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Entrepreneurship

احد عظیم زاده
 از دست دادن پدر در  7سالگی و امكانات مالی پایین اجازه نداد به مدرسه برود .پس
از رفتن به كالس اول مجبور شد پشت دار قالی بنشیند و تا  13سالگی روزها قالی
میبافت و شبها درس میخواند.
 در این فكر بود كه یك كارگاه فرشبافی راه بیندازد بنابراین سراغ پسرعموي پدرش

رفت و از او  20هزار تومان قرض كرد و  60هزار تومان هم از بانك وام گرفت.

 به این نتیجه رسید كه با صادرات كارش را شروع كند .پس از بررسی اولیه به ده
خودشان رفت و ساختمانی اجاره كرد با 10درصد نقد و بقیه اقساط دستگاه خرید،
ابریشم هم قسطی خرید و با ریسك پذیري باال و دست خالی شروع به كار كرد.
 آغاز صادرات به آلمان ،ایتالیا ،سوئیس ،انگلیس ،بلژیك و دیگر كشورها
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 سفرهاي بسیار ،بازدید از موزههاي فرش كشورها واقتباس و الهام گرفتن از طرح آنها
و شناسایی سلیقه مشتریان (اصل احترام به مشتري)

محسن آزمایش
 وضعیت مالی خانواده آنقدر خوب نبود كه تمامی فرزندان راهی مدرسه شوند .محسن تنها
چهارسال درس خواند و یازده ساله بود كه راهی بازار كار شد و به كارگاه آهنگري رفت.
 تا سی سالگی دو اقدام مهم صورت داد .كارگاهی براي خود راه اندازي كرد و تالش كرد تا
لوازم خانگی بسیار ابتدایی را تولید كند و همچنین شهرتش را به «آزمایش» تغییر داد.

 او به مرور زمان كارگاه خود را كمی وسعت داد .كارگاه آزمایش بزرگ شده بود ولی به
ناگهان تمام آنچه ساخته بود در آتش سوخت و برباد رفت.
 توان و عالقه براي ادامه زندگی سبب شد زمینی در جاده تهران نو خریداري كند تا این بار
بیرون شهر پایه هاي كسب و كار خود را بنا گذارد.
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محسن در دهه  ۵0كاالهاي خود را به بازارهاي حاشیه خلیج فارس هم ارسال كرده بود.

حمید و سعید محمدي
 حمید و سعید محمدي براي عكاسی دیجیتال دنبال دوربین بودند .بعد از جست و جو در
اینترنت دوربین مورد نظر را از بازار خریداري كردند اما چند روزبعد پی بردند ،لنز
دوربین دست دوم است .این تجربه ناخوشایند خرید به شكل سنتی ،جرقه اولیه

تاسیس شركت دیجی كاال بود.
 دیجی كاال در آغاز تنها به نقد و بررسی كاالهاي دیجیتال نظیر موبایل می نمود ولی با
گذشت زمان به فكر فروش این محصوالت در وب سایت خود افتاد.
 دیجی كاال در سال  13۸۵بنیانگذاري شد .پرسنل اولیه آن  ۵نفر بودند و اكنون به
 1200نفر افزایش یافته است.
 دیجیكاال سهم بیش از  ۸۵درصدي از بازار خرده فروشی آنالین ایران را در دست دارد.
 در حال حاضر این سایت از نظر موسسات تعیین سطح خارجی با ارز ارزش تقریبی 1100
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میلیارد تومانی بزرگترین استارتاپ ایرانی لقب گرفته است.

حسام آزمندي
 اولین كار حسام آزمندي و شریكش رضا محمدي ،سایتی براي چاپ بر روي تی شرت با نام

«طوطی» بود اما با رفتن یكی از شركا براي ادامه تحصیل ،تیم از هم پاشید و او نیز به سوئد
رفت و در رشته طراحی كسب و كار مشغول به تحصیل شد.
 تبدیل چالش تحریم به فرصت و بومی سازي اپلیكیشن هاي خارجی مشابه (گوگل پلی)
 بهمن ماه  ۸۹نسخه اولیه اپلیكیشن بازار به صورت مستقل شكل گرفت و در نمایشگاهی با
عنوان كنگره موبایل ایران نسبت به معرفی آن اقدام شد.
 تمركز روي محصول وارائه بهترین خدمات
 بیش از  31میلیون كاربر فعال ماهانه
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 ارزشی حدود  4۵0میلیارد تومان

