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 مدیریت کسب و کار

  
 فاطمه باهنر –طاهره جمالی  –زینب آزادی  – باهنر اسماء خانم -الهه عوض زاده 

 

 رشته مدیریت صنعتی

 

  مقد مه:

 مدیریت کسب و کار:

موفقيت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحيح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت 

تفاوت « مدیریت کسب و کار»و « کارآفرینی»بين دو مفهوم آن ميشود.صحيح کسب و کار موجب رشد 

توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معيار تعریف چندان و یا مشخص نمی

باشد.و لی اغلب بر اساس کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نيازهای هر کشور متفاوت می

کميته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را »شوند؛ ان یا ميزان درآمدهای ساليانه تعریف میتعداد کارکن

تأمين  -2مدیریت مستقل  -1کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: « نمایدچنين تعریف می

بودن در برابر  کوچک -4ها به صورت عملی انجام فعاليت -3سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 

  بزرگترین رقيب باشد.

 کسب و کار – کارآفرینی – مدیریت:  کلمات کليدی

 

 تعریف کارآفرینی:

کارآفرینی فرآیند شناخت فرصتهایی است که برای آنها بازار وجود دارد و پذیرش ریسک برای ایجاد سازمان در جهت ارضای 

 رآیند مداوم تصاحب و اداره یک کسب و کار ثبات یافته است.باشد. در حاليکه مدیریت کسب و کار کوچک، فنياز می

 

 درباره مدیریت:
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مدیریت توانایی انجام دادن کار با کمک دیگران است.مدیزیت،علم و هنر به کارگيری اصول برنامه ریزی، سازماندهی ،ارتباطات 

مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک سسه است.،هدایت و کنترل امکانات و فعاليتهای افراد برای رسيدن به هدفهای خاص مو

عمل آکادميک محسوب کرد. مدیریت واقعى در بر گيرنده هدایت قوى، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارتهاى مناسب 

فردى است. مدیریت در حقيقت هدایت افراد، تاثير گذارى بر کار و تصميم گيرى  بموقع و صحيح است و مهارتهاى مدیریتى 

به مرور زمان ميبایست کسب کرد و به بيان دیگر کسب مهارتهاى مدیریتى در واقع همانند سپرده گذارى در بانک مى  را

 باشد.

 ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار:

 

 
 

ی از عوامل کنند و این یکوری باالیی دارد منتقل میوری پایين دارد به جایی که بهرهکارآفرینان منابع را از جایی که بهره

رود زیرا تخصيص مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد خام و نيروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان موفقيت آنها به شمار می

ها و خصوصيات فردی و جمعی را در راستای ها، تواناییشود اما این امکانپذیر نيست مگر اینکه کارآفرین بتواند مهارتمی

 شود و اینها همه از وظایف و فعاليت مدیریت کسب و کار دار میو هدایت گری دیگران را عهدهاهداف سازمان بکار گيرد 

 باشد. می

 

 های مدیریت:وظایف و فعالیت

 
  

صاحب نظران مدیریت معتقدند هر سازمان اجتماعی )دولتی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی، نظامی 

دار باشند. وظایف مدیریت به پنج وظيفه مهم شود، باید وظایف مدیریتی را عهدهد انسانی اداره میو سياسی( که توسط افرا

 شود: خالصه می
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 ریزی، الف. برنامه

 دهی، ب. سازمان

 ج. استخدام

 د. هدایت

 هـ. کنترل

تن سایر وظایف مدیریت یعنی ریزی باشد که انجام آن باید با در نظر گرفریزی: یکی از وظایف مدیریت برنامهالف( برنامه

 سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل انجام پذیرد. 

 ریزی دارد. اجزای صحيح دیگر وظایف مدیرین مانند سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل و بسيج منابع نيز بستگی به برنامه

-و پيش داشتهاخت هدف و تعيين هدفها، منابع شود و شامل شنریزی در مدیریت؛ همراه قبل از سازماندهی انجام میبرنامه

 باشد. های چگونگی انجام کار میها و روشهای اساسی و کلی، رویههای محيطی و همچنين سایت

ریزی ممکن است بلند مدت، ميان مدت و یا کوتاه مدت باشد و راجع به مسایل مالی، بازاریابی نيروی انسانی، مسایل برنامه

