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زهرا لیاقتزاده

چکیده
اکنون در عرصه جهانی ،افراد خالق ،نوآور و مبتكر به عنوان کارآفرینان ،منشاء تحوالت بزرگی در زمينههاي توليدي و
خدماتی شدهاند که از آنها به عنوان قهرمانان ملی یاد میشود .در واقع چرخههاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه کارآفرینی به
حرکت درمی آیند .کارآفرینان نه تنها به ایجاد کسب و کار جدید میپردازند ،بلكه فرصتهاي اشتغال را افزایش میدهند که
منجر به ایجاد منابع جدید اکتشاف ،فناوريهاي جدید و نوآوري میشود .در ایاالت متحده هر سال بيش از یك ميليون فعاليت
تجاري جدید شروع به کار میکند .این در حالی است که در ایران تعداد کمی مؤسسه کارآفرینی در دهههاي اخير وجود داشته
است .بنابراین با توجه به کم بودن کسب و کارهاي ایجاد شده توسط کارآفرینان در ایران ،نقش با اهميت کارآفرینی در توسعه و
پيشرفت اقتصاد کشور و اهميت باالي اجراي اقتصاد مقاومتی و حمایت از توليدات داخلی ،هدف از انجام این پژوهش ارائه
راهنماییهاي عملی جهت راهاندازي کسب و کارهاي خصوصی است تا بتوان گامی در جهت ایجاد فضاي مناسب جهت توسعه
اقتصادي  ،افزایش منابع ملی ،کاهش نرخ بيكاري ،تعادل ساختاري و توسعه در شهرها و روستاها برداشت .پژوهش حاضر از نوع
مروري است و اطالعات آن از طریق جستجو در پایگاههاي الكترونيكی بدست آمده است .این راهكارها و راهنماییها عبارتند از:
شناختن احساسات ،شور و اشتياق خود ،حفظ رقابت یكپارچه ،برنامه ریزي براي موفقيت ،یافتن یك مشاور ،مشوقهاي دولت،
تأمين مالی مخاطرهآميز خود ،برنامهریزي براي رشد و کار با افراد حرفهاي شایسته.
کلمات کلیدی :کارآفرینی ،راهاندازي کسب و کار ،کسب و کار خصوصی.

