فصل ششم

ایجاد کسب و كار
هدف  هاي رفتاري
 -1مفهوم كسب و كار و روش  هاي ايجاد و استفاده از فرصت  هاي شغلي را توضیح
دهد.
 -2مفهوم سازمان و سلسله مراتب سازماني را تعریف نماید.
 -3مفهوم مديريت و وظايف مدير را تعریف نماید.
 -4مفهوم بهره وري و عوامل مؤثر در بهره وري را توضیح دهد.
 -5منابع مالي براي ايجاد كسب و كار و روش  هاي تأمين آن را توضیح دهد.
 -6موقعيت  هاي شغلي مرتبط با برنامه نويسي را نام ببرد.
 -7اصول ايجاد و استفاده از فرصت  هاي شغلي در حوزه برنامه نويسي را توضیح دهد.

 6-1مقدمه
«هوشمندی کسبوکار» اصطالحی است که سال های اخیر از حالت یک تئوری صرف خارج شده و اکنون به یک
راهکار کام ً
ال کاربردی تبدیل شده و ده ها نرمافزار برای آن نوشته و به بازار عرضه شده است .هوشمندی کسب
وکار( )Business Intelligenceیا آنچه که به اختصار  BIخطاب میشود ،یک مقوله نرمافزاری است و در بسیاری
از موارد به دنیای برنامهنویسی ارتباط پیدا میکند.
هوشمندی کسبوکار یعنی آمارگیری وضعیت کسبوکار ،بررسی دقیق آمارهای اخذ شده ،شناسایی نقاط ضعف،
عبرت از گذشته ،برجستهکردن نقاط قوت و گشایش راه کسبوکار به سوی کامیابی .بنابراین  BIبه جدیدترین فرمول
بهرهوری تبدیل شده است .فرق نمیکند که شما میخواهید یک بنگاه کوچک ،یک سازمان غیرانتفاعی ،یک شرکت بزرگ
یا برنامهای در مقیاس ملی را مدیریت کنید .در هر صورت ،راهکار  BIبرای افزایش بهرهوری فعالیت شما پا به عرصه
گذاشته است و  ITبا ابزارهای فوقالعاده کارآمد و شگفتانگیز میتواند به شما در این زمینه کمک کند.

6-2
تعريف کسب و کار
نويسندگان مختلف ،تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند .در واژه نامۀ آکسفورد ،کسب و کار به معني خريد و فروش
و تجارت آمده است .در واژه نامۀ النگ من ،کسب و کار به فعاليت پول در آوردن و تجارتي که از آن پول حاصل شود،
گفته ميشود.به زبان ساده ،کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام ،شامل فعاليت هايي است که
توليد و خريد کاال ها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود ،در بر ميگيرد.
1ـ بر طبق نظر ارويک و  هانت کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب کاري که در آن خدمات يا کار هايي که ديگر
افراد جامعه به آن نياز دارند و مايل به خريد آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند ،توليد ،توزيع و عرضه مي شود.
2ـ پترسن و پلومن بر اين باورند که هر تبادلي که در آن خريد و فروش صورت گيرد ،کسب و کار نيست ،بلکه کسب
و کار ،هر نوع تبادل تکراري و تجديد شوندۀ خريد و فروش است.
3ـ پروفسور اون ،کسب و کار را يک نوع کاسبي مي داند که طي آن کاال ها يا خدمات براي فروش در بازار توليد و
توزيع مي شوند.
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اصول کسب و کار

با توجه به تعاريف کسب و کار ،ويژگي هاي کسب و کار ،عبارتند از:
 -1فروش يا انتقال کاال ها و خدمات براي کسب ارزش.
 -2معاملۀ کاال ها و خدمات.
 -3تکرار معامالت.
 -4انگيزۀ سود (مهمترين و قدرتمندترين محرک ادارۀ امور کسب و کار).
 -5فعاليت توأم با ريسک .کسب و کار ،هميشه بر آينده متمرکز است و عدم اطمينان ،ويژگي آينده است .از اين رو،
همواره کسب و کار ،توأم با ريسک است.
اهداف کسب و کار :باور عمومي اين است که تنها هدف کسب و کار ،به دست آوردن سود اقتصادي است ،درحالي
که اين امر ،واقعيت ندارد .آرويک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگي نميکند ،تنها
هدف کسب و کار هم ،کسب سود نيست .بنابراين ،کسب و کار ها هم داراي اهداف اقتصادي اند و هم اهداف
اجتماعياند.

طرح كسب و كار ()Business Plan

تعريف  :طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند .اين سند بايد
ضمن تشريح موقعيت كنوني ،نياز ها ،انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابی كند.
طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان مالي آن ،به داليل زير الزم است:
 -1مهم آن است كه مالك درباره هدف خود از كسب و كار و منابعي كه براي آن نياز دارد به دقت فكر كند .اين موضوع
در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز ،به وي كمك خواهد كرد.
 -2بعيد به نظر مي رسد كه مالك كسب و كار ،براي راه اندازي آن سرمايه كافي داشته باشد .حمايت كنندگان
مالي -بانك ها يا سرمايه گذاران ريسكي_ بايد متقاعد شوند كه سرمايه گذاري در كسب و كار جديد ،منطقي و
درست است.
 -3فرض بر اين است كه اگر كسب و كار ايده خوبي نداشته باشد ،هم براي صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان
مالي آن ،بايد اين موضوع را در مرحله برنامه ريزي و قبل از هدر رفتن مقدار زيادي از زمان و هزينه ،شناسايي كنند.
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اجزاي يك طرح كسب و كار

 -1اهداف كلي

 -2مشخصات مجري طرح و همكاران
 -3تعريف و توصيف كسب و كار
 -4تحليل استراتژي بازار
 -5تحليل مالي
 -6زمان بندی و برنامه زمانی
 -٧خالصه
طرح كسب و كار نشان دهنده چيست؟
آماده كردن يك طرح كسب و كار نتيجه نهايي روند طرح ريزي نيست ،بلكه تحقق طرح ،هدف نهايي است .با اين
وجود نوشتن طرح يك مرحله مياني مهم است .طرح نشان مي دهد كه به منظور يك كسب و كار ،بررسي  هاي دقيق در
ايجاد كسب و كار انجام شده است و براي راه اندازي آن كارآفرين ،وظيفه اش را انجام داده است.

هدف طرح

وجود يك طرح كسب و كار رسمي ،صرف نظر ازاندازه كسب و كار آن ،به هماناندازه كه براي راهاندازي مهم است ،براي يك
كسب و كار برقرار (محرز) نيز مهم است.اين طرح چهار عمل اصلي را بهصورت زير انجام ميدهد:
 -1به مدير يا كارآفرين كمك مي كند كه جوانب و پيشرفت پروژه یا كسب و كارش را مشخص ،متمركز و بررسي كند.
 -2يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي كند تا در آن يك حرفه بتواند توسعه یابد و تدابير مربوط به آن
حرفه را در چند سال آينده دنبال مي كند.
 -3بهعنوان مأخذ و مبنايي براي مذاكره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ،دفاتر نمايندگي ،بانك ها ،سرمايه گذاران و ...به كار ميرود.