 د. توليد و فروش باش

بندی فعاليتها، تعيين اختيار و مسئوليتهای شاغلين، ب( سازماندهی: تعریف سازماندهی؛ عبارت است از؛ شناسایی و گروه

 ها. تعيين مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بين وظایف و فعاليت

دی باشد که این اهداف از شود، ممکن است دارای اهداف متعدهر سازمان، که با اندیشه و قصد تحقق اهداف معينی تعریف می

یابند. در ابتدا کارآفرین؛ کليه وظایف از قبيل توليد، فروش و ارایه طریق فعاليت افراد با کارکردهای ابزار و تجهيزات نحقق می

 یابد. کند، اما با گسترش حجم فعاليتها تقسيم وظایف ضرورت میخدمات را بر عهده دارد و هم منابع مالی را تأمين می

 مان چیست؟ساز

 

 سازمان،وسيله ی ارتباط و ترکيب منابع مادی و انسانی برای توليد و توزیع کاالها و خدمات در جامعه است.

سازمان عبارت است از  کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد براساس روابط منظم و منطقی برای رسيدن به هدف مشترکی 

 عاجزند. که هریک از افراد به تنهایی از رسيدن به آن
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سازمان ارزشمند،سازمانی است که فعاليتهایش را در یک زنجيره ارزش افزا سامان می دهد و ارزشمندی یک سازمان در 

 حقيقت مجموع ارزشهای به دست آمده در انجام فرایند های سازمانی آن می باشد.

به روند بهبود عملکرد سازمان شتاب بخشنده و ج( استخدام: مدیریت با بکارگيری نيروی انسانی توانمند، متخصص و با تجربه، 

 گردد . وری و بازدهی مؤسسات و بنگاها میباعث افزایش بهره

د( هدایت: هدایت سازمان از وظایف مهم مدیریت است هدایت از نظر صاحبنظران شامل مبحث؛ رهبر، انگيزش و ارتباطات 

باشد. ریزی شده میهای هدفمند برنامهزمان در جهت انجام فعاليتباشد. ارتباط و تعامل مناسب در بين اجزای انسانی سامی

ی نفوذ خود را در کارکنان فراهم نموده و در نتيجه توان برانگيختن آنان را در مدیران با ایجاد نظام ارتباطات مناسب زمينه

اکثر توان کارکنان در سازند. در هر حال داشتن رهبری اثر بخش موجب خواهد شد که حدجهت نيل به هدف ميسر می

 خدمت اهداف مدیریت و سازمان قرار گيرد. 

هـ (کنترل: کنترل عبارت است از سنجش عملکردها بر اساس برنامه که از وظایف مهم همه مدیران در هر رده و سطح 

ه انجام اقدامات اصالحی در ها را پيدا کرده و قادر بسازمانی است مدیران با انجام این وظيفه توان جلوگيری از انحرافات برنامه

 ها خواهند شد. راستای برنامه

 دانند. کارآفرینان بعنوان مرکز کنترل درونی که موفقيتها و شکستهای خود را از ناشی از عملکرد خود می

ه طراحی همواره سعی در کنترل رفتار خود و گرفتن بازخورد از عملکرد خود دارند، زیرا فقط با کنترل است که ایده و برنام

 ریزی دارد. ی نزدیک با برنامهتوان گفت که کنترل رابطهشده و به درستی پيش خواهد رفت می

 سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص: 

هيچ زن و یا مردى در دنياى کسب و کار تنها نيست. در این حيطه شما نيازمند کمک افراد دیگر هستيد و باید بتوانيد از آنها 

وظيفه ی هر مدیری رعایت اصل بهينگی است یعنی یک مدیر ارزشمند بتوانيدکسب و کارتان را هدایت کنيد. کمک بگيرید تا

کسی است که با به کارگيری بهينه منابع،سازمان را به سمت ارزشمندی سوق ميدهد الزم به ذکر است به کارگيری بهينه 

ین نوع سازماندهی در برگيرنده وظایفی است که یک مؤسسه امنابع فقط با برنامه ریزی صحيح از طرف مدیران حاصل ميشود.