 -1مقدمه
هر شخصی هر کاري را که انجام میدهد به دنبال کسب منافع و خلق ارزشهاست .بنابراین اشخاصی که با رها
کردن محدوده آسایش خود و تحمل ریسكها و سختیهاي فراوان وارد دنياي کارآفرینی میشوند نيز به دنبال مزایاي
کارآفرینی هستند که در مشاغل دیگر نمیتوان آنها را به دست آورد .مهمترین آثار توسعه کارآفرینی ،افزایش نوآوري ،ارتقاي
سطح فناوري ،افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات ،توليد دانش فنی ،ایجاد اشتغال ،توليد و توزیع درآمد در سطح جامعه است
که در نتيجه می تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد .کارآفرینی باعث استفاده از ظرفيتهاي بالاستفاده در اقتصاد ،ایجاد
محيط رقابتی ،بهبود کيفيت محصوالت توليدي ،توسعه صادرات غيرنفتی میشود .پژوهشهاي گسترده ،نقش حياتی بنگاههاي
کوچك و متوسط را در ایجاد شغل نشان میدهد .به عنوان مثال در ایاالت متحده ،بنگاههاي با کمتر از  055کارکن تقریبا دو
سوم تمام شغلهاي جدید را ایجاد میکنند و به طور نامتناسبی به ابداعات و ابتكارات کمك میکنند ،به گونهاي که تعداد ثبت
اختراعات به ازاي هر کارمند ،توسط این شرکتها  31برابر شرکتهاي بزرگ است .3بر اساس آمار دیدهبان جهانی کارآفرینی،
کارآفرینان در ایران از جایگاه برتري نسبت به همتایان خود در فرانسه برخوردار بوده و همتراز این افراد در ایاالت متحده هستند
و نوآوري کارآفرینان ایرانی در ابعاد متنوعی نمایان است .2بخش خصوصی و سازمانهاي غيردولتی در سالهاي اخير به واسطه
خصوصیسازي بنگاههاي تحت مالكيت دولت ،فضاي کار بيشتري پيدا کردهاند و تمام مقررات اعمال شده بر آنها ،لزوما
محدودکننده نيستند .بر اساس دادههاي بانك جهانی ،شروع یك کسب و کار در ایران به عنوان درصدي از درآمد سرانه ملی ،تنها
یك ششم ترکيه هزینه دارد .ایران همچنين امتياز نسبتا باالیی در خصوص اجراي قراردادها دارد .اما به طور کلی ،در رتبهبندي
سهولت کسب و کار بانك جهانی ،ایران در جایگاه 331ام در ميان  311کشور قرار دارد و امتيازات آن در برخی موضوعات از
قبيل ثبت دارایی ،حمایت از سرمایه گذاران اقليت و ورشكستگی ،بسيار ضعيف است .عامل اصلی که به عنوان موانع کارآفرینی در
ایران عمل میکند ،فقدان تخصص کارآفرینی ،نبود راهنماییها و مشوقها و همچينين عدم ارائه راهنماییهاي صحيح جهت راه-
اندازي کسب و کار خصوصی افراد است .باتوجه به اینكه نگرش و شناخت کارآفرینان از کارآفرینی و نحوه راهاندازي کسب و کار
خصوصی به عالقۀ آنها به شروع کسب و کار خود شكل میدهد ) .(Yurtkoru et al, 2014در این مطالعه که در آن از گزارش
شرکت مشاورهاي جهانی  EYکه یك نقش حياتی در ساختن دنياي کاري بهتر براي انسانها ،مشتريها و اجتماع ایفا میکند،
آمارهاي مؤسسه جهانی مكنزي و مطالعات دیگر استفاده شده است ،راهنماییهاي عملی براي کارآفرینان جوان جهت راهاندازي
کسب و کار خصوصی ارائه شده است .این پيشنهادات و راهنماییها دربرگيرنده مواردي است که ممكن است کارآفرینان هنگام
راهاندازي کسب و کار خصوصی با این موارد روبرو شوند.
 -2مفهوم کارآفرینی
کارآفرینی 1مفهومی است که همواره با خلقت بشر وجود داشته است ،یعنی از زمانی که انسان نخستين ،شروع به شكار
کرد و با وجود رشد اقتصاد جهانی ،کارآفرینی فرصتهاي یكسانی را در کسب سودهاي کالن براي تمامی انسانها به وجود آورده
است ) .(Wellington & Zandvakili, 2006کارآفرینی ،شناسایی و استفاده از فرصتها براي خلق توليدات ،خدمات و روش
هاي کاري جدید است ).(Subramaniam & Youndt, 2005
ماهيت کارآفرینی ،توانایی مدیریتی شرکت در منافع آن است که در نتيجه ایجاد و تعقيب فرصتها بدون وابستگی به
منابع جاري با کنترل شرکت به وجود میآید ) .(Mtigwe, 2005تمایل به کارآفرینی ،صفتی است که موجب میگردد یك فرد،
یك دوره کاري را در یك شغل آزاد بگذراند یا کسب و کار شخصی خود را راه بياندازد .بعالوه ساسو و ساسو در مطالعه خود به
این نتيجه رسيدند که مردان تمایل بيشتري به کارآفرینی دارند و پاداش هاي پولی را بسيار مهم ارزیابی میکنند ،همچنين این
مطالعه نشان داده است پسزمينه خانوادگی بر قصد کارآفرینی تأثير میگذارد ).(Sasu & Sasu, 2015
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 -1-2کارآفرینی به معنی فرایند نوآوری

مطابق این تعریف ،کارآفرینی شامل خلق یا کشف و بهرهبرداري از فرصتهایی است که از تعامل کارآفرینان با محيطی
که در آن کار میکنند ،منتج میشود .بهرهبرداري از فرصتها توسط کارآفرینان ،منجر به نوآوري میشود .این نوآوري شامل
معرفی محصول یا خدمت جدید ،روش سازماندهی جدید ،گشایش بازار جدید ،فرآیندهاي جدید و مواد اوليه جدید میشود
(سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص .)1
 -2-2کارآفرینی به معنی ایجاد کسب و کار جدید

این رویكرد بر اینکه کارآفرین چه کاري انجام میدهد ،تمرکز میکند ،نه اینکه کارآفرین کيست .طبق این تعریف،
کارآفرینی در خأل شكل نمیگيرد بلكه شرکتها در شرایط محلی ،صنعتی و محيطی خاصی امكان ظهور پيدا میکنند
(سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)35
 -3-2کارآفرینی به معنی اقدام به ورود