 -4معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه كه بايد باشد ،ارائه مي دهد.
همانطور كه دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراين طرح هاي كسب و كار مانند هم نيز وجود ندارد .از آنجایي كه،
برخي موضوعات در طرح به یك طيفي از كسب و كار ها مرتبط هستند ،بنابراين اين امر مهم است كه مفاد و مندرجات
طرح  ها با امور فردي متناسب باشد .با اين حال ،بيشتر طرح  ها از يك ساختار آزموده شده و نظر عمومي بر   روي (در
مورد) آماده سازي طرحي كه به طور وسيعي قابل اجراست متابعت مي كنند.
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طرح كسب و كار ميبايست نگرشي واقع بين از پيشبيني  ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد .اين ديد و نگرش چهارچوبي
را به وجود ميآورد كه طرح بايد در آن فعاليت كند و نهایت ًا يا موفق ميشود يا شكست ميخورد .براي مديران و يا
كارآفريناني كه به دنبال حمايت خارجي هستند ،آماده كردن يك طرح جامع ،موفقيت را در افزايش بودجه  ها يا تجهيز
پشتيبان ضمانت نخواهد كرد .عدم وجود يك طرح منطقي ،يقين ًا شكست را حتميخواهد كرد.

اهميت پروسه

1

ايجاد يك طرح كسب و كار رضايت بخش امري پردردسر ،اما ضروري است .روند برنامه ريزي ،مديران يا كارآفرينان
را وادار مي كند كه كام ً
ال دريابند آنچه را كه مي خواهند به دست بياورند و اينكه چطور و كي آن را انجام دهند .حتي
اگر هيچ حمايت خارجي هم نياز نباشد ،طرح كسب و كار مي تواند براي دوري گزيدن از اشتبا هات يا تشخيص
فرصت هاي پنهاني نقش حياتي را بازي كند.
براي عده بسيار زيادي از كارآفرينان و طراحان ،روند طرح ريزي (فكر ،مذاكره ،تحقيق ،تجزيه و تحليل) به اندازه طرح
نهايي و يا حتي بيشتر از آن مفيد است .بنابراين حتي اگر به یك طرح رسمي نياز نداريد ،درباره روند طرح ريزي به طور
دقيق فكر كنید .اين كار مي تواند سود زيادي براي طرح كسب و كار شما داشته باشد .هفته  هاي بسيار زياد كار سخت
و پيش نويس هاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق كار پيش بيني كنيد .يك طرح مكتوب واضح با بسته بندي
جذاب سبب خواهد شد تا حاميان ،سرمايه گذاران و ...آسان تر به آن گرايش پيدا كنند .يك طرح كسب و كار كام ً
ال
آماده نشان خواهد داد كه مديران يا كارآفرينان ،كار را مي شناسند و آنها را براي پيشرفت طرح بر حسب فراوري  ها،
مديريت ،سرمايه  ها و مهم تر از همه بازار هاي اقتصادي و رقابت انديشيده اند.

6-3
انواع کسب و کار
کسب و کار ها را می توان به انواع زیر دسته بندی کرد:

*
*كسب و كار اینترنتی
*كسب و كار روستایی
كسب و كار خانگي

 -١فرایند
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*
*كسب و كار کوچک
*كسب و كار بزرگ

كسب و كار خانوادگی

تعريف  :به هر نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي كه با استفاده از امكانات و وسايل منزل راه اندازي
شود كسب و كار خانگي مي گويند.
اهميت كسب و كار خانگي :امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليتهاي اقتصادي
كشورهاي پيشرفته محسوب ميشوند .كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل ،نوآوري در عرضه محصول يا خدمات،
موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور ميشوند .همچنين براي جوانان ،كسب و كارهاي خانگي
نقطه شروع مناسبي براي راهاندازي كسب و كار شخصي است ،زيرا راهاندازي آن در مقايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده
و آسان است .بهعنوان نمونه شما ميتوانيد با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن ،يك كسب و كار اينترنتي راه بيندازيد و
كارها و خدمات مختلفي را به مردم عرضه و ازاين راه براي خود درآمد كسب كنيد.
سابقه كسب و كار هاي خانگي :كسب و كار هاي خانگي در ايران سابقه ديرينه دارند .بسياري از صنايع دستي
كه امروزه هم وجود دارند ،در منازل و محل سكونت افراد توليد مي شده اند .به طور كلي كسب و كار خانگي پديده
جديدي نيست،بلكه در نتيجه تغييرات و تحوالتي كه در فعاليت هاي اقتصادي  -اجتماعي امروز به وجود آمده به آن
توجه بيشتري شده است و اين نوع كسب و كار ها روز به روز گسترش و توسعه مي يابند.

داليل انتخاب كسب و كار خانگي

باال بردن كيفيت زندگي :امروزه اكثر صاحبان كسب و كار  هاي خانگي بر اين باورند كه كار كردن در خانه ،كيفيت
زندگي آنان را بهبود مي بخشد .كاركردن در خانه باعث مي شود كه وقت بيشتري به خانواده و خانه اختصاص يابد و

به ديگر مسائل و موضوعات خانواده ،از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشتري شود.به طور كلي امروزه كار و
زندگي بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند.
توسعه فناوري :امروزه با پيشرفت هاي زيادي كه در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطي به وجود آمده ،محيط
خانه محل مناسب و كاراتري براي كسب و كار شده است.
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مزاياي كسب و كار خانگي
 -1آزادي و استقالل عمل بيشتر
 -2ساعات كاري انعطاف پذير
 -3ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين كار و زندگي
 -4پايين بودن هزينه راه اندازي
 -5پايين بودن ميزان ريسك
 -6امكان كاركردن پاره وقت
 -7راحت تر بودن تربيت بچه  ها
 -8داشتن فرصت و زمان بيشتر
 -9تناسب با ويژگي  هاي جسمي افراد معلول و كم توان
 -10احتمال موفقيت بيشتر
 -11تناسب با اقشار مختلف
 -12احساس راحتي بيشتر
 -13عدم نياز به مجوز
براي راه اندازي كسب و كار خانگي موارد زير را بايد در نظر بگيريد:
*درباره ايده كسب و كارتان تحقيق كنيد.

*درباره محصول يا خدماتتان نيز اطالعات كسب كنيد.
*محل كار خود را تعيين كنيد.

*مشاركت ديگر اعضاي خانواده را جلب كنيد.

*اسم مناسبي براي كسب و كارتان انتخاب كنيد.

*اسباب و تجهيزات مناسبي براي كسب و كارتان تهيه كنيد.