شوند و زیر نظر یک مدیر کار دهند، در یک قسمت متمرکز میدهد. تمام کارکنانی که عمليات مشابهی انجام مینوعاً انجام می

د که هر یک وظایف و شونکنند. به عبارت دیگر در ساختار سازمانی بر حسب وظيفه، واحدها به نحوی از یکدیگر جدا میمی

های توليد، مسئوليتهای غير مشایهی با دیگری داشته باشند. برای نمونه در یک مؤسسه توليدی، جدا شدن واحدها به قسمت

 کند.فروش، مهندسی و پرسنل که هر یک از ارتباط با هدف شرکت وظایف خاصی را دنبال می
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 تصمیم گیرى :

 
در حوزه ی مدیریت است.این وظيفه به قدری اهميت دارد که برخی از علمای علم مدیریت تصميم گيری یکی از وظایف مهم 

را چيزی جز تصميم گيری تلقی نمی کنند.تصميم گيری در واقع فرایندی است که گزینش مطلوب و بهينه را از بين گزینه 

یاد شده را بشناسيم و در تصميم گيری ها به های مختلف امکان پذیر می سازد. این امکان فراهم نمی شود،مگر این که فرایند 

آن عمل کنيم.تصميم گيری در واقع وقتی مطرح می شود که بخواهيم مسئله و مشکلی را حل،یا بروز مسئله و مشکلی را 

 جلوگيری کنيم.

 طرح کسب و کار:

 

این سند باید ضمن طرح کسب و کار سندى مکتوب است که جزئيات کسب و کار پيشنهادى را مشخص ميکند.  تعریف:

 تشریح موقعيت کنونى ، نيازها ، انتظارات و نتایج پيش بينى شده را شرح دهد و کليه جوانب آن را ارزیابى کند. 

 اجزاى یک طرح کسب و کار:

  کلى اهداف       -1

  همکاران و طرح مجرى مشخصات       -2

  کسب و کار توصيف و تعریف       -3

  بازار ژىاسترات تحليل       -4
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  مالى تحليل       -5

  خالصه       -6

 طرح هم براى صاحب آن و هم براى حمایت کنندگان مالى آن، به دالیل زیر الزم است:

مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعى که براى آن نياز دارد به دقت فکر کند. این موضوع در  -1

 نياز، به وى کمک خواهد کرد برآورد ميزان سرمایه مورد

 یا بانکها-مالى کنندگان حمایت. باشد داشته کافى سرمایه آن اندازى راه براى کار، و کسب مالک که ميرسد نظر به بعيد -2

 است. درست و منطقى جدید، کار و کسب در گذارى سرمایه که شوند متقاعد باید-ریسکى گذاران سرمایه

 آن، مالى کنندگان حمایت براى هم و آن صاحب براى هم باشد، نداشته خوبى ایده کار و بکس اگر که است این بر فرض -3

            بررسی نمایند. هزینه و زمان از زیادى مقدار رفتن هدر از قبل و ریزى برنامه مرحله در را موضوع این باید

  (Idea To Business) :اندیشه )ایده( کسب و کار

 

 
 

ى از جالبترین عملکردهایى است که یک فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب شروع کسب و کار یک

کارآفرینى مزایاى متعددى . و کار کوچک هر ساله ایجاد ميشود و کارى را آغاز ميکنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب

بعاد این رقابت و طرح کسب و کار دقيق و کارا ميتواند منجر به دارد و در نتيجه رقابت در این حيطه نيز بسيار است. درک ا

شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکرد شما ازین مراحل تبعيت ميکند؟ سعى کنيد آنچه را که دیگران انجام ميدهند، 

 بررسى کنيد تا به چگونگى شروع کار پى ببرید.
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 : (Start Upشروع کسب و کار )

 

گيرد. در اینجا چالشهاى ى نيازمند انواع مختلف امور مالى است. یک تجارت موفق از سرمایه کافى نشات مىهر کسب و کار

زیادى وجود دارد ، اما منابع زیادى نيز براى کمک شما در دسترس است. حسابدارى و امور مالى کلى :آشنایی با امور مالی 

و این امر عالوه بر آشنایی تخصصی و فنی کارآفرین به هوش و یکی از کليدی ترین رمزهای موفقيت یک کارآفرین است 

ذکاوت شخص کارآفرین و آشنایی او با مسائل بازار نيز مرتبط می باشد یک کارآفرین تنها با یک تفکر سيستمی می تواند به 

که در سایر اجزای تجارت  اهداف بلند مدت خود دست یابد بنابراین کارآفرین عالوه بر اطالعات مالی باید تمام اطالعاتی را

 وجود دارند ازقبيل بازاریابی،توزیع،توليد و مدیریت را کنار هم گذاشته و صميم مناسب را اتخاض نمایند.