محمد جواد شكوري مقدم
 وي متولد  1361است و از  16سالگی با دنیاي برنامه نویسی آشنا شده و به طور پاره وقت
با شركت ایران سیستم همكاري می كرد.
 تحصیالت دانشگاهی را نیمه كاره رها كرد ،قبل از آن در طول دوران دانشجوي به برنامه
نویسی به عنوان یك فعالیت جانبی كنار تحصیل می پرداخته است.
 شبكه اجتماعی كلوپ را با الهام از اوركات در سال  ۸3راه اندازي كرد.
 سه سال بعد یعنی در سال  ۸6سامانه پرشین بالگ را از دو نفر كه قبالً آن را ایجاد كرده
بودند ،خریداري كرده و آن را توسعه دادند.
 در سال  ۸۹تصمیم گرفتند كه پشتیبانی و پخش ویدئو را به كلوپ اضافه كنند اما در آن
زمان تعامل با هیچ سامانه دیگري امكان نداشت به همین دلیل ایده اولیه راه اندازي
آپارات شكل گرفت.
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 آپارات اكنون روزانه بیش از پنج میلیون بازدید و ارزشی حدود  200میلیارد تومان دارد.

انتخاب مسیر شغلی كارآفرینی

موفقیت به چه معناست؟
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در واژه نامه وبستر؛ موفقیت به مفهوم « رسیدن رضایت بخش به هدف » تعریف شده است.

آلفرد اوست باور دارد که  :آرامش و احساس امنیت بهترین نوع موفقیت است.

فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود برسد و در درون رضایت خاطر احساس کند
که این امر خود دستاورد تالش و کوشش پیوسته در زندگی است.

چرا تعیین هدف شغلی مهم است؟

کمک می کند که
تمرکز داشته باشیم.
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به ما انگیزه عمل می دهد.

کمک می کند در پی کشف
استعدادها و توانایی هایمان باشیم.

امکان برنامه ریزی برای آینده
را فراهم می کند.

مراحل مهم برنامه ریزي شغلی:
ارزیابی خودمان
یافتن شغل متناسب با ویژگی هاي خودمان
هدف گذاري و برنامه ریزي
آمادگی شغلی و عرضه كردن محصول خود به بازار
مدیریت شغلی

بهترین مسیر شغلی ،فرایندي است كه از درون آغاز می شود!
خود آگاهی در خصوص ویژگی هاي شخصیتی
خودآگاهی در خصوص توانایی ها و استعدادها
خودآگاهی در خصوص مهارت ها

تفاوت هدف و آرزو

 .1مشخص و واضح هستن ( )Specificیعنی مبهم نیستن و میشه گفت چه كسی ،كجا و چطوري قراره انجامشون بده.
 .2قابل اندازه گیري هستن ( )Measurableیعنی می تونیم بر اساس معیارهاي مشخص بسنجیم كه چقدر به اهدافمون نزدیك شدیم.
 .3قابل دستیابی هستن ( )Achievableیعنی بر اساس شرایط و امكانات موجود امكان رسیدن به این اهداف وجود داره .
 .4منطقی و واقع بینانه هستن ( )Reasonable/ Realisticیعنی با واقعیت هاي موجود و همچنین ویژگی ها و توانایی هاي ما هماهنگ هستن.
 .5داراي زمان مشخص و محدود هستن ( )Timelyیعنی قراره در زمان مشخصی بهشون دست پیدا كنیم و براي همین میتونیم برنامه ریزي و

زمان بندي كنیم كه در مراحل مختلف چه كارهایی رو انجام بدیم تا در نهایت به هدفهامون برسیم.