*پوشش مناسب و درخور براي كسب و كارتان فراهم كنيد.
*يك صندوق پستي به كسب و كارتان اختصاص دهيد.
*با دوستان و همسايگانتان رك و صادق باشيد.
*حساب بانكي براي كسب و كارتان باز كنيد.
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*
* از داشتن كسب و كار خانگي واهمه و خجالتي نداشته باشيد ،بلكه به آن افتخار كنيد.
ارتباطات بيشتري با ديگران برقرار كنيد.

کسب و کار اينترنتي

کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته میشود .این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد
امروز رشد و پیشرفت کرده است .خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را میدهد
که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند .امروزه بیش از  900میلیون نفر در سطح دنیا از
اینترنت استفاده می کنند 69 .درصد از این جمعیت ،در طول  90روز ،دست کم یک خرید از اینترنت داشتهاند .یک سایت
اینترنتی ،تنها برای فروش محصول یا خدمات به کار نمیرود ،بلکه میتواند نقشها و کارکردهای مختلفی داشته باشد .اگر
محصول خاص و منحصر به فردی دارید که در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد ،میتوانید با معرفی آن محصول در سایت خود،
دیگران را از وجود آن مطلع کنید و از این طریق به اهداف خود دست یابید.

زیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند و این امر می تواند به معنای وجود مشتریان بالقوه برای
شما باشد .این نوع بازار ،هیچ موقع بسته نمی شود .مشتریان شما می توانند به صورت  24ساعته به اطالعات کسب و کارتان
دسترسی پیدا کنند .شما نیز می توانید هر چند بار و با هر فاصله ای که بخواهید ،اطالعات مورد نظرتان را دربارۀ فعالیت  ها
و فروشگاه تان در صفحات اینترنت جای دهید .مهم تر از این ،شما می توانید اطالعاتی از محصوالت و خدماتتان را همراه
تصویر و حتی فیلم در صفحات اینترنت قرار دهید .در این صورت ،مشتریان بالقوه شما می توانند آنها را مشاهده کنند و حتی
در هر ساعت از شبانه روز ،سفارش خرید دهند .این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر ،اینترنت ،و توسعۀ
جامعۀ خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کار ها از نظر تعداد ،سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند.

تفاوت كسب و كار اينترنتي با تجارت الكترونيكي

بسياري از افراد ،كسب و كار اينترنتي ( )E-Businessرا با تجارت الكترونيكي ( )E-Commerceاشتباه مي گيرند
درحاليكه اين دو مبحث با يكديگر متفاوتند .به عبارتي  E-Businessبه مجموعه فعاليت هاي مربوط به كسب و كار از
جمله مباحث بازاريابي ،مالي ،خريد و فروش ،ارتباط با مشتريان ،خدمات پس از فروش ،همكاري با سرمايه گذاران
و ...كه از طريق شبكه اينترنت انجام ميگيرد اطالق ميشود ،در حاليكه  E-Commerceتنها شامل مسائل مربوط به
خريد و فروش از اينترنت مي باشد و خود ،زيرمجموعه اي از  E-Businessاست.
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انواع كسب و كار هاي اينترنتي

امروزه ،كسب و كارهاي اينترنتي بسيار متنوعند .اما بهطور كلي ميتوان آنها را به  10گروه عمده تقسيمبندي كرد :
 -1ايجاد اجتماعات آنالين
 -2خريد ،فروش و حراج كاال هاي مختلف
 -3تبليغات اينترنتي
 -4ارائه خدمات تخصصي به ديگران
 -5ايجاد امپراطوري اطالعات ،اخبار و آموزش
 -6تهيه و ارائه نرم افزار هاي مختلف
 -7چند رسانه اي يا مالتي مديا
 -8پيوستن به شبكه  هاي واسطه گري
 -9خدمات مربوط به ايميل
 -10سرمايه گذاري مشترك

کسب و کار روستايي

آنچه در مجموع ميتوان براي تعريف مقوله كارآفريني روستايي به كار برد عبارت است از:
«به كارگيري نوآورانه منابع و امكانات روستا در راستاي شكار فرصت هاي كسبو كار».
اين نوع کسب و کار ها با توجه به اندازۀ کوچک روستا ها ،در مقياسي کوچک هستند و اغلب بين  20-10نفر بوده و با
توجه به غالب بودن فعاليت هاي کشاورزي و کارگاهي از کارايي خاصي برخوردارند .با توجه به تغييرات عصر کنوني
و ورود به جامعۀ اطالعاتي ،کسب و کار هاي روستايي نيز در نوع دچار تغيير و تحول شد ه اند و انواع کسب و کار هاي
خدماتي ،توليدي ،صنعتي و فناوري اطالعات در آن ديده ميشود.

کسب و کار های خانوادگی

کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند .به عبارت دیگر به

کسب و کار هایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند .این نوع
کسب و کار ها را می توان در بسیاری از کشور ها همچون ایتالیا مشاهده نمود .اغلب ميان دو واژه «خانواده» و «كسب
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و كار» نوعي تضاد و دوگانگي وجود دارد ،در حالي كه اين مفاهيم به عنوان دو زير سيستم از يك ابر سيستم به نام
اجتماع و جامعه هستند كه در اثر ارتباطات و تأثيرات متقابلي كه بر روي يكديگر مي گذارند تشكيل يك نظام كلي تر
را به نام «كسب و كار خانوادگي» (فاميلي) مي دهند.

كسب و كار هاي كوچك

تعريف كسب و كار كوچك :به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ،بايد گفت كه اين
مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است .هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام ساالنه ،اندازه استانداردي را براي
خود تعريف ميكند .در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي هاي دولتي تعريف ميشود تا تحت قوانين تغييرپذير
دولتي تحليل  هايي را صورت دهند .به عالوه ،اين استانداردها براي برنامه هايي كه در خصوص كمك به بهبود امور
مالي است كارا ميباشد .كسب و كار كوچك بهصورت مستقل است و هر شركتي با كمتر از  500پرسنل در اين حيطه
قرار ميگيرد .ايناندازه مرسوم ترين استاندارد تعريف شده است .در آمريكا حدود  22/5ميليون كسب و كار مستقل از
كشاورزي و زراعت وجود دارد كه  99درصد آن كسب و كار كوچك( )Small Businessبه حساب ميآيند.
وام دهندگان بر چه اساسي شما را ميسنجند؟
وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي ميكنند شش فاكتور را مدنظر قرار ميدهند كه به شرح زير ميباشند:

 6Cمالي

 : Character -1شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد اخالقي و جواني وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر.