گيرى ، تمامى منابع ممکن را آورى سرمایه وجود دارد. باید توجه داشته باشيم که قبل از تصميممنابع زیادى براى جمع

 جستجو کنيم : 

  دازهاى شخصىانپس      -

 دوستان و افراد خانواده      -

 بانکها و مؤسسات اعتبارى     -

 وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار: 

( شرح وظایف شغلی: کارآفرین باید با آماده کردن شرح وظایف شغلی نقش کارمندان را مشخص کند. شرح وظایف شغلی 1

کند، شرح وظایف شغلی یط ویژه را که متضمن اجرای کار است مشخص میها و شراشود و مهارتجزئيات کاری که اجرا می

ها، توانایی افراد و ای از وظایف و مسئوليتها یا تجارت الزم، خالصهای از مشاعل، مهارتی خالصهباید حاوی اطالعاتی درباره

 که چه انتظاراتی از آنها دارند. کند استانداردهای اجرایی باشد. شرح وظایف شغلی برای داوطلبان استخدام مشخص می

 باشد. بنابراین شرح وظایف شغلی عبارت است از بيان واقعيت از کيفيات وظایف و مسئوليتهای مربوط به مشاغل می
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-ی کسب و کار را درک نمی( تفویض اختيار: با توجه به این واقعيت که هيچ کس بهتر از کارآفرین، یا مدیرعامل، اصول اوليه2

ابراین کارآفرینان باید تا حد امکان تمام تصميمات هم را خود اتخاذ نمایند، و تسلط کامل بر افرادی که تصميمات مالی کند، بن

ی کارآفرینان است بيشتر بيش از مبلغی معين را به عهده دارند داشته باشد، شرکت هر چه بزرگتر شود، تصميماتی که برعهده

خرد دخالت ندارد، ولی به طور قطع باید از جزئی چون تعيين کاغذهایی که شرکت میشود هر چند که کارآفرین در امور می

 ای که قرار است خریداری شود آگاه باشد. قيمت و توانایی رایانه

( نقش هيأت مدیره و مشاوران: کارآفرینان و یا مدیرعامل در مدیر کسب و کار ممکن است به ضرورت وجود هيأت مدیره یا 3

 ن در سازمان خود اذعان نماید.هيأت مشاورا

 های کارآفرینان ترکيب دانش فنی و تکنولوژی یا نيازهای بازار است. ( بازاریابی: یکی از مهمترین نقش4

تر بازار عبارت تعریف بازار: کلمه بازار تداعی کننده خيابان شلوغ و مملو از خریداران و فروشندگان است. اما به صورت دقيق

 نی که خریداران واقعی و بالقوه یک محصول وجود داشته باشد. است از هر مکا

 تعریف بازاریابی: عبارت است از فعاليتی انسانی به منظور تأمين نيازهای خریداران از طریق فرایند مبادله است. 

تمرکز شدید آنها به بازار و سازد، توجه و رابطه کارآفرینی و بازاریابی: آنچه که کارآفرینان را از دانشمندان و مخترعين جدا می

 پذیر نخواهد بود. نيازهای آن است که این مهم جز در سایه داشتن مهارت و دانش شناخت بازار و مدیریت بازار امکان

 

 :مدیریت بازاریابی

دن مبادالت های تعيين شده برای فراهم آورریزی اجرا، و کنترل برنامهمدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحليل، طرح

 باشد. می  های سازمانمطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستيابی به هدف

ی مشخصات تقاضا برای دستيابی به بندی آن و ارایهوظایف اصلی مدیریت بازاریابی شامل؛ منظم کردن سطح تقاضا و زمان

اشد. در گرایش بازاریابی، سازمان رسالت خود را در باهداف سازمان است به عبارت دیگر مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضا می

داند و باور دارد که این رضایت باعث ایجاد وفاداری و اعتقاد و تکرار معامله و تجارت در نهایت های مشتریان میارضای خواسته

 شود. های سازمان میسبب برآورده شدن هدف

ی فعاليتهایی که ارتباطات بازار را بين مصرف کنندگان خریداران، عامهتحقيقات بازاریابی: تحقيقات بازاریابی عبارت است از 

 کند.مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطالعات برقرار می

  