تعریف كارآفرینی
●كارآفرینی ریشه فرانسوي دارد ( )entreprendreكه به معناي «متعهد شدن» است و در سال  1۸4۸توسط استوارت میل به
 Entrepreneurshipترجمه شده است.
●در تعریف واژه نامه وبستر كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطرات یك فعالیت اقتصدي را تقبل ،سازماندهی و اداره كند.
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تعریف كارآفرینی
●كلمه كارآفرین حدود سیصد سال قدمت دارد و نخستین كسانی كه واژهي كارآفرین و مفهوم كارآفرینی را مورد توجه قرار دادند،
اقتصاددانها بودند اما كارآفرینی به شكلی آن را یك علم بدانیم و در رشتههایی مثل مدیریت كارآفرینی مورد توجه قرار گیرد ،تنها حدود یك
قرن است كه رواج یافته است.
●ریچارد كانتیلون :كارآفرین كسی است كه كسب و كاري را سامان میدهد و ریسك این كار را میپذیرد .به این امید كه از این ریسك كردن،
سودي به دست آورد.
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تعریف كارآفرینی
كارآفرینی درک و بهره برداري از فرصتهاست.
كارآفرینی نیروي محركه موتور توسعه اقتصادي است.
شومپیتر به رابطه بین كارآفرینی و نوآوري توجه ویژه داشت( .تخریب خالق)
پنج شیوه مهم نوآوري از نگاه شومپیتر:
 -1معرفی یك كاالي جدید
 -2به كار گیري یك شیوهي جدید براي تولید یك محصول قدیمی
 -3ایجاد یك بازار جدید براي یك محصول موجود
 -4كشف و بهكار گیري یك منبع جدید براي تامین مواد اولیه
 -۵ایجاد یك ساختار جدید براي یك صنعت موجود
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شناسايي
و بهره برداری
از فرصت ها
بهره برداری بهينه
از منابع موجود

عناصر اصلی
در تعریف
كارآفرینی

نوآوری و

خلق ارزش های نو
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ريسك پذيری

تمركز بر اقدام

ویژگی های کارآفرینان

20

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

استقالل طلبی و
داشتن کنترل درونی
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تعهد ،سختکوشی و
فداکاری

قاطعیت و توانایی
تصمیم گیری سریع

توانایی تحمل ابهام
و عدم قطعیت

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

داشتن اعتماد به نفس
و عزم راسخ
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ریسک پذیری و
پیشرفت گرایی

موشکافی مسائل
و آینده نگری

برنامه ریزی داشتن

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

دلبستکی و عشق به
کارآفرینی
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هوش هیجانی و
انعطاف پذیری باال

خالق بودن و
دیدن فرصت ها

داشتن روحیه کار تیمی

الگوي تلسكوپی توسعه مهارت هاي كارآفرینی

مهارت های کارآفرینی
نوآوری
خالقیت
ریسک پذیری
تحمل ابهام
نیاز به توفیق
استقالل طلبی

مهارت های کسب و کار
مهارت های مدیریتی
مدیریت مالی
زبان
بازاریابی
فناوری اطالعات

تخصص
عمل و تجربه

دانش

اکوسیستم (زیست بوم) کارآفرینی

GEM & GEI

برنامه دیده بان جهانی كارآفرینی ) ،(global entrepreneurship monitorارزیابی سطح ملی فعالیت هاي كارآفرینی است.
سه پرسش اساسی :
 -1تا چه میزان سطح فعالیت هاي كارآفرینانه میان كشورهاي مختلف ،متفاوت است؟
 -2آیا فعالیت هاي كارآفرینانه موجب رشد اقتصادي و دارایی هاي ملی می شود؟

 -3چه چیزي سبب می شود كه كشوري در خصوص كارآفرینی عملكرد بهتري داشته باشد؟

كشور توسعه یافته و
اقتصاد موفق

شركت هاي موفق

افراد موفق

رتبه • 72
 137كشور •

رتبه • 85

 137كشور •

201۸
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مهمترين نقش های كارآفريني در توسعه اقتصادی و اجتماعي

وضعیت اقتصادي از بعد كارآفرینی:
رشد اقتصاد ملی
GDP
اشتغال زایی و
كاهش فقر

فرصت هاي
كارآفرینانه

توانایی هاي
كارآفرینانه
 مهارت ها -انگیزش

 مالی سیاست هاي دولت برنامه هاي دولت آموزش پژوهش و توسعه زیر ساخت هاي تجاري و قانونی بازار داخلی دسترسی به زیر ساخت هاي فیزیكی -هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی

نقش فرایندهاي كارآفرینانه در رشد اقتصادي

بستر و زمینه
فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی

تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP
كل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقیم كشور در
دوره زمانی معین (ساالنه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی مینامند.

تعریف واژگان كارآفرینی و كسب و كار

تعریف واژگان كارآفرینی  -تعریف كسب و كار
واژه نامهي آكسفورد :كسب و كار به معنی خرید و فروش و تجارت است.
واژه نامهي النگمن :كسب و كار به فعالیتی در پی درآمد زایی و تجارتی كه از آن پول حاصل شود ،گفته می شود.
كاري كه در آن خدمات یا كارهایی كه دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را
دارند ،تولید ،توزیع و عرضه می شود.
هر تبادلی كه درآن خرید و فروش صورت گیرد ،كسب و كار نیست ،بلكه كسب و كار ،هر نوع تبادل تكرارشونده و تجدید پذیر
خرید و فروش است.