ورود ،2پدیده اساسی و واحد تجزیه و تحليل در اقتصاد صنعتی است (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)35
پژوهشگران ،ورود را به دو شكل تعریف کردهاند:
 -3راهاندازي یك کسب و کار جدید به وسيله یك شرکت جدید یا حتی یك شرکت موجود یا از طریق سرمایهگذاري
مخاطرهپذیر داخلی (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)35
 -2شرکتی که اقدام به توليد محصولی در یك صنعت میکند که قبالً آن را توليد نمیکرده است .این تعریف اقتصاددانان صنعتی
است (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)35
این تعریف به این معناست که ورود نه تنها میتواند شامل ایجاد یك شرکت جدید باشد بلكه میتواند از طریق ساختن یك
کارخانه جدید ،خرید یك کارخانه موجود و تغيير در آميخته محصول آن ،به وسيله شرکت فعلی صورت گيرد (سيداميري و
هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)35
 -4-2کارآفرینی به معنی سرمایهگذاری جدید شرکتی (کارآفرینی سازمانی)

مفهوم کارآفرینی سازمانی با چگونگی ظهور کسبوکارهاي جدید در داخل شرکتهاي بزرگ از طریق تالشهاي فعال
کارکنان مرتبط است .در این رویكرد ،کارآفرینی به عنوان فرایندي تعریف نموده است که از طریق آن ،افراد -به تنهایی یا در
درون یك سازمان -فرصت ها را بدون توجه به منابعی که در حال حاضر تحت کنترل هستند ،تعقيب میکنند .شاید این تعریف
یكی از وسيع ترین تعاریف کارآفرینی باشد .به طور کلی ،کارآفرینان سازمانی در مقایسه با کارآفرینان فردي ریسك کمتري
متحمل میشوند اما باید انتظار پاداش کم تري نسبت به همتایان مستقل خود داشته باشند (سيداميري و هندیجانیفرد،3112 ،
صص .)33-35
 -5-2کارآفرینی به عنوان فرایند تخریب خالق

این تعریف به صورت بسيار کالن ،نقش کارآفرین را به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي کشورها بيان میکند و کمتر
ب ه تشریح کارآفرین و چگونگی تعامل وي با محيط میپردازد .طبق این تعریف ،کارآفرین از طریق تخریب خالق ،سازوکارهاي
موجود در بازار را به هم میزند و با تحول کيفی در ترکيبات محصول و نوآوري ،شرکتهاي غيرنوآور و ناکارآمد را از بازار خارج
میکند و به این شكل توسعه اقتصادي را موجب میشود (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)33
 -6-2کارآفرینی به معنای اداره-مالکیت کسب و کار کوچک و متوسط

تمرکز بر کارآفرین و نقش مهم کارآفرینی در ایجاد اشتغال ،منجر به این تعریف از کارآفرین به عنوان «مالك -مدیر یك
کسب و کار کوچك یا متوسط» شده است  .این تعریف در راستاي تعریف اقتصاددانان کالسيك است که کارکرد سرمایهگذار و
کارآفرین را در هم آميختهاند .اما پژوهشگران کارآفرینی اغلب بر ویژگیهاي شخصيتی ،رفتارها و فعاليتهاي کارآفرین و
رویدادهاي مرتبط با وي متمرکز شدهاند و نه اندازه کسب و کار وي (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)33
Entry
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 -3تعریف کارآفرین
کارآفرین کسی است که کسب و کاري را همراه با ریسك و در شرایط عدماطمينان براي دستيابی به هدفی به منظور
کسب سود و یا رشد از طریق فرصتهاي قابلتوجه و فراهم کردن منابع الزم براي تبدیل کردن سرمایه به یك محصول یا خدمت
راهاندازي میکند .اگرچه افراد زیادي با ایدههاي بزرگ به دنياي کسب و کار وارد میشوند ،اما اغلب آنها هرگز به ایدههایشان
عمل نمیکنند ،در حالی که کارآفرین ،یك عملکننده واقعی است (سيداميري و هندیجانیفرد ،3112 ،ص.)33
 -4وضعیت کارآفرینی در ایران
بخش خصوصی کارآفرین در ایران ،بسيار بزرگتر از شرکتهاي فناوري مقلد است .این بخش شامل شرکتهایی همچون
شرکت سرمایهگذاري فيروزه ،یك بانك سرمایهگذاري که ادعا میکند بيش از  15درصد تمام سبدهاي سرمایهگذاري خارجی در
بورس تهران را مدیریت میکند ،گریفون کاپيتال 0یك بنگاه مدیریت دارایی پيشرو در توسعه صنعت خصوصی ایران و سيناژن
یك توليدکننده بيودارو در تهران است که تخصص آن آنتیباديهاي منوکلونال براي انواع گروههاي خونی است .این گونه
ابتكارات براي فرهنگی که ریشههاي کارآفرینی و فرهنگ تجاري آن به بيش از دو هزار سال قبل بازمیگردد ،معمول است .جاده
ابریشم از مسيري عبور میکرد که امروزه همان ایران است –در اواخر قرن سيزدهم ،تاجر ونيزي مارکو پولو ،محسور ثروت و
زیبایی آن شده بود -و در طی اعصار ،تجار ایرانی شهرت جهانی پيدا کردند .امروزه نيز قوه ابداع و هوش تجاري ایرانيان ،جهانی
است .بر اساس سرشماري ملی ،حداقل  1ميليون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند که برخی از آنها کارآفرینان قابل
توجهی هستند که عبارتند از :پير اميدیار ،مؤسس ایرانی متولد فرانسه اي بی (ثروت خالص 1 :ميليارد دالر)؛ اميد کردستانی،
مدیر سابق تجاري گوگل 3/1( 6ميليارد دالر)؛ فرهاد مشيري ،یك سرمایهگذار که از سهامداران تيم فوتبال اورتون انگلستان است
( 3/1ميليارد دالر)؛ آرش فردوسی ،همكار مؤسس دراپباکس ( 5/0ميليارد دالر) .7در حالی که بسياري از شرکتهاي بينالمللی
از جمله غولهاي دیجيتال داراي محدودیت براي کار با ایران بودند ،اما کارآفرینان ایرانی وارد ميدان شدند تا این شكاف را پر
کنند .هر ده برند برتر محصوالت غذایی ،شرکتهاي داخلی هستند ،ضمن اینكه ایران خود داراي نسخههاي داخلی آمازون،
یوتيوب ،پی پل 1و دیگر وبگاههاي اینترنتی است .آمازون و اوبر در ایران حضور ندارند زیرا شرکتهاي آمریكایی از فروش در
ایران منع شدهاند اما این بدین معنی نيست که ایرانیها با محدودیتهاي شدید دیجيتالی مواجه هستند .برعكس ،نسخههاي
داخلی ایرانی از تمام این سرویسها ایجاد شدهاند که در شكل  3دیده میشوند.
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شکل  -1نسخههای داخلی سرویس های فناوری جهانی ایجاد شده توسط کارآفرینان ایرانی( ،گزارش خطمشی و زیرساختهای داخلی
ایران ،تجزیه و تحلیل مؤسسه جهانی مکنزی)

 -5راهنماییهای عملی جهت راهاندازی کسب و کار خصوصی
راهكارها و پيشنهاداتی جهت راهاندازي کسب و کارهاي خصوصی به کارآفرینان ارائه شده است که در شكل  2نشان داده
شده است.
شناختن احساسات،
شور و اشتياق خود
کار با افراد حرفهاي

حفظ رقابت یكپارچه

شایسته
برنامه ریزي براي

راهنماییهاي عملی به

موفقيت

کارآفرینان

یافتن یك مشاور

برنامهریزي براي رشد

تأمين مالی مخاطرهآميز
خود
مشوقهاي دولت

شکل  -2راهنماییهای عملی به کارآفرینان جهت راهاندازی کسب و کار خصوصی

 -1-5شناختن احساسات ،شور و اشتیاق خود

راه اندازي کسب و کار خصوصی شبيه به اقدام براي تشكيل خانواده است .در برههاي از زمان ،سرمایهگذاري مالی و
تخصيص آن براي راه اندازي یك شرکت موفق ضروري است .در ابتدا باید مطمئن شد که یك عالقه و شور و اشتياق براي کسب و
کار جدید ،تعهد به کسب و کار یعنی تمایل به حمایت و رشد کسب و کار در طول مسيرها و زمانهاي طوالنی ،بينش ،بصيرت و
مصلحتاندیشی در مورد آنچه که از کسب و کار انتظار میرود وجود دارد.
انواع منابع جهت راهاندازي کسب و کار عبارتند از :کارگاههاي آموزشی راهاندازي کسب و کار رایگان یا کمهزینه،
سمينارهاي محلی ،دورههاي آنالین ،مراکز کسب و کار کوچك ،دانشگاهها ،اتوماسيون ،تحقيقات صنعت و شبكههاي اجتماعی.
کارآفرین جوان در هنگام راه اندازي کسب و کار جدید باید براي به نمایش گذاردن آنچه که براي دستيابی به دوردستها
می خواهد انجام دهد آماده شود ،بدیهی است که هنگام وارد شدن به کسب و کار جدید با احتماالت و شك و تردیدها روبرو
خواهد شد و هنگام تنظيم مسير خود از جمله در نحوه رقابت در بازار و پيدا کردن نقطه شروع تأمين مالی با چالشهایی روبرو
می شود .اولين گام ،وارد شدن با اولين اختراع یا ایده کسب و کار خصوصی جدید که سادهترین راه است میباشد و قسمت دشوار
تسلط بر موفقيت است .به عبارت دیگر ،باید اولين کسب و کار خود را پيدا کرد ،اما چگونه؟
 -2-5حفظ رقابت یکپارچه