 مدیریت مالی:

باشد کارآفرین برای اینکه بداند چه موقع باید یکی دیگر از وظایف کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی می

را گسترش دهد و تا چه حد احتياج به اطالعات مالی دقيق دارد باید تمامی اطالعاتی که در سایر اجزای تجارت وجود کار 

دارند از قبيل بازاریابی، توزیع، توليد و مدیریت را در کنار هم قرار دهد و این همه مدیریت مالی را در مدیریت کسب و کار 

 دهد. نشان می

بينی وقایع بر مبنای مدلهای آوری اطالعات، پيشگيری بر اساس جمعتعریف مدیریت مالی: عبارت است از جریان تصميم

 اقتصادی، تجزیه و تحليل نتایج اقدامات است. 

 

 هاى شروع کار :هزینه 
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 ریزى کنيد. هاى اوليه کسب و کار خود برنامهبراى هزینه

شود ، بنابراین هيچ ى نقدینگى خاص خود است که در مراحل متفاوت توسعه مورد نياز مىهر کسب و کار متفاوت است و دارا

تواند شروع شود ، در هاى شروع وجود ندارد. بعضى کسب و کارها با یک بودجه محدود نيز مىروش کلى براى ارزیابى هزینه

این است که آیا شما داراى پول کافى براى شروع  گذارى عظيم باشد. اما نکته مهمحاليکه سایرین ممکن است نيازمند سرمایه

 کار و به اصطالح ریسک هستيد. 

ها یک بار هاى تجارى را در مراحل اوليه تخمين زنيد. بعضى از این هزینههاى شروع ، باید همه هزینهبراى شناسایى هزینه

بصورت مستمر است مانند بيمه ، مصارف ها است ، مانند هزینه ثبت شرکت و بهاى خرید یک مکان. اما بعضى از هزینه

 عمومى ) برق و تلفن ( و غيره. 

باشد که براى شروع ها فکر کنيد که آیا ضرورى هستند. یک بودجه واقعى براى شروع باید شامل عناصر مىبا برآورد این هزینه

( و متغير ) مربوط به فروش (.  ) هوایى هاى ثابتشوند: هزینهها به دو بخش مجزا تقسيم مىکسب و کار الزم است. این هزینه

هاى متغير هاى امور اجرایى است. هزینههایى مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بيمه و هزینههاى ثابت شامل مشخصههزینه

 هاى مربوط به فروش مستقيم یک محصول است. بندى ، کمسيون فروش و هزینهشامل خرید ، بسته

هاى متفاوت را هاى هزینههاى شروع استفاده از یک برگه گزارش کار است که مشخصهمحاسبه هزینهکارآفرین روش براى 

 بندى کرده است. فهرست

اینکه چه مقدار هزینه الزم است، بستگى به نوع کسب و کارتان دارد. بسيارى از کسب و کارهاى خانگى را مى توان با هزینه 

و کارهاى بزرگتر هزینه هاى بيشترى در بر خواهد داشت. فکر خوبى است که یک  اى خيلى ناچيز شروع کرد. بالطبع کسب

  .ماه تهيه کنيد 12ليست جامع از تمام هزینه هاى پيش بينى شده داشته باشيد و سپس یک گردش وجوه براى 

 :هاانواع شرکت

 

 
 

ص، سهامی عام، مؤسسات غير تجاری و های با مسئوليت محدود، سهامی خاتوان از شرکتهای موجود میاز اهم شرکت  

 تضامنی را نام برد که کارآفرین باید بسته به نوع و اندازه کسب و کار خود یکی از انواع فوق را برای شرکت خود انتخاب نماید: 

 نمایی: ها را معرفی میبطور مختصر این شرکت  
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 شرکت با مسئوليت محدود: -1

ای امور تجاری تشکيل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات شرکتی است که بين دو با چند نفر بر

 سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. 

 شرکت سهامی خاص:  -2

و سرمایه آن به سهام تقسيم شده  شرکتی بازرگارنی است که تمام سرمایه آن بطور انحصاری توسط مؤسسين تأمين گردیده

مسئوليت صاحبان و سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت 

 سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، بطور روشن و خوانا قيد شود. 