كسب و كار عبارت است از تولید و عرضه یا خرید و فروش كاالها و خدمات به منظور به دست آوردن سود.

مبانی و مفاهیم كسب وكار

فروش یا انتقال
کاالها و خدمات
برای کسب ارزش

انگیزه سود

معامله کاالها و
خدمات

تکرار معامله ها

فعالیت توأم با
ریسک

انواع كسب و كار
كسب و كارهاي خانگی به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سكونت شخصی كه با استفاده از ابزارها و
امكانات خانگی راه اندازي شود كسب و كار خانگی میگویند.

كسب و كارهاي خانوادگی به كسب و كارهایی گفته می شود كه افراد یك خانواده و خویشاوندان اقدام به
تشكیل كسب و كاري میكنند.
كسب و كارهاي روستایی این كسب و كارها با توجه به اندازه كوچك روستاها ،در مقیاس كوچك هستند و با
توجه به غالب بودن فعالیتهاي كشاورزي و كارگاهی از كارایی ویژهاي برخوردارند.

کسب و کارهای خانگی
فعالیتی است كه در محل سكونت شخصی و با استفاده از امكانات خانه راه اندازي می شود.

ساختار ساده  /زودبازده  /نیاز به سرمایه اندک
معافیت مالیاتی و عوارض
اداري و تجاري

عدم نیاز به تغییر كاربري
مسكونی به تجاري

سهم كسب و كار خانگی در میان كل كسب و كارهاي جهانی  30درصد است.
در آمریكا سهم كسب و كار خانگی  ۵2درصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط را شامل می شود.

گام های راه اندازی کسب و کارهای خانگی

انتخاب نوع فعالیت

تهیه مدل و
طرح كسب و كار

تأمین مالی

تطبیق خانه
با شغل گزینشی

ایجاد تعادل بین كار
و زندگی

مدیریت زمان

توجه به امنیت و
سالمت شغلی

گزینش و ثبت نام
تجاري ( برند)

ثبت رویدادهاي
مالی

بازاریابی و تبلیغات

کسب و کارهای خانوادگی

كسب و كارهاي مجازي
كسب و كارهاي مجازي كسب و كاري است كه از ابزارهاي غیر حضوري براي انجام كسب و كار بهره میگیرد و برخالف
كسب و كارهاي سنتی است كه بر داد و ستدهاي چهره به چهره به همراه مستندات فیزیكی و مانند آن استوارند.
 -1كسب و كار الكترونیك این نوع كسب و كار با پیدایش كامپیوتر ،اینترنت و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یكی از
سریعترین كسب و كارها از نظر تعداد ،سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند به طوركلی كسب و كار
اینترنتی به فروش فرآوردهها یا خدمات در بستر اینترنت گفته می شود.
 -2كسب و كارهاي بدون كارخانه این دسته از كسب و كارها شامل كسب و كارهایی است كه در آنها همه مرحله هاي
فرآیند ایده تا تولید طی می شود با این تفاوت كه مرحله تولید كارخانه اي آن برون سپاري میشود.

كسب و كار هاي بدون كارخانه
كسب و كارهاي بدون كارخانه :این دسته از كسب و كارها شامل كسب و كارهایی است كه در آنها همه مرحله هاي
فرآیند ایده تا تولید طی می شود با این تفاوت كه مرحله تولید كارخانه اي آن برون سپاري میشود.
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در بازارهاي رقابتی
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كسب و كارهاي اینترنتی

تحلیل رقبا

برآورد هزینه و سود
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ترابري (حمل و نقل)

امكان تأمین
همیشگی موجودي
( مقیاس پذیري)

انواع كسب و كار
كسب و كارهاي كوچك كسب و كارهایی هستند كه كمتر از  ۵0نفر در استخدام دارند بانك مركزي ایران نیز كسب و
كارهاي زیر  100نفر نیروي كار را به عنوان بنگاه هاي كوچك و متوسط تلقی میكند.
كسب و كارهاي متوسط به كسب و كار هایی گفته می شود كه شمار افرادي كه در آن كار میكنند میان  ۵0تا  ۵00نفر
باشند ( .بنگاه خرد  1تا  ۹نفر  -بنگاه كوچك  10تا  4۹نفر  -بنگاه متوسط  ۵0تا  24۹نفر)
كسب و كارهاي بزرگ به آن دسته كسب و كارهاي گفته میشود كه بیش از  ۵00نفر كارمند دارند و از نظر اندازه
سود و فروش به طور معموالً ارقام باالیی را به خود اختصاص میدهند.