 : Capacity to Pay -2ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده كه بر اساس تجزيه و تحليل و بررسي درخواست وام،
صورت هاي مالي و ساير مدارك مالي وي تعيين ميشود.
 : Capital -3شامل مجموع كل بدهي ها و دارايي ها ميباشد كه وام دهندگان ترجيح ميدهند كه نسبت بدهي به
دارايي شركت ها حتيالمقدور كمتر باشد چرا كه نشانگر پايداري مالي شركت است.
 : Collateral -4ميزان وثيقه كه هر چه بيشتر باشد و اختالف آن با مبلغ ،وام داده شده كمتر ،اطمينان خاطر
وام دهنده از بازپرداخت وام بيشتر خواهد بود.
 : Conditions -5شرايط كلي اقتصادي ،جغرافيايي وسعتي شركت...
 : Confidence -6يك وام گيرنده موفق سعي ميكند كه اطمينان وام دهنده را از  5مورد قبلي جلب كند و وي را
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به وام دادن ترغيب نمايد .و در آخر براي جمعبندي چك ليست زير را ارائه ميكنيم كه البته برخي از بند ها بنا بر نوع
و ماهيت كسب و كار قابليت تغيير و يا حذف دارند .چك ليست كلي شروع يك كسب و كار كوچك :
 انتخاب كسب و كار بر اساس عالقه و توانايي ها انجام تحقيقات و بررسي هاي الزم در مورد ايده كسب و كار تهيه طرح كسب و كار و طرح بازاريابي انتخاب يك نام براي كسب و كار چك كردن حق استفاده از نام انتخاب شده و كسب اجازه براي استفاده از آن نام ثبت كسب و كار با نام انتخاب شده تعيين مكان مطلوب براي شروع كسب وكار چك كردن و بررسي قوانين منطقه اي (منطقه انتخاب شده براي احداث كسب و كار) تعيين نوع ساختار قانوني شركت و مستندسازي اخذ اجازه  ها و ليسانس هاي مورد نياز ثبت حقوق انحصاري ()Copy right -در صورت كارآفريني و يا خلق محصول جديد ،ثبت Patent

 انجام تبليغات و نشر اعالميه  هاي الزم مبني بر شروع كسب وكار جديد تهيه خطوط تلفن كاري و ساير تجهيزات موردنياز انجام كار هاي مربوط به بيمه اخذ اطالعات مربوط به ماليات شركت بيمهكردن كاركنان و جمعآوري اطالعات راجع به قوانين كار تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات كاركنان (در صورت وجود) افتتاح يك حساب بانكي براي كسب و كار چاپ كارت هاي تجاري براي شركت و ايجاد آرم براي شركت خريد تمامي لوازم و تجهيزات موردنياز ايجاد  E-mailو  Websiteبراي شركت -انجام تبليغات وسيعتر در نشريات و تلويزيون و...
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 تماس با تمامي افراد ممكن اعم از خانواده و غير هم ،مبني بر شروع كسب و كار جديد -ساير موارد

داليل شكست يك كسب و كار

چرا يك كسب و كار با خطر شكست مواجه است؟
موفقيت در كسب و كار هيچگاه به صورت خودبخودي ويا بر اساس شانس نيست و همان طور كه گفته شد اين
موفقيت اصوالً به سازمان دهي و بصيرت فرد راه انداز كسب و كار بستگي دارد و تضميني براي آن وجود ندارد.
شروع يك كسب و كار هميشه ريسك پذير است و شانس موفقيت اندك مي باشد .بنابر گزارش اداره كسب و كار هاي
كوچك در آمريكا ( )SBAبيش از  %50كسب و كار هاي كوچك در سال هاي اول با شكست مواجه شده و %90آنها
در  5سال اول از بين مي روند.
 Michael Amesدر كتاب خود به نام «كنترل كسب و كار كوچك» داليل زير را براي شكست اين نوع كسب و
كار ها بيان كرده است:
 .1عدم وجود تجربه
 .2نداشتن سرمايه كافي
 .3نداشتن جايگاهي مناسب
 .4عدم وجود كنترل قوي
 .5سرمايه گذاري بيش از اندازه در دارائي  هاي ثابت
 .6قرارداد هاي اعتباري ضعيف
 .7استفاده شخصي از سرمايه  هاي تجاري
 .8رشد بدون انتظار
 Gustav Berleدو دليل ديگر در كتاب خود به نام «كسب و كار را خود بر عهده بگيريد» به اين داليل اضافه مي كند:
 .1رقابت

 .2فروش پایین
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6-4
فعالیت کسب و کار و مشاغل نوین در IT
سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنياي نوين فناوري اطالعات ،جديدا ً پديد آمده اند كه آن طور كه بايد و شايد
نمي توان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد .اين سه دسته عبارتند از :
الف) مشاغل مبتني بر وب
ب) مشاغل مرتبط به پايگاه  هاي داده و مهندسي نرم افزار
ج) مشاغل مرتبط با سيستم  ها

الف) مشاغل مبتني بر وب
مشاغل مبتني بر وب ،مرتبط با وب جهان گستر يا  WWWاست .وب جهان گستر ،خود زير مجموعه اي از اينترنت
است كه به كاربر امكان مي دهد مستنداتي را يافته و مشاهده كند كه در كامپيوتر  هاي مرتبط با اينترنت ذخيره شده اند
و اين كار با زبان  هاي فوق مبتني بر ( )Hyper Textو پروتكل  هاي مربوطه انجام مي شود .سازمان  ها همچنين مبادرت
به ايجاد شبكه  هاي سازمان گستر مخصوص به خودشان كرده اند كه از همان اصول استفاده كرده ،اما دايرۀ كاربران را
به كاربران درون سازماني محدود مي كنند .تخمين زده مي شود كه  WWWدر سال ،مشتمل بر دو ميليارد صفحه از
اطالعات بوده و اين تعداد تا انتهاي سال  ،2005به سي و پنج ميليون صفحه رسيده است.
- 1مديريت وب :که به مدیران  Web Masterشناخته مي شوند ،كارشان برنامه ريزي ،سازماندهي و كنترل امور طراحي
وب است .اين افراد ممكن است به تنهايي مسئول انجام همه جنبه  هاي فني و ايجاد و توسعۀ محتواي وب سايت
باشند يا اينكه مسئوليت سرپرستي افرادي را داشته باشد كه اين وظايف را به انجام مي رسانند .مديران وب داراي
پيش زمينه  هاي كاري و مهارتي متفاوتي هستند كه مشتمل بر برنامه نويسي كامپيوتر ،بازاريابي ،نويسندگي و طراحي و
گرافيك است .چون معموالً تركيبي از تمامي اين مهارت  ها براي مديران وب الزم است .اين شغل معموالً به صورت يك
شغل براي كارمند تازه كار ( )Entry - Levelمحسوب نمي شود چنان كه بسياري از استخدام كنندگان ترجيح مي دهند
كه فرد داوطلب ،حداقل دو سال تجربه مربوطه داشته باشد .استخدام كنندگان در حال حاضر مشكالتي در ارتباط با
دستيابي به مديران وب مناسب و مورد پذيرش خود دارند ،چون اين سمت مستلزم برخورداري از مهارت  هاي فني و
مديريتي هم زمان است.
 -2تكنيسين وب  :تكنيسين وب ،كارش تنظيم و آماده و نگهداري وب سايت اينترنتي و انجام امور فني مرتبط با