 : شرکت سهامی عام -3

ها های بزرگ الزم و ضروری است، در این گونه شرکتهای بزرگ عمرانی، صنعتی و کشاورزی وجود شرکتبرای انجام پروژه

ی شرکت، سرمایه حاصله را در شود، مؤسسين یا مدیران با ادارههای اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار میسرمایه

 جریان گردش صحيح اقتصادی قرار 

های عمرانی گذاری یا انجام فعاليتگردد؛ در مرحله اول سودی از سرمایهد و در اثر این عمل دو منفعت حاصل میدهنمی

 آورد. شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان مینصيب سهامداران می

 مؤسسات غيرتجاری:  -4

قانونگذار، نهاد حقوقی خاص را که دارای شخصيت حقوقی باشد جهت  هایی که به کار تجارت اشتغال دارند،در کنار شرکت

-بينی نموده است، مادهی غيرتجارتی دارد از قبيل کارهای علمی یا ادبی یا امور خيریه یا خدماتی، پيشانجام اموری که جنبه

 عریف نموده است: ی اصالحی ثبت تشکيالت و مؤسسات غيرتجارتی، مؤسسه غيرتجارتی را چنين تی یک آیين نامه

ی تشکيالت و مؤسساتی که برای مقاصد غيرتجارتی ار قبيل امور علمی یا امور خيریه و امثال آن تشکيل در قانون تجارت کليه

شود اعم از آنکه مؤسسين آنان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند بنابراین ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و می

 باشد. ی انسان دوستانه در قالب شخصيت حقوقی متصور میهاارائه کمک

 های تعاونی: شرکت -5

تعریف شرکت تعاونی: شرکتی است که بين اشخاص حقيقی برای فعاليت در امور مربوط به توليد و توزیع در جهت اهداف 

مکاری و تشریک مشاعی آنها با مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضاء از طریق ه

 شود. رعایت مقررات قانون مزبور تشکيل می

 شرکت تضامنی:  -6

-یکی دیگر از شرکتهایی که بعد از شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئوليت محدود در امور تجارتی مورد استقبال واقع می

شود و شخصيت شرکا نقش بسيار مهمی شوند، شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی از جمله شرکتهای شخصی محسوب می

 نمایند. در این نوع شرکت ایفا می

 

 اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار:

ها، های خدمات رسانی، مانند مهد کودکبيمه شدن کارآفرین در برابر بروز مشکالت احتمالی بسياری مفيد خواهد بود. شغل

تصميم بگيرد که قصد دارد  شوند کارآفرین بایدای از دعاوی مواجه میندههای تفریحی، مراکز خرید و غيره با شمار فزایپارک

توان ها، به موجب قانون اجباری است و نمیای قرار گيرد. توجه به این نکته ضروری است که برخی بيمهتحت پوشش چه بيمه
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مالی فعاليت کارآفرینانه الزم باشد. بعد ها اجباری نيست، اما ممکن است برای حفظ اعتبار شبکه از آن اجتناب کرد. سایر بيمه

های از اینکه کارآفرین نوع بيمه خود را مشخص نمود باید تصميم بگيرد چه مقدار حق بيمه باید پرداخت نماید. مجموع هزینه

يمه نيز توجه ریزهای مالی اهميت زیادی دارد و کارآفرین باید در برآوردهای هزینه به روند رو به افزایش حق ببيمه در برنامه

 داشته باشد. 

 فناوری اطالعات و نقش آن در توسعه کسب و کار:

 

 
 

دانش، در زمانی که ما از اقتصاد کاالیی به اقتصاد اطالعاتی تغيير وضعيت »ميالدی گفته است:  66پيتر دراکر در اوایل دهه 

ترین عامل پيشرفت و کارایی کسب کارها طالعات مهمبرداری کارآمد از ابهره« دهد.ایم، اساس اقتصاد نوین را تشکيل میداده

آوری اطالعات، مدیریت کاربرد اطالعات، سرنوشت شکست و یا بقای در عصر حاضر است به طوری که چگونگی و روش جمع

ترین اساسیآالت به زند. امروزه اطالعات فراتر از مواد اوليه، سرمایه، نيروی انسانی و ماشينیک شرکت یا سازمان را رقم می

رکن در توليد تبدیل شده است و کسب و کار موفق کسب و کار موفق کسب و کاری است که اطالعات را به عنوان منبع 

 داند.ها ضروری میکند و مدیریت بهينه اطالعات را برای فعاليتگيری تلقی میتعيين کنند. و سرنوشت ساز در تصميم