شركت دانش بنیان
شركتها و موسسههاي دانش بنیان موسسه یا شركت خصوصی یا تعاونی است كه به منظور هم افزایی علم و
ثروت و گسترش اقتصاد دانشمحور ،تحقق هدف هاي علمی و اقتصادي شامل گسترش و كاربرد و اختراع و
نوآوري و نیز تجاريسازي نتیجه هاي پژوهش و گسترش آن شامل طراحی و تولید كاالها و خدمات در حوزه

فناوريهاي نوین و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در حوزه نرم افزار ها تشكیل می شود.

www.daneshbonyan.isti.ir

استارتاپ ها
تعریف واژگان كارآفرینی – شركت دانش بنیان

تعریف مركز كسب و كارهاي كوچك آمریكا:

استارتاپ ،كسب و كاري است كه عمدتاً حول محور تكنولوژي شكل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد.
تعریف اریك ریس:

تعریف استارتاپ

استارت آپ یك نهاد انسانی است كه براي ارائه یك محصول یا خدمت جدید در شرایطی كه ابهام باالیی

وجود دارد به وجود آمده است.
تعریف استیو بلنك:
استارت آپ ،سازمانی در جستجوي یك مدل كسب و كار تكرار پذیر و مقیاس پذیر است.

تعریف كتاب كارآفرینی  :كسب و كارهاي نوپا یا استارتاپ به شركتهاي گفته میشود كه با
یك ایده نخستین آغاز میشوند و به سرعت رشد مییابند و به درآمد می رسد و معموالً نیاز

به سرمایه آغاز هنگفتی ندارد و به كمك فناوري گسترش پیدا میكند.

استارت آپ ،سازمانی موقت است كه با هدف یافتن یك مدل كسب و كار تكرار پذیر و مقیاس پذیر به وجود آمده است.

تعریف واژگان كارآفرینی – انواع سرمایه گذاران

startup ecosystem

Venture Capitals

Angel Investors

Crowdfunding

سرمایه گذاران فرشته ) (Angel Investor
اغلب کارآفرینان با تجربه هستند که بر خالف سرمایه گذاران خطرپذیر ( )VCاز سرمایه شخصی خود برای حمایت از رشد
استارتاپ ها استفاده میکنند و دغدغه دستیابی به بازدهی بیشتر را دارند بنابراین به طور معمول تجربه و توان مدیریتی
خود را نیز برای راه اندازی و رشد هرچه بهتر استارتاپ ها به کار میگیرند.

سرمایه گذاران فرشته که معموالً هر یک به حوزه کاری خاصی عالقه دارند ،در مقایسه با سرمایه گذاران خطرپذیر با مبالغ
کمتر و در مراحل اولیه سرمایه گذاری می کنند اما ریسک باالتری را می پذیرند و به استارتاپ ها کمک می کنند تا مراحل
دشوار اولیه را پشت سر بگذارند .

سرمایه خطرپذیر Venture Capital
نهادهای مالی که بهطور تخصصی در تامین مالی پروژهها و طرحهای با ریسک باال فعالیت میکند ،شرکت و یا
صندوق های سرمایهگذاری خطرپذیر نامیده میشوند.
 سهام شرکت را خریداری می کنند (تامین مالی از طریق دارایی) با مشارکت فعال به توسعه محصول یا خدمات جدید کمک و در شرکت ایجاد ارزش می کنند. -با انتظار سود باالتر ،ریسک های بیشتر را می پذیرند و گرایش بلندمدت دارند.

سرمایه گذاري جمعی یا Crowd funding

در سرمایه گذاری جمعی کمپین هایی برای جمع آوری سرمایه های کوچک از تعداد زیادی از افراد از طریق
رسانه های اجتماعی و وبسایت های مربوطه راه اندازی می گردد تا صاحبان ایده یا طرح با دریافت این حمایت
مالی بتوانند پروژه خود را توسعه بخشند.

نوآوران و کارآفرینان فردای ایران
خالق و سالمت باشید.