هنگام متعهد شدن به ایده کسب و کار خصوصی شناختن رقباي خود ضروري است .دانش زیاد در مورد رقبا میتواند
بهترین راه براي آگاهی از آنچه که در کسب و کار خصوصی پياده شده است و مواردي که باید از آنها اجتناب نمود ،باشد.
فرصتهاي زیادي براي شرکت هاي خصوصی جدید وجود دارد ،بنابراین باید بر بهبود محصول یا خدمات خود براي بهدست
آوردن موقعيت قابل دستيابی در بازار تالش نمود.
راه هاي مطلوب براي بدست آوردن اطالعات در مورد رقباي خود عبارتند از :تحقيقات صنعت آنالین (بررسی کسانی که
در صنعت موردنظر داراي عملكرد باال هستند) ،تحقيق مروري آنالین در مورد نوع محصوالت یا خدمات رقبا ،بررسی چگونگی
انطباق رقبا با بازار جهانی ،جستجو در مطبوعات منتشر شده و رسانههاي رقبا براي آگاهی بيشتر از مواردي که در مكانها و
دورههاي مختلف روي میدهد.
تحقيقات بازار رسمی و غيررسمی یك گزینه مطلوب براي تكامل ایده محصول یا خدمت خود است .به عالوه میتوان از
ابزارهاي دردسترس مانند فيسبوک 1و توئيتر 35براي دستيابی به پایگاه مشتري بالقوه و مشتري هدف و آگاهی از عقيده
مشتریان در مورد محصول یا خدمت در صنعت موردنظر استفاده کرد ،همچنين میتوان از این ابزارها براي آگاهی از چالشها و
مشكالت موجود استفاده کرد و راهحل مشكالت را در ایدهها و نوآوري خود پياده کرد و آنها را حل نمود.
 -3-5برنامهریزی برای موفقیت

داشتن یك برنامه کسب و کار نوشته شده یك عنصر کليدي براي موفقيت میباشد .یك برنامه کسب و کار استوار و
محكم عبارت است از مجموعه هدفهاي آینده و گامهایی که فرد براي دستيابی به اهداف برمیدارد .همچنين باید این برنامهها
به صورت شيوا و شمرده شمرده براي سرمایهگذاران ،فروشندگان و توزیعکنندگان بيان شود .یك نمونه از برنامه کسب و کار در
جدول  3نشان داده شده است.

Facebook
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جدول  -1نمونه محتوای برنامه کسب و کار
پيشبينیهاي مالی استوار و قابلاطمينان:

خالصه مدیر اجرایی:

 پيچ و مهرههایی که سرمایهگذاران به دنبال آن هستند. شامل شرح مفصلی از تمام جریانهاي درآمد و ساختار هزینه شرکت. نترسيدن از پناهبردن به مشاوره حرفهاي هنگام تدوین پيشبينیهايمالی خود.

 خالصه مختصر و کوتاه از ایده برنامه کسب وکار خصوصی خود. تعيين مقدار بودجه موردنياز و چگونگی برنامهریزي براي استفاده ازآن ،هنگام ارسال برنامه کسب و کار براي سرمایهگذاران.

رفتن به سمت استراتژي بازار:

به نمایش گذاردن تيم خود:

 چشمانداز رایج بازار چه چشماندازي است؟ برنامه کسب و کار براي بدست آوردن سهم بازار در صنعت موردنظرچه برنامهاي است؟

 درنظر گرفتن سرمایهگذاران بالقوه براي برنده شدن تيم خود که براياجراي موفقيتآميز ایده کسب و کار خصوصی الزم است.
 فهرست کردن صالحيتها ،دستاوردها و لينكهایی براي رزومه وپروفایلهایی از اعضاي کليدي تيم که بطور فعال در کسب و کار درگير
هستند.

 -4-5یافتن یک مشاور

کارآفرینان جوان باید یك مشاور براي هد ایت خود در طول مسير کسب و کار خصوصی داشته باشند .مشاور یك منبع
باارزش است زیرا یك فرد حرفهاي باتجربه میتواند کارآفرینان را متوجه برخی دامهایی که ممكن است هنگام راهاندازي یك
کسب و کار جدید رخ دهد ،سازد و از اشتباهات اوليه و بااهميت در کسب و کار که اغلب منجر به مشكالت مالی زیادي میشود
جلوگيري کند.
برخی از منابع براي یافتن یك مشاور باتجربه عبارتند از :معرفی مشاوران بالقوه توسط خانواده و دوستان ،شبكههاي
آنالین حرفهاي ،هيئت مدیرهها و انجمن ها ،استادان دانشگاه ،کارآفرینان محلی ،انجمن محلی مراکز کسب و کار کوچك ،معرفی
از طریق روش دهان به دهان و ...
تجارب ساليانه اخير شرکتهاي مشاورهاي در امر مشاوره نشان میدهد که عدم وجود مراکز مشاوره جامع کارآفرینی
یكی از دالیل عدمموفقيت کسب و کارهاي کوچك و متوسط است .مشاوران به طور کامل از چرخه عمر یك کسب و کار
خصوصی حمایت می کنند .هيچ دو شرکت و هيچ مسير دو شرکت باهم مشابه نيستند .با این حال ،پس از تجربههاي زیاد در
مورد راهاندازي کسب و کارهاي جدید ،شرکتهاي مشاورهاي به این مسأله پی بردهاند که تعدادي چالشهاي مشترک پيشروي
راههاي دستيابی به رشد و سودآوري کسب و کارها ي خصوصی وجود دارند .مشاوران در هر مرحله از کسب و کار به طور کامل ،با
تجربهها و مشاورهها از کارآفرینان پشتيبانی میکنند.
 -5-5مشوقهای دولت

دولت و مسئولين ،برنامه هاي خاصی مانند برنامه تأمين مالی کسب و کار کوچك جهت کمك به کارآفرینان جوان در
مرحله راهاندازي کسب و کار خصوصی طراحی کردهاند .تعداد قابلتوجهی از برنامههاي تأمين مالی دولت منحصرا براي هدایت
کارآفرینان جوان است .با این حال روند درخواست براي برنامههاي دولت یك روند طوالنی است و موجب اتالف وقت میشود که
جهت صرفجویی در وقت ،شرکتهاي حرفهاي زیادي وجود دارند که میتوانند در روند درخواست وام به کارآفرینان جوان کمك
کنند که موجب افزایش شانس خود براي تأمين مالی و کمك در دسترسی به برنامههاي تأمين مالی اضافی میشود.
 -6-5تأمین مالی مخاطرهآمیز خود

تأمين منابع مالی براي کمك به راهاندازي کسب و کار خود در مسير صحيح ،میتواند یك فرایند چالشی و مأیوسکننده
براي صاحبان کسب و کار خصوصی جدید باشد ،با این حال ابزارهایی براي کمك به غلبه بر موانع وجود دارند .براي کمك به راه-
اندازي کسب و کار جهت تأمين سرمایه اوليه ،منابع زیادي دردسترس هستند.
برخی منابع جهت کمك به تأمين سرمایه اوليه :کمكهاي مالی دولت ،خانواده و دوستان ،وامهاي بانكی ،سرمایهگذاريهاي
جمعی ،سرمایهگذاران کمكی ،سرمایهگذاران ریسكپذیر.
 -7-5برنامهریزی برای رشد

بسياري از صاحبان کسب و کار خصوصی جدید از رویكرد عملی مدیریت کسب و کار لذت میبرند .گاهی اوقات برنامه-
ریزي براي رشد نيازمند یكپارچه کردن رویكرد تيمی است.
برخی از استراتژيها که در هنگام برنامهریزي براي رشد موردمالحظه قرار میگيرند عبارتند از:
 استخدام یك تيم مدیریت براي برداشتن بار برخی از وظایف و مسئوليتها از روي شانههاي کارآفرینان و درنتيجه داشتن وقتکافی براي ادامه رشد کسب و کار.
 درگير کردن تيم مدیریت براي کمك به رشد شرکت از طریق درگير کردن آنها در نوآوريهاي استراتژیك مانند توسعهمحصول ،بازاریابی ،مالی و فناوري اطالعات که میتواند به ایجاد ایدههاي نو و جدید کمك کند.
 تجزیه و تحليل برنامه کسب و کار اوليه توسط اعضاي تيم مدیریت براي تعيين آنچه که تاکنون انجام شده و آنچه انجام نشدهاست .آیا ایدههاي اجرا شدهاي در برنامه کسب و کار وجود داشته است؟ آیا استراتژيهایی هستند که اجرا نشده است و اکنون
قابليت اجرا شدن دارند؟ آیا در ابتدا با مو انع معينی (مانند نقص فناوري یا کمبود مالی) روبرو شده که اکنون دیگر این موانع
وجود ندارد؟ آیا ایدههایی وجود دارند که قبال قابليت اجرایی نداشته اند اما اکنون قابليت اجرایی دارند؟ بررسی همه موارد در
برنامه کسب و کار (بازاریابی ،تبليغات ،مالی ،فناوري اطالعات) و بهروز یا توسعه برنامه کسب و کار جدید که بر رشد کسب و کار
تمرکز دارد.
 ادامه دادن تمرکز بر صنعت و رقابت به طور مداوم براي اطمينان از جلو ماندن یا حداقل عقب نماندن در محصوالت و خدماتیکه ممكن است بهبود یابند .بررسی یك روش یا راه متفاوت براي ارائه خدمات مشابه و روندها و گرایشها در بازار براي بدست
آوردن مزیت رقابتی.
 برگزاري جلسات طوفان مغزي به طور منظم براي تصميمگيري در مورد ایده هاي نو و جدید توسط اعضاي تيم جهت بهبودمحصوالت یا خدمات موجود و یا بررسی امكان ارائه محصوالت یا خدمات جدید.
 بررسی فرایندها ي داخلی موجود و امكان اصالح آنها به گونهاي که موجب کاهش وقت و هزینه شود و کمك به اعضاي تيمبراي به عهده گرفتن وظایف رشدگرا به ميزان زیاد مانند تحقيق و توسعه محصول.
 اطمينان حاصل کردن از درگيري فعال مشاوران کسب و کار خود در برنامه رشد شرکت .مشاوران به شناسایی و مقابله باهرگونه ریسك تجاري ،قانونی ،مالياتی و نظارتی که ممكن است در کسب و کار جدید با آنها روبرو شد ،کمك میکنند.
 -8-5کار با افراد حرفهای شایسته

داشتن سيستم پشتيبانی مناسب هنگام شروع موفقيت در کسب و کار خصوصی حياتی است .به کار گماردن فعاالنه افراد
حرفهاي شایسته که میتوانند به عنوان مشاوران کليدي براي پشتيبانی در هرمرحله کسب و کار حضور داشته باشند ضروري
است .هر مسير کارآفرینانه منحصر به فرد است و نشاندهنده تعهد ،زحمتها و رنجهایی است که درنهایت منجر به موفقيت می-
شود .باید به خاطر داشت که مسير کارآفرینانه یك تجربه منحصربهفرد خواهد بود و کارآفرینان مجبود نيستند که به تنهایی این
مسير را طی کنند .حفظ تمرکز قوي بر چشم انداز شرکت خصوصی و محيط خود با یك تيم پشتيبانی تخصصی به دستيابی به
اهداف و برنامهریزيها براي موفقيت در آینده کمك خواهد کرد.
برخی از افراد که میتوانند به عنوان افراد حرفهاي شایسته به کار گرفته شوند عبارتند از:

 وکال :وکال براي کمك به اطمينان یافتن از داشتن جوازها ،مجوزهاي رسمی ،موافقتنامهها و گواهينامهها از مسئوالن دولتی،اجرایی و قانونی محلی ،داخلی و خارجی ضروري هستند .آنها این اطمينان را میدهند که نام تجاري و قراردادهاي استخدام
صحيح و مناسب براي در امان ماندن محصوالت و خدمات از رقباي موجود و رقباي آینده وجود دارد.
 حسابدارن ،حسابرسان و مشاوران حرفهاي خارجی :این گروه ،پشتيبانی تجربه بازار گستردهاي به ارمغان میآورد که هرک ارآفرین جوانی فاقد و نيازمند آن است ،همچنين این گروه یك نقش کليدي به عنوان مشاور شرکت خصوصی جهت هدایت و
حل مسائل کسب و کار پيچيده دارد.
 بانكداران :یك بانكدار مورداعتماد میتواند توضيحاتی درمورد چگونگی عملكرد بانكها و عواملی که بانكها هنگام وام دادنجهت راهاندازي شرکتها مدنظر قرار میدهند ،ارائه دهد که میتواند در مراحل اوليه تصميمگيري براي گرفتن وام کمكکننده
باشد و در صورتيكه گرفتن وام گزینه مناسبی نباشد باید منابع جایگزین دیگري براي افزایش سرمایه اوليه درنظر گرفت .اما اگر
وام بانكی یك گزینه خوب براي تأمين سرمایه اوليه کسب و کار خصوصی باشد میتوان هنگام تصميمگيري جهت گرفتن وام از
مشاوره بانكداران براي اطمينان از اینكه برنامه کسب و کار طبق عوامل درنظر گيرنده بانكهاست استفاده کرد که در این صورت
شانس گرفتن وام بانكی براي گسترش کسب و کار افزایش مییابد.
 -6بحث و نتیجهگیری
کارآفرینی کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پيشرفت در عصر مدرن تلقی میشود .در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید
به توانمنديها و قابليتهاي فردي کارآفرینان در بهره گيري از منابع طبيعی و بكارگيري تكنولوژي مدرن اهتمام ویژهاي قائل
شد .زیرا آنها با بكارگيري روش هاي جدید در بازار ،خود را براي استفاده بهينه از ابزار و دستيابی به کيفيت مطلوب کاال و خدمات
آماده می سازند .نتيجه کارآفرینی مشارکت عمده در درآمد کشور است .اکتشافات اصلی در قرن بيستم ناشی از فعاليتهاي
ابتكاري بوده است .در نتيجه الزم است تالش هایی جهت گسترش کارآفرینی و کمك به کارآفرینان براي کمك به توسعه و
گسترش کشور صورت گيرد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد دانش زیاد در مورد رقبا میتواند بهترین راه براي آگاهی از
آنچه که در کسب و کار خصوصی پياده شده است و مواردي که باید از آنها اجتناب نمود ،باشد .داشتن یك برنامه کسب و کار
نوشته شده یك عنصر کليدي براي موفقيت میباشد .همچنين باید این برنامهها بهصورت شيوا و شمرده شمرده براي سرمایه-
گذاران ،فروشندگان و توزیعکنندگان بيان شود .کارآفرینان جوان باید یك مشاور براي هدایت خود در طول مسير کسب و کار
خصوصی داشته باشند .همچنين میتوانند از برنامههاي خاصی مانند برنامه تأمين مالی کسب و کار کوچك که دولت جهت
کمك به کارآفرینان جوان در مرحله راهاندازي کسب و کار خصوصی طراحی کردهاند ،استفاده نمایند .با این حال روند درخواست
براي برنامههاي دولت یك روند طوالنی است که براي جلوگيري از اتالف وقت شرکتهاي حرفهاي زیادي وجود دارند که می-
توانند در روند درخواست وام به کارآفرینان جوان کمك کنند .کارآفرینان جهت جهت تأمين منابع مالی میتوانند از منابعی مانند
کمكهاي مالی دولت ،خانواده و دوستان ،وامهاي بانكی ،سرمایهگذاريهاي جمعی ،سرمایهگذاران کمكی و سرمایهگذاران
ریسكپذیر استفاده کنند .کارآفرینان جهت برنامهریزي براي رشد کسب و کارشان میتوانند از استخدام یك تيم مدیریت ،درگير
کردن تيم مدیریت براي کمك به رشد شرکت از طریق درگير کردن آنها در نوآوريهاي استراتژیك مانند توسعه محصول،
بازاریابی ،مالی و فناوري اطالعات ،تجزیه و تحليل برنامه کسب و کار اوليه توسط اعضاي تيم مدیریت براي تعيين آنچه که
تاکنون انجام شده و آنچه انجام نشده است ،بررسی همه موارد در برنامه کسب و کار (بازاریابی ،تبليغات ،مالی ،فناوري اطالعات)
و بهرو ز یا توسعه برنامه کسب و کار جدید که بر رشد کسب و کار تمرکز دارد ،ادامه دادن تمرکز بر صنعت و رقابت به طور مداوم،
بررسی یك روش یا راه متفاوت براي ارائه خدمات مشابه و روندها و گرایشها در بازار براي بدست آوردن مزیت رقابتی ،برگزاري
جلسات طوفان مغزي به طور منظم براي تصميمگيري در مورد ایده هاي نو و جدید توسط اعضاي تيم جهت بهبود محصوالت یا
خدمات موجود و یا بررسی امكان ارائه محصوالت یا خدمات جدید ،بررسی فرایندهاي داخلی موجود و امكان اصالح آنها به گونه-
اي که موجب کاهش وقت و هزینه شود و کمك به اعضاي تيم براي به عهده گرفتن وظایف رشدگرا به ميزان زیاد مانند تحقيق و
توسعه محصول ،اطمينان حاصل کردن از درگيري فعال مشاوران کسب و کار خود در برنامه رشد شرکت ،استفاده کنند .همچنين
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.توانند به عنوان مشاوران کليدي براي پشتيبانی در هرمرحله کسب و کار حضور داشته باشند را به کار گيرند
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