 : آگاهى از اطالعات روز و قوانین 

در  "شود. معموالشوند ، صداى شما شنيده مىئن شوید که زمانى که قوانين تاثيرگذار به کسب و کار کوچک پيشنهاد مىمطم

خصوص کسب و کارهاى کوچک انتقادهایى از نظر قانونگذارى وجود دارد. با یادگيرى چگونگى ایجاد قوانين ، پيگيرى قوانين 

توسط متخصصين و توضيح قوانين طرح شده ف سعى کنيد صداى خود را در هاى صورت گرفته مطرح شده ، مطالعه تحليل

 زمان انجام فرآیندهاى قانونگذارى به گوش افراد برسانيد. 

در خصوص قوانين به درک بهترى دست پيدا کنيد که بر تجارت کوچک شما تاثير بگذارد. با یادگيرى چگونگى و دليل ایجاد 

 .وضع قوانين شروع کنيد

 

 ها:کنولوژی اطالعات برای شرکتمزایای ت

وری را الف( افزایش سرعت: محاسبه و پردازش سریع اطالعات و انتقال فوری آن زمان انجام کار را کاهش و در نتيجه بهره

 نماید. دهدو فناوری اطالعات امکان جستجو و دستيابی سریع به اطالعات را نيز فراهم میافزایش می

مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغير است، در حاليمه تکنولوژی اطالعات دقتی باال و ثابت را ب( افزایش دقت: در مشاغل 

 کند. در انواع فعاليتهای پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است. تأمين و تضمين می

بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری  ی تکنولوژی اطالعات وج( کاهش اندازه فيزیکی مخازن اطالعات: با توسعه

 حجم زیادی از کتابهای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی 
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توان در هر دیسک فشرده اطالعات چندین کتاب را ذخيره نمود. مرکز تحقيقات علوم اسالی قم، از جمله مراکزی است که می

 به انجام این وظيفه مشغول است. 

-دهد و بسياری از واسطهی اداری: استفاده از تکنولوژی اطالعات شفافيت در انجام کارها را افزایش مید( رفع برخی از فسادها

 شود. کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایين میها را حذف می

های ها و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکهستعالمر( ایجاد امکان کار تمام وقت: به کمک فناوری اطالعات بسياری از ا

 ساعته از آن بهره گرفت.  24توان به صورت گيرد. بنابراین میکامپيوتری و به صورت خودکار انجام می

 ز( ایجاد امکان همکاری از راه دور: 

هایی از کاربردهای يره نمونههای همکاری مشترک و غمخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنين سيستم

 اند. تکنولوژی اطالعات در این زمينه

 های سيستم و کسب و کارهای کوچک ه( کاهش هزینه

وری شود و انجام کار تمام وقت، بهرهبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می

 گردد. ها میاهش مقدار زیادی از هزینهیابد و در نتيجه باعث کسيستم افزایش می

شود که عدم آنچه مسلّم است؛ تکنولوژی اطالعات به منزله یک سالح و ابزار جدید برای فعاليت جهان معاصر محسوب می

 استفاده از آن انوزای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت. 

 : ده سازپنج مهارت کسب و کار آین

 

امروزه در جوامع اطالعاتی یک شهروند به عنوان انسان عصر اطالعات، نيازمند یکسری توانائيها می باشد که با کمک آنها بتواند 

 ها مهارت این. کند فراهم نيز را کار و کسب پيشرفت موجبات آن، درست هدایت ضمن یک کسب و کار را شروع کرده و

              :از عبارتند

  زبان انگليسی -1

2-  IT+ الکترونيکى تجارت قوانين و روشها با آشنایى : توانایى کار با کامپيوتر + توانایى استفاده از اینترنت   
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  مدیریت: توان سرپرستی و راهبری -3

  e-marketingبازاریابی: آشنایى با خرید، فروش، تبليغات و   -4

با این تفاسير هر فردی ميتواند با نمره  نه و درآمد، آشنایى با مسائل اقتصادىمالی و اقتصادی: حسابدارى، مفاهيم هزی -5

دادن به ميزان آشنایيش با هریک از مباحث فوق، توان خود را در کسب و کارهای عصر حاضر مورد سنجش قرار 

مار بيایند، نيازهای فاکتور عنوان شده در اصل بيش از اینکه مهارت و توانایی به ش 5دهد. از یک دیدگاه نيز، این 

 ضروری انسان امروز به نظر می رسند.

 مدیریت اخالق در محیط کار: 

 توجه به اخالق کاری موجب بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع گردیده است.  -1

 شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکرد اخالقی خود را حفظ نماید. های اخالق باعث میبرنامه -2

های اخالق رفتارهای شود. برنامهوری میگيری کارهای گروهی قوی و افزایش بهرهخالق باعث تبدیل شکلهای ابرنامه -3

ها تناقص آشکاری بين کند معموالً سازمانهایی که به نظر رهبران در اولویثت قرار دارند هماهنگ میکارکنان را با ارزش

شود. توجه و بحث و ط رفتار کارکنان در محيط کار منعکس میبيند که توسهایی میهای ترجيح داده شده و ارزشارزش

شود کارکنان احساس ها باعث افزایش روحيه کار گروهی، صداقت و صراحت در محيط کار میگفتگوی مداوم درباره ارزش

عملکرد قوی کار های مورد نظر سازمان همخوانی و هماهنگی وجود دارد لذا با انگيزه و های آنان و ارزشکنند بين ارزشمی

 کنند. می

 

 اخالق مدیریتی از دیدگاه علی )ع(: 

 مدیر عالوه بر دانش و مهارت باید از اخالق مدیریتی برخوردار باشد که دارای ابعاد مختلف زیر است: 

لطف و محبت: اصل اساسی اخالق مدیریتی لطف و محبت نسبت به همه اقشار مردم است حتی سختگيری نسبت به  -1

خواهد که حقوق اساسی همه اقشار را تامين کنند و در برابر مردم فروتن و پسندد و از استاندارانش میين فکریش را نمیمخالف

 متواضع باشند. 

کند و از آنان صبر و پایداری: امام مدیران را به صبر در برابر مشکالت و بردباری در برابر خطاهای مردم دعوت می -2

ی با عجله و شتاب تصميم نگيرند حتی در مجازات خطاکاران البته این صبر و بردباری به معنی خواهد که در هيچ کارمی

 سنتی در انجام وظایف نيست. 

های مردم را نادیده بگيرند و آنان را مورد عفو قرار دهند. امام علی )ع( چشم پوشی و گذشت: مدیران باید خطاها و لغزش -3

 نمایند. کنند و آنان را انشاء میعيوب مردم را جستجو می داند کهبدترین افراد را کسی می

صراحت و قاطعيت: مدیران باید در مواقع حساس به صراحت تصميم بگيرند و با قاطعيت آن را اجرا کنند. البته اصل  -4

را مجازات نمود تا دیگر  اساسی مدارا و گذشت است. اما در اجرای قانون و ایجاد عدالت باید با قاطعيت اقدام کرد و خيانتکاران

 کسی به حقوق مردم ستم نکند. 

شمارد که موجب مستبد نبودن: صراحت و قاطعيت نباید منجر به استبداد شود. امام علی )ع( استبداد را بالی بزرگی می -5

 شود. فساد در دل و سستی در دین و سبب ایجاد حوادث سخت برای حکومت می
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خواهيم که با یکدیگر مشورت کنند و از عقل ما به جای استبداد در آن از حاکمان و مردم می مشورت کردن: امام علی )ع( -6

 همدیگر یاری بگيرند. 

 منابع

 ینشر آستان قدس رضو - 87سال  -چاپ دهم  - ديتول تیریمد - یعيرشفيو نصرا... م یدمهديس ،یالوان -1

 -سال چهارم  - کيفصلنامه لجست - نيتام رهيزنج یده از همزمانبا ارزش با استفا انیجلب مشتر -رضا  دمحمديامام، س -2

 71سال  - 11شماره 

 61شماره  -سال دهم  -مجله روش  - نيتام رهيزنج تیریمد -اکبر و همکاران  یعل ا،يک یديسع -3

نشر  - 71سال  -چاپ دوم  -یريو سروش صغ یغضنفر یمهد - ــديتول تیریمد یها ستميس -و همکاران  یميبراون، ج-4

 دانشگاه علم و صنعت

 کيتجارت الکترون یمل شیهما نيچهارم-5

 پایزر؛ سا یارائه در شرکت فنرساز یبرا نيتام رهيزنج تیریبر مد یمطالعه جامع و کاربرد-6
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