از متداول ترین روش های قیمت گذاری است مخصوصا در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها ،آن 

ا در نظر داشته باشید بطور کلی هر روشی که در ها به قیمت تمام شده یک درصد سود استاندارد اضافه می کنند.ام

 .آن سطح تقاضای فعلی،برداشت ذهنی نسبت به مزایای محصول و میزان رقابت نادیده انگاشته شود مردود است

 (return on investment pricing()ROI) ) : ب( روش قیمت گذاری بر مبنای بازده سرمایه گذاری

یک واحد کالا + متوسط هزینه ثابت + )درصد سود مطلوب(*)کل پیش بینی قیمت فروش محصول : هزینه متغیر 

 تولید/کل سرمایه گذاری(

تخت گرفته است.او ده درصد سود در نظر دارد به ( 3111مثال : یک تولید کننده تخت فنری تصمیم به تولید هزار )

هزار تومان و هزینه  51هر عدد تخت  دست آورد.حدود سرمایه گذاری لازم صد میلیون تومان می باشد ،هزینه ثابت

 : هزار تومان می باشد.قیمت لازم برای کسب ده درصد سود به صورت زیر می باشد 31متغیر هر عدد محصول 

 91111(=311111111/3111(* )1٫31+ ) 51111+  31111قیمت = 

 روش های مبتنی بر رقابت.3

گرفته می شود،سپس قیمت ها مطابق با رقبا تعیین می گردد.این در این روش قیمت گذاری ابتدا عامل رقابت در نظر 

 .قیمت ها ممکن است کمتر،بیشتر و یا برابر با رقبا در نظر گرفته شود

دو یا چند عرضه کننده با یکدیگر یک نرخ مصوب برای محصول  : الف ( قیمت گذاری بر مبنای همکاری

 .در نظر می گیرند

حالت شرکت به هزینه و تقاضا توجه زیادی ندارد و به قیمت محصول رقیب  در این :ب(قیمت گذاری انطباقی

توجه می کند.رقبای کوچکتر عموما در حالت انطباقی قرار می گیرند و از حرکت ر قبای بزرگتر پیروی می کنند.هر 

یمت شرکت ها قگاه شرکت پیشرو قیمت محصول خود را تغییر دهد آن ها هم قیمت ها را تغییر می دهند.امکان دارد 

 .محصول خود را اندکی بیشتر یا کمتر تعیین کنند ولی همواره فاصله و تفاوت قیمت ها را حفظ می کنند
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این نوع قیمت گذاری وقتی است که شرکت ها برای صدمه زدن به رقبا  : ج(قیمت گذاری تنبیهی و تخریبی

در این روش در عرصه بین المللی وقتی است  قیمت های خود را در سطوح بسیار پایین تعیین می کنند.مورد خاص

که یک شرکت صادر کنندهبا استفاده از قیمت گذاری تبعیضی و تخریبی محصولات خود را به کشور دیگری صادر 

می کند.این عمل اصطلاحا دامپینگ نامیده می شود که در واقع فروش محصولات وارداتی با قیمت های بسیار نازل 

 .ای محلی استبرای ضربه زدن به رقب

در این روش یک یا چند محصول ت با تخفیفات بسیار چشمگیر و : ه(قیمت گذاری رهبر یا محصول ارزان

قیمت پایین ارایه می شود تا به واسطه آن مشتری جذب شود و سپس زمانی که مشتری کالا های دیگر را می خرد به 

 .ین روش استفاده می کنندفروشنده سود می رساند.فروشگاه های زنجیره ایی بزرگ از ا

 ساختار بازارها 

اختار های سهایی است که در حال تولید محصول یکسانی هستند. انواع حالتتعداد شرکت بازار، منظور از ساختار

 :بازار به صورت زیر است

 ساختار رقابت کامل  (Competitive market ) فروشنده در این حالت، تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی

 .در بازار وجود دارند

 ساختار رقابت انحصاری (Monopolistic competition)  در این حالت نیز تعداد زیادی فروشنده یک نوع

محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات 

 .پردازندرقابت می ... و ، ارتقای کیفیتبسته بندی خود مانند تغییر

 ساختار انحصار چندجانبه (Oligopoly)    در آن تعداد کمی از تولیدکنندگان بر بازار یا صنعت خاص تسلط

 دارند.

 ساختار انحصار کامل (Monopoly)  این حالت، زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار

 .در بازار وجود داشته باشد

 ساختار انحصارکامل در طرف تقاضا (Monopsony  کننده هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه

 .در بازار وجود داشته باشند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 ساختار انحصار چندجانبه در طرف تقاضا (Oligopsony)   در این حالت، تعداد فروشندگان محصول در بازار

 دارد.  بسیار زیاد است، ولی تعداد کمی خریدار در بازار وجود

 (PI)سودآوری  شاخص

-شاخص سودآوری یا نسبت سود به هزینه، نسبتی است که از تقسیم ارزش فعلی جریان نقدی آینده به هزینه سرمایه

بزرگتر از یک باشد پروژه قابل قبول و اگر این مقدار کوچکتر  PIآید.  در ارزیابی اگر این مقدار گذاری بدست می

 از یک باشد پروژه رد خواهد شد. 

 (IRR) نرخ بازده داخلی

گذاری اولیه شود، آن را نرخ بازده داخلی گویند. های آینده، با نرخ خاصی، مساوی سرمایهاگر ارزش فعلی جریان

 کند. نرخ، نرخ تنزیلی است که ارزش خالص فعلی پروژه را مساوی صفر میکه این 

 هزینه

ی پرداخت با پول نقد یا کارت اعتباری برای خرید اجناس یا دریافت دهندهنشان (expenditure) هزینه

 .هاستسرویس

 های مختلط است. های متغیر و هزینههای ثابت، هزینههای تولید شامل هزینههزینه

 تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر

های انجام ی واحد )کمیت( یا درآمدی )فروش( است که تمامی هزینهبا محاسبه فروش سر به سر، معرف مقدار نقطه

 سر به سر صفر است. یک واحد تجاری دهد. سود کلی در نقطهغیر را پوشش میهای ثابت و متگرفته، شامل هزینه

های متغیر برای هر واحد باشد. این بدین معنی رسد که ارزش مالیِ فروش بالاتر از هزینهسر به سر می زمانی به نقطه

ده را جبران هایی انجام شد هزینهی کالاها باشد تا بتواناست که قیمت فروش کالاها باید بالاتر از قیمت خریداری شده

 .تواند به سوددهی برسدسر به سر عبور کند، می کند. بعد از اینکه واحد تجاری از نقطه

سر به سر در رابطه با  ها و درآمدها ثابت هستند(، نقطههزینه )زمانی که هزینه-حجم-در مدل تحلیل خطیِ سود

به این صورت محاسبه  (TC) های کلیو هزینه (TR) ی درآمد کلیمحاسبهتواند مستقیما با می (X) های فروشواحد

 :شود

https://www.chetor.com/38596-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
https://www.chetor.com/38596-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
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 :در این فرمول

 TFC های ثابت کلیهزینه 

 P قیمت فروش هر واحد 

 V ی متغیر هر واحد هستندهزینه. 

واحد  شود. این مقدارِ سود به ازای هری سهمِ واحد نامیده میاهمیت خاص خودش را دارد و حاشیه (P – V) مقدار

سر به سر  شود. در نتیجه نقطهکند محسوب میهای ثابت را جبران مییا به عبارت دیگر بخشی از هر فروش که هزینه

 .های ثابت برابر شودپیوندد که کل سهم تمامی واحدها با کل هزینهزمانی به وقوع می
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 فصل چهارم

 انواع تجارت الکترونیک

 

 )سازمان(بنگاه تجاری  مشتری )افراد( -

 (B2Bبنگاه و بنگاه) (B2Cکننده )بنگاه و مصرف بنگاه تجاری )سازمان(

 (C2Bکننده و بنگاه )مصرف (C2Cکننده)دو مصرف مشتری )افراد(

 

 (B2B) تجارت فروشنده با فروشنده

B2B  .اولین خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می کند

تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید واسطه ها را نیز شناسایی کنند. در این مدل همه  B2Bدر 

ستیک مین کنندگان، خریداران، فرستندگان دریایی کالا، لجی شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل: تأ

)پشتیبانی(، خدمات )سرویس های( بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرم افزار را که موجب سهولت در امور 

 تولید، خرید و فروش می گردند در یک محل گرد هم می آیند.

B2B وش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج در جایی استفاده می گردد که بخواهیم خرید و فر

از حیطه خرده فروشان عمل نماییم. چرا که خرده فروشی در اینترنت با خطرات بسیار همراه است زیرا مشتریان تمایل 

ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خردیداری کنند و فقط روی برخی از اجناس دست می گذارند و سایر موارد 

سایت  3336یکی از اولین شرکت های بزرگی بود که در جولای  Ciscoایشان اهمیت چندانی ندارد. شرکت بر

تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد و بعد از آن تلاش جدی، بقیه ی شرکت ها برای چنین امری آغاز شد. 

رهای تجاری خود را که امکان انجام نرم افزا IBMو  Microsoftیک ماه بعد شرکت های کامپیوتری عظیمی نظیر 

 فروش از طریق اینترنت را فراهم می کرد به بازار عرضه نمودند.

 (B2C) تجارت فروشنده با مصرف کننده

را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت با گسترش  B2Cبیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع 

کنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالاها از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم وب به سرعت افزایش پیدا کرد و ا

سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون  5از حدود  B2Cافزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کرد. 
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amazon و CDNOW .آغاز شد Jeff Bezor  مؤسس شرکتamazon سایت خود را فقط برای فروش ،

 کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی.

مله، تولید کننده )فروشنده( محصول و در طرف دیگر، خریدار معا طرف  در یک B2Cدر تجارت الکترونیکی 

دد . باید به شتری ارائه می گر)مصرف کننده نهایی( قرار دارد. موفقیت در این مدل وابسته به تجربیاتی است که به م

مشتری سرویس های ارائه گردد که در مدل سنتی به آنها خود خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد. 

را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت  onlineروی شهرت خود محیط نیرومند  REI و amazonشرکت هایی نظیر 

مشتری این است که رابطه تصویری با مشتری  Online. شکل دیگر تجربیات بی چون و چرای مشتری را جلب نمایند

به درستی انتخاب گردد. متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی 

 شده باشد.

 (C2C) تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

شبیه  C2Cدر این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های کالال از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل 

نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این 

 Onlineغول حراجی  ebeyخرید و فروش بپردازد.  مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به

خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و  ebeyمی باشد.  C2Cبزرگ ترین نمونه اولیه مدل 

اجازه می دهد فروشنده  ebayعمل می کند. به عنوان مثال  Onlineفروشندگان به ارائه محصولاتتی در حراجی 

حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به  قیمت اولیه خود را در

نمونه هایی از مدل  Carsmartو  Autobytelحراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت های اینترنتی دیگر نظیر 

C2C  می باشد.به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدلC2C کاربران اینترنتی جهت  توسط

 فروش کالاهای مورد نظر خود توجه قرار گرفته است.

 (C2B) تجارت مصرف کننده با فروشنده

روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه  Onlineدر حالیکه بازار مصرف کننده 

ور سازد. چرا که وقتی مصرف کنندگان، سایت هایی را انتخاب محصول بسیار گسترده و ممکن است آنان را غوطه 

در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت 

 محصول اغلب کار دشوار است.
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که در آژانس  است Onlineبنابراین جهت راحت تر نمودن امر خرید، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی 

که خود را با این  Pricelineهای فروش به سوددهی منتهی شود بایستی از یک استرتژی فروش استفاده نمایند مانند 

 استراتژی تطبیق داده است.

 

 فصل پنجم

 موانع کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه )از جمله ایران(

 مقررات دست و پاگیر اداری  .3

استانداردها) عدم توجه به یک نوآوری بدلیل مغایرت با استانداردهای تعریف توقف به دلیل حفظ  .2

 شده(

 خانواده و نگرش جامعه به کار .1

 عدم توجه به کارآفرینی و تولید  .0

 عدم روحیه کار گروهی .5

 

 ششمفصل 

 چارچوب کلی یک طرح تجاری 

 : مدل کسب و کار و خلاصه مدیریتی ۵

 وکارهدف کسب  -3-3

 مجوزهای مورد نیاز -3-2

 شکل حقوقی، مالکیتی و مدیریتی -3-1

 گیریتاریخچه شکل -3-0

 برداریمدیریت عملیاتی پروژه تا بهره -3-5

 وکارعوامل کلیدی موفقیت در کسب -3-6

 وکارانداز، مأموریت و برنامه استراتژیک کسبچشم -3-9

 طراحی مدل کسب و کار  -3-۹
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 معرفی محصول و ارزش پیشنهادی  -2

 بازار، بازاریابی و رقبا -3

 محصول و چرخه عمر آن -1-3

 و تعیین بازار هدف بندی بازار، تحلیل ساختاری بازار، بررسی جذابیتتقسیم -1-2

 بررسی وضعیت عرضه و روندهای آن در بازار/ های هدف -1-1

 هدف بررسی اندازه بازار، وضعیت تقاضا و روندهای آن در بازار/ های -1-0

 یابی شرکتهای بازاریابی، برند و برند آفرینی و موقعیتاستراتژی -1-5

 بندیل و بستهاستراتژی محصو -1-6

 هاگذاری و تعدیل قیمتاستراتژی قیمت -1-9

 های ارتقاء محصولاستراتژی -1-۹

 استراتژی تبلیغی، کمپین تبلیغی 

 روابط عمومی 

 های فروش شخصی و بازاریابی مستقیمبرنامه 

 های محرک ساز فروشبرنامه 

 ریزی فروشها/ سناریوها و برنامهاستراتژی -1-3

 های توزیعکانال  -1-31

 رقابتی و مزیت رقابتیاستراتژی  رقبا، -1-33

 سرمایه انسانی، سازمان و تشکیلات -4

 وکار در حوزه سرمایه انسانیهای کسبهای و بنیانارزش -0-3

 تشکیلات، ساختار سازمانی و واحدهای اجرایی مدنظر -0-2

 های اطلاعاتی شرکتسیستم -0-1

 های مالی و مدیریت مالیسیستم  -0-0

 تیم مدیریتی، مشاوران و کادر کلیدی اجرایی -0-5

 نگهداری سرمایه انسانی های جذب وبرنامه -0-6

 شرح مشاغل و شرایط احراز -0-9

 های آموزش مهارتی و مدیریتیبرنامه -0-۹
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 عملیاتی -ملاحظات فنی  -۱

 گذاری )ماشین و آلات و تجهیزات و...( و علل انتخاب آناقلام سرمایه -5-3

 فرآیند ساخت و تولید -5-2

 سیستم تضمین کیفیت -5-1

 استانداردهای اجباری و اختیاری -5-0

 های تأمین، سفارش دهی و انبارداریمهبرنا -5-5

 وکارریزی و تحلیل مالی کسببرنامه -۱

 بینیفرضیات پیش -6-3

 گذاریلیست اقلام سرمایه -6-2

 بینی فروشریزی و پیشبرنامه -6-1

 هابررسی و برآورد هزینه -6-0

 تأمین منابع مالی و استقراض بندیریزی و زمانبرنامه -6-5

 بینی جریان نقدینگیپیش -6-6

 ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و ...() های مالیتهیه گزارش -6-9

 سرمحاسبه و تحلیل نقطه سربه -6-۹

دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی، ) محاسبه و تحلیل فاکتورهای مهم مدیریتی -6-3

 خالص جریان نقدی و ...(

 های مالیمحاسبه و تحلیل نسبت  -6-31

 تحلیل حساسیت -6-33

 مخاطرات -۱

 بازار، اقتصاد، رقبا و ...() مخاطرات محدودکننده محیطی -9-3

 درونی مخاطرات -9-2

 های کاهش یا انتقال مخاطراتبرنامه -9-1
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 با آرزوی موفقیت

 

 