 0-84/80/1/3/4فصل ششم

94

مهارت عمومی برنامه نویسی

سخت افزار و نرم افزار سرور شبكه است .تكنيسين  هاي وب به مراقبت از نحوۀ ارتباط با شبكه و بهينه سازي و عملكرد
آن مي پردازند .آنها همچنين پشتيباني الزم براي سيستم  هاي پست الكترونيك ( )e-mailفراهم آورده و به كاربران
در جهت انتقال محتواي مورد نظرشان به وب سايت كمك مي كنند .درست مثل مدير وب ،تكنيسين وب هم ممكن
است داراي پيش زمينه  هاي تجربي و مهارتي متنوعي باشد .حداقل انتظار و توقع استخدام كنندگان اين افراد ،آگاهي
و تجربۀ داوطلب در زمينۀ فناوري وب است .بسياري از مؤسسات ترجيح مي دهند كه فرد داراي تحصيالت رسمي و
برخورداري از مدرك علمي از مؤسسات آموزش فني باشد .از آنجا كه تكنيسين  هاي وب درگير با موضوع كمك به
سايرين در زمينۀ استفاده از اينترنت هستند بايد داراي مهارت و توانايي عالي در زمينۀ توضيح جنبه  هاي فني پيچيدۀ
اينترنت به زبان ساده و همه فهم باشند .همچنان كه وب سايت  ها به مرور از نظر فني پيچيده تر مي شوند و از پايگاه  هاي
داده اي بيشتر و فناوري چندرسانه اي متنوع تري بهره مي برند تكنيسين  هاي وب نيز بايد وسعت بيشتري به مهارت  هاي
خود در فائق آمدن بر اين فناوري  ها ببخشند .از برخي تكنيسين  هاي وب خواسته مي شود كه به صورت  24ساعته براي
اطمينان از اينكه وب سايت  ها بدون وقفه و دائم ًا در حال سرويس به كاربران هستند ،مشغول به كار باشند.
 -3طراح وب :طراح وب به ايجاد ،توسعه و نگهداري وب سايت  ها مي پردازد .اين افراد به صاحب كاران خود
مشورت  هايي در زمينۀ چگونگي ايجاد و تبيعت و محتواي وب سايت و طراحي آن با توجه به ويژگي  هاي مورد نظر
صاحب كار مي دهند .بسياري از طراحان وب ،داراي تحصيالت رسمي باالتر از ديپلم هستند و استخدام كنندگان ترجيح
مي دهند كه داوطلبان اين شغل داراي مدارك تحصيلي در زمينه  هايي چون هنر  هاي زيبا ،طراحي گرافيك ،يا ارتباطات
باشند .از آنجا كه طراحي وب مرتبط با طراحي گرافيك است درست مثل تكنيسين  هاي وب ،طراح وب هم بايد بتواند
جنبه  هاي تكنيكي و گرافيكي وب ،را به زبان ساده و قابل فهم براي ديگران توضيح دهد .طراحان وب با استفاده از
مهارت  هاي عالي ارتباطي خود هم در امر كشف خواسته  هاي صاحب كاران خود و هم تبديل اين خواسته  ها به یك
وب سايت دلخواه كار آمد موفق مي شوند.

ب) مشاغل مرتبط با پایگاه های داده و مهندسی نرم افزار
پايگاه  هاي اطالعاتي ،به كاربران امكان مي دهد كه نسبت به ذخيره سازي ،مرتب كردن و استخراج اطالعات به صورت
الكترونيك اقدام كنند .پايگاه  هاي اطالعاتي همچنين امكان به اشتراك گذاردن اطالعات از طريق كامپيوتر  هاي مرتبط
با هم از طريق شبكه یا به قلمرو وسيع تري از مخاطبان از طريق اينترنت را فراهم مي آورد مشاغل مرتبط با پايگاه  هاي
اطالعاتي درگير در امور طراحي ،ايجاد و توسعه و نگهداري پايگاه  هاي اطالعاتي است .تعبير نرم افزار معموالً به
برنامه اي اطالق مي شود كه سخت افزار را كنترل مي كند .دو نوع اصلي نرم افزار عبارتند از نرم افزار  هاي كاربردي كه به
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كاربران امكان مي دهد تا وظايف معيني را مثل واژه پردازي انجام دهند.
مديران داده  ها و پايگاه  هاي اطالعاتي بايد داراي مدرك ليسانس در علوم كامپيوتر و حداقل سه سال سابقه در
برنامه نويسي كامپيوتر يا مديريت داده  ها و يا پايگاه  هاي اطالعاتي باشند .برخي از استخدام كنندگان الزم مي دانند
يا ترجيح مي دهند كه داوطلبان اين شغل داراي مدرك خاصي از طرف فروشندگان محصوالت باشند .عالوه بر
مهارت  هاي قوي در امر برنامه نويسي كامپيوتر و دانش و تجربۀ وسيع در ارتباط با نرم افزار  هاي ادارۀ پايگاه  هاي
اطالعاتي ،اداره كنندگان داده  ها و پايگاه  هاي اطالعاتي بايد داراي مهارت  هاي ارتباطي قوي در جهت آموزش نحوۀ كار
با پايگاه  هاي اطالعاتي طراحي شده توسط خودشان به كاربران غير فني باشند .ازآن زمان كه فناوري اينترنت امكان
قرار دادن پايگاه  هاي اطالعاتي روي شبكۀ جهاني وب را به وجود آورده است ،نحوۀ دسترسي به اين پايگاه  ها و حفظ
امنيت آنها روز به روز از اهميت بيشتري براي شاغلين در اين مشاغل برخوردار شود و نرم افزار های سیستمی که به
کنترل سخت افزار می پردازند.
مهندس نرم افزار و آرشيتكت فني :كار مهندسين نرم افزار ،برنامه ريزي ،طراحي و اصالح و تعديل نرم افزار  هاي
كاربردي ،محيط  هاي فني ،انباره  هاي اطالعاتي ،سيستم  هاي عامل و نرم افزار  هاي ارتباط از راه دور است .اينها به
جمع آوري نياز هاي كاربران و طراحي يا تعديل نرم افزار  هاي كامپيوتري يا ارتباطي براي تناسب بيشتر با مشخصات
و ويژگي  هاي خاص مورد نظر كاربران مي پردازند .بسياري از شاغلين در اين شغل ،افرادي خويش فرما بوده و يا
براي شركت  هاي خدمات مشاوره كار مي كنند .برخورداري از مدرك ليسانس در علوم كامپيوتر ،مهندسي كامپيوتر يا
رياضيات معموالً براي تصدي اين شغل مورد نياز است .از آنجا كه اين شغل يك شغل براي تازه واردين يا اصطالح ًا
شغل اوليه در بدو ورود به سازمان نيست ،داشتن تجربياتي در امر برنامه نويسي يا تحليل سيستم  ها مورد نياز است.
چون مهندسين نرم افزار و آرشيتكت  هاي فني همچنين بايد قادر به انجام تحقيق و قيمت گذاري موارد انتخابي
كارفرمايان خود باشند ،برخي از استخدام كنندگان ترجيح مي دهند كه اين قبيل افراد ،دوره  ها و دروس مرتبط با حوزۀ
ادارۀ امور بنگاه  ها نظير حسابداري و مديريت را عالوه بر دروس فني براي تصدي اين مشاغل گذرانده باشند.

ج) مشاغل مرتبط با سیستم ها (نرم افزار سیستمی)
شبكه  هاي سيستمي ،مجموعه اي از كامپيوتر ها و وسايل (از قبيل چاپگر و مودم) متصل به یكديگر از طريق يك ارتباط
فيزيكي مي باشند .شبكه به كاربران امكان مي دهد تا داده  ها و نرم افزار هاي كاربردي را که در يك كامپيوتر مركزي
(سرور) ذخيره شده اند ،به اشتراك بگذارند .وقتي همۀ كاربران در يك ساختمان يا دفتر مستقر باشند سيستم را شبكۀ
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محلي ( )LANمي نامند .در صورتيكه از لحاظ جغرافيايي ،كاربران در نقاط مختلفي پراكنده باشند اتصال آنها به یك
سرور از طريق شبكۀ گستردۀ ( )WANخواهد بود .كاركنان عمليات سيستمي  ،كارشان تنظيم و نگهداري سيستم و
كمك به كساني است كه به شبكه متصل اند.
 -1متخصصان عمليات سيستمي  :كار اين افراد برنامه ريزي ،ايجاد بهينه سازي ظرفيت و عملكرد شبكۀ سيستم
اطالعات و ارتباطات آن است .ايشان به مستندسازي نياز  هاي كاربران براي سيستم پرداخته و مسئول خريد اجزاي
سيستمي و تنظيم فني سيستم هستند .آنها به رفع مشكالت ،نگهداري و ارتقاء سيستم عامل كامپيوتر يا سيستم ارتباط
از راه دور آن مي پردازند .اين متخصصين ،مسئول تدوين سياست  ها و رويۀ الزم براي چگونگي دسترسي به شبكه و
استفاده از آن بوده و اغلب مسئوليت سرپرستي اپراتور هاي كامپيوتر و شبكه در سطوح پايين تر را هم بر عهده دارند.
اگرچه برخي شاغلين در اين زمينه فقط يك ديپلم دبيرستان دارند ،اما اكثر كارفرمايان ترجيح مي دهند كه داوطلب اين
شغل داراي مدرك كارشناسي در علوم كامپيوتر با سابقۀ كار در برنامه نويسي كامپيوتر يا تحليل نياز كاربران و طراحي
و استقرار سيستمي كه بتواند اين نياز  ها را تأمين كند ،برخوردار باشند .متخصصين عمليات سيستمي مي توانند در داخل
يك سازمان يا براي يك شركت خدمات مشاورۀ كامپيوتر يا ارتباطات از راه دور مشغول به كار شوند.
 -2اپراتور كامپيوتر و شبكه :اپراتور كامپيوتر و شبكه ،مسئول و عهده دار امر راهبري تجهيزات كامپيوتري ،توليد
انواع گزارشات چاپي ،و مراقبت از عمليات سيستم كامپيوتري و شبكه است .اين افراد به نصب ،نگهداري و رفع مشكل
سيستم  هاي عامل ،تجهيزات ارتباط از راه دور و سخت افزار كامپيوتري مشغول اند .ايشان به مراقبت از عملكرد سيستم
كامپيوتري پرداخته و پشتيباني الزم را در جهت حل مسائل و مشكالت فني كاربران شبكه فراهم مي آورند .طيفي از
انواع مختلف سوابق تحصيلي در كاركنان اين شغل ديده مي شود از ديپلمۀ دبيرستان با سوابق مرتبط تا ليسانس علوم
كامپيوتر .اكثر كارفرمايان ترجيح مي دهند كه داوطلب اين شغل حداقل داراي مدرك تحصيلي پيش دانشگاهي يا گواهي
آموزشگاه  هاي فني و حرفه اي در ارتباط با شبكه  هاي كامپيوتري و پشتيباني از آن باشد .خالقيت در حل مسئله و
توانايي برقراري ارتباط و انتقال جنبه  هاي فني كامپيوتر به كاربران غير فني ،مهارت  هاي مهمي براي شاغلين اين شغل
به حساب مي آيد .كاركنان بايد همچنين از خود مهارت  هاي خوب در زمينۀ ارائۀ خدمت به مشتري را نشان دهند.
 -3تحليل گر كاربر و پشتيباني فني  :كار اين فرد ،كمك به تنظيم تجهيزات كامپيوتري و انجام عمليات پايه روي
اين تجهيزات است .اين افراد ممكن است در داخل يك سازمان مشغول به كار بوده یا مسئول اداره یك مركز دريافت
پيام  هاي مشترياني كه سخت افزار يا نرم افزار هاي شركت استخدام آنها را خريده اند ،شوند .ايشان با دريافت پيام و
سؤال مشتريان كه دچار مشكلي در ارتباط با كامپيوترهايشان شده اند به پاسخگويي مستقيم اين درخواست  ها و سؤال  ها
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پرداخته یا مشتري را به متخصصي كه مي تواند مشكل او را حل كند ارجاع مي دهند .سابقه تحصيلي مورد نياز براي
تصدي اين شغل ،دامنه اي از فارغ التحصيلي دبيرستان تا مدرك دانشگاهی را در بر مي گيرد .بسياري از كارفرمايان
داوطلبان را مجبور به گذراندن پاره اي از دروس يا دوره  هاي فني نموده و ترجيح مي دهند ،داوطلبين داراي گواهي يا
مدركي در زمينه پشتيباني كامپيوتر داشته باشند .اين شغل مي تواند يك سكوي پرش براي ساير مشاغل مثل تحليل گر
سيستم  هاي كامپيوتري يا متخصص عمليات باشد .مهارت  هاي ارتباطي در امر پشتيباني از كاربر و ارائه پشتيباني فني
بسيار مهم است زيرا ايشان بايد نسبت به توضيح جنبه  هاي فني سيستم به زبان غير فني و همه فهم براي كاربراني كه
احتماالً از كار با كامپيوتر هايشان سرخورده شده اند ،بپردازند .در سازمان  هاي كوچك تر از شاغلين اين شغل ممكن
است خواسته شود كه در ساير ظرفيت  هاي موجود در خود ،مثل دادن مشورت و توصيه در امر خريد تجهيزات
كامپيوتري يا برنامه نويسي براي يك وب سايت به كار بپردازند.
 -4آزمايش كننده سيستم :كار اين افراد ،مستند سازي و اجراي طرح  هاي آزمايش سيستم در جهت ارزيابي عملكرد
نرم افزار هاي كاربردي و سيستم  هاي اطالعاتي و ارتباط از راه دور است .آزمايش كننده سيستم ،همچنين به بررسي
نياز  هاي كاربران نهايي و انجام توصيه  هايي در اين رابطه در زمان طراحي و ايجاد سيستم  ها مي پردازد.
اين افراد ممكن است در شركت  هاي توليد كننده سخت افزار ،مشغول به كار شده یا به كار در داخل يك سازمان معين
در جهت تقويت عملكرد سيستم سازمان بپردازند .معموالً مدرك ليسانس علوم كامپيوتر يا مهندسي يا رياضي براي
تصدي شغل ضرورت دارد .برخي از كارفرمايان ،حتي داشتن مدرك پيش دانشگاهي يا گواهي گذراندن دوره  هايي
در زمينه مهندسي برق يا مطالعات كامپيوتر يا داشتن تجربيات مفيد در ارتباط با سيستم  ها يا محصولي كه كارگر بايد
مسئوليت آزمايش آن را عهده دار شود را هم در بدو استخدام قبول دارند .عالوه بر آگاهي سيستم يا محصول در حد
تخصصي ،فرد تست كننده سيستم بايد تجربياتي هم در ارتباط با روش  هاي تضمين كيفيت و آگاهي  هايي نيز در امر
طراحي و ساختار اطالعات داشته باشد .براي آنكه خريداران محصوالت ،همواره احساس راحتي بيشتري در كار با
فناوري رايانه  ها داشته باشند ،در مورد آزمايش افراد متصدي آزمايش سيستم تأكيد خاصي بر آگاهي وي از روش  ها و
فنون تضمين كيفيت و چگونگي اطمينان از قابل استفاده بودن سيستم  ها و محصوالت كامپيوتري نهاده مي شود .به اين
ترتيب مطمئن ًا آيندۀ بهتري در انتظار شاغلين اين شغل خواهد بود.
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6-5
اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمان ها و مراکز
تعريف سازمان

گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهي با

يکديگر همکاري ميکنند .اجزای سازمان عبارتند از :منابع انسانی ،ابزار و تفکر

انواع سازمان ها

سازمان هاي انتفاعي و غيرانتفاعي
سازمان هاي توليدي و خدماتي

سازمان هاي دولتي و خصوصي
 -1سازمان هاي انتفاعي :سازمان هايي هستند که با هدف کسب سود تشکيل ميشوند.
 -2سازمان هاي غيرانتفاعي :اين سازمان ها ،با اهداف اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي و سياسي تشکيل ميشوند مانند
اتحاديه هاي کارگري و انجمن هاي مذهبي.
 -3سازمان هاي توليدي :اين سازمان ها از مواد خام يا مواد اوليه براي توليد کاال استفاده ميکنند.مانند کارخانه هاي
توليد کفش و تلويزيون.
 -4سازمان هاي خدماتي :اين نوع از سازمان ها خدمات ارائه ميکنند مانند خدمات مشاوره عموميو خدمات پزشکي.
 -5سازمان هاي دولتي :اين نوع سازمان ها تحت کنترل دولت هستند.
 -6سازمان هاي خصوصي :اين نوع سازمان ها به جاي کنترل دولت توسط افراد يا بخش دولتي کنترل ميشوند.

تعريف مديريت
فرايند برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کليه منابع قابل دسترسي براي رسيدن
به هدف هاي تعيين شده سازمان.
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انواع مديران

 -1ازنظر فعاليت هاي سازماني :
مديران وظيفه اي
مديران عمومي

 -2از نظر سطح سازماني :
مديران عملياتي
مديران مياني
مديران عالي

تعاريف مديران وظيفه اي و مديران عمومي

مديران وظيفه اي(تخصصي)  :کارکناني با مهارت هاي ويژه در زمينه خاص مانند حسابداري ،امور پرسنلي و غيره.

مديران عمومي  :مسئول کليه وظايف و فعاليت هايي هستند که در يک واحد يا يک سازمان انجام ميشود مانند توليد،
بازاريابي و امورمالي.

تعاريف مديران عملياتي ،مياني و عالي
مديران عملياتي(خط اول)  :مديران در اين سطح مستقيم ًا مسئول توليد کاال و خدمات هستند مانند سرپرستان.
مديران مياني  :اين مديران به طور مستقيم به مديران رده باال گزارش ميدهند و پل ارتباطي ميان مديران عالي و عملياتي هستند.
مديران عالي  :گروه کوچکي از مديران را تشکيل ميدهند .واين مديران اهداف ،خطمشي ها و راهبرد هاي سازمان
را تشکيل ميدهند.

مهارت هاي مورد نياز مديران:
 -1مهارت هاي ادراکي
 -2مهارت هاي انساني
 -3مهارت هاي فني
مهارت هاي ادراکي  :اين مهارت به مدير امکان ميدهد که سازمان را به صورت يک کل در نظر بگيرد و روابط
متقابل بخش هاي مختلف و چگونگي تأثير هر قسمت در کل سازمان را پيشبيني کند.
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مهارت  هاي انساني :اين مهارت به مدير امکان ميدهد تا با افراد ،در کنار آنها و به طور مؤثر با آنها کار کند .مديران
در همه سطوح به اين مهارت نياز دارند.
مهارت هاي فني  :اين مهارت ها به معني توانايي به کار بردن ابزار ،شيوه ها و دانش مورد نياز براي اجراي يک زمينه
تخصصي است.

وظايف مدير:
 -1برنامهريزي

 -2سازماندهي
 -3هدايت
 -4نظارت
 -5خالقيت

6-6
انواع مشاغل رشته کامپیوتر و فرصت های شغلی در حوزه برنامه نویسی
عبارت است از:
* مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر
*مسئول آرشیو نرم افزاری
*برنامه ساز سیستم  های کامپیوتری
*فعالیت در کارگاه سخت افزار
* راهبر سیستم  های کاربردی کامپیوتر
*دستیار تولیدکننده سیستم  های کامپیوتری
*نصاب و راهبر سایت کامپیوتر
* سرپرست سایت کامپیوتر
*راهبر روند  های کنترل فرایند  های صنعتی
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*سرپرست راهبری شبکه  های محلی کامپیوتری
*تحلیل گر سیستم

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

هدف  :رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد ،لذا از اهمیت بسیار زیادی

در دنیای امروز برخوردار است .هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل ،طراحی ،ساخت و
راه اندازی دستگاه  ها و مجموعه  های سخت افزاری جدید ،بررسی و شناخت مجموعه  های سخت افزاری و نرم افزاری
موجود ،نگه داری ،عیب یابی و تعمیر و اصالح و توسعه فعالیت کنند.
طراحی ،شبیه سازی ،فراوری ،پردازش ،سنجش ،آموزش ،ویرایش و … همه مفاهیمی هستند که با باالترین دقت و
در کوتاه ترین مدت زمان ممکن در برنامه  های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند .لذا هدف از این رشته تربیت نیروی
متخصص برای انجام امور فوق است.

توانایی های فارغ التحصیالن

فارغ التحصیالن این مقطع ،قابلیت  ها و توانایی  های زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند ،قادر خواهد

بود مشکالت زیادی را حل کنند .برخی از این توانایی  ها به شرح زیر است :
 -1بررسی و شناخت نرم افزار ها و سخت افزار های جدید و به کارگیری آنها
 -2بررسی کمبود ها و نیاز های نرم افزاری و سخت افزاری بخش  های صنعت و خدمات و تدوین نیاز های آنها،
امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی الزم برای رفع کمبود ها
 -3تجزیه و تحلیل سیستم  های کوچک و متوسط نرمافزاری و سختافزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها
 -4طراحی مجموعه  های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و تولید طرح  های اجرایی برای آنها
 -5اجرای طرح های کامپیوتری ،نصب ،آزمایش و آموزش آنها
 -6پشتیبانی و نگه داری سیستم  های نرمافزاری شامل شناسایی خطاها ،رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستمها
 -7عیب یابی کامپیوتر ها و سیستم های کامپیوتری و رفع عیب ها
 -8شناسائی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آنها
توانایی  های ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار می باشد ،اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در
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محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری
از توانایی بیشتری برخوردارند.

ماهیت

کامپیوتر دارای دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است .اجزاء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانند مدار ها و
برد های الکترونیکی سخت افزار نامیده می شوند .نرم افزار جزء غیرقابل لمس کامپیوتر است .نرم افزار برنامه  ها و
داده  هایی است که به کامپیوتر فرمان می دهند که چه عملی را انجام دهد .یک مهندس نرم افزار یاد می گیرد که چگونه
نرم افزار های بزرگ و عظیم را طراحی و برنامه ریزی کند ،تست و ارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد.
پس بدین گونه نیست که یک تعمیرکار کامپیوتری یک مهندس سخت افزار و یک اپراتور کامپیوتر یک مهندس نرم افزار
تلقی گردد .نرم افزار در حقیقت روح و جان کامپیوتر است که به سخت افزار هویت می بخشد و اصوالً به برنامه ای
گفته می شود که برای به کارگیری سخت افزار ساخته شده باشد .نرم افزار ها را می توان به دو دستۀ کلی دسته بندی کرد
که عبارتند از  :نرم افزار های سیستمی و نرم افزار های کاربردی.
نرم افزار های سیستمی برنامه  هایی هستند که کامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس دادن به آن نیاز دارد و این دلیل از سوی
سازندگان سیستم کامپیوتری عرضه می شوند و مهم ترین آنها سیستم عامل ،برنامه  های سودمند و مترجم  های زبان می باشند.
نرم افزار های کاربردی نیز برنامه  هایی هستند که کاربر یا خود آنها را می نویسد یا شرکت  های نرم افزاری آنها را تهیه
کرده و برای فروش عرضه می کنند .این گونه برنامه  ها معموالً عمومیت برنامه  های سیستم را نداشته و برای زمینه  های
مختلف مهندسی ،علمی ،تجاری ،آموزشی ،تفریحی و یا طراحی نوشته می شوند.
مهندسی سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاری ،کنترل سخت افزاری و شبکه  های
کامپیوتری می پردازد .برای مثال یک مهندس سخت افزار می تواند طراحی سخت افزاری کند که با   ICها کامپیوتر کار
کند و یا از دروازه  های کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت می تواند به طراحی مدار های مجتمع دیجیتالی بپردازد که
البته به این بخش از سخت افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته می شود.

گرایش  های مقطع لیسانس

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که البته این دو گرایش
در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند .گرایش سخت افزار در برگیرنده فعالیت  های آموزشی،
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پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات ،برد ها ،تجهیزات و در نهایت سیستم  های کامپیوتری در مقیاس  های مختلف
است و یکی از شاخه  های مهم آن به نام معماری کامپیوتر (طراحی و ساخت کامپیوتر) می باشد .هدف از گرایش
نرم افزار کامپیوتر ،آموزش و پژوهش در زمینه زبان های مختلف برنامه نویسی ،سیستم  های عامل مختلف و طراحی
انواع الگوریتم  ها می باشد.

آینده شغلی ،بازار کار ،درآمد

با توجه به گسترش روزافزون دنیای کامپیوتر امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به متخصصان کامپیوتر احساس

می شود .امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر عالقمند به کار باشد ،هیچ وقت با مشکل بیکاری روبه رو نمی شود .به
خصوص مهندسین نرم افزار فرصت  های شغلی بیشتری داشته و برای کارکردن نیاز به امکانات و تجهیزات زیادی
ندارند .فرصت  های شغلی این رشته به حدی گسترده و متعدد است که نه تنها فارغ التحصیالن این رشته به راحتی
جذب بازار کار می شوند بلکه دانشجویان دو سال آخر این رشته نیز می توانند وارد بازار کار شده و فعالیت کنند .برای
مهندسین سخت افزار هم امکان کار در شرکت های تولید کننده قطعات و دستگاه ها و مراکز صنعتی – تولیدی بسیار
فراهم است و از نظر سطح درآمدی هم با توجه به دانش و پشتکار شخصی در حد قابل قبول و ایده آلی قرار دارند.
از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از شبکه اینترنت زمینه کار در این موضوع نیز بسیار مهیا است.

توانایی  های جسمی ،علمی ،روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه

توانایی علمی :یک مهندس کامپیوتر باید سخت کوش و با پشتکار باشد چون رشته کامپیوتر رشته پویایی است و

همیشه باید اطالعاتش به روز بوده و به دنبال فراگرفتن مطالب جدید باشد .مهندس کامپیوتر باید پایه ریاضی قوی
داشته و توانایی اش در زمینه فیزیک خوب باشد .همچنین الزم است فردی خالق باشد تا بتواند مسائل را از راه های
ابتکاری حل کند.
عالقمندی  ها :مهندس کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار باید به یادگیری و مطالعه عالقمند باشد تا پیشرفت در خور
توجه داشته باشد .همچنین باید از جستجو و کاوش در مدار ها و ریزساختار ها استقبال کند و به کار با کامپیوتر عالقه
داشته باشد.
توانایی مالی :با توجه به توضیحات گفته شده داشتن یک دستگاه کامپیوتر برای یک مهندس کامپیوتر امری ضروری
به نظر می رسد ولی این گونه نیست که بدون داشتن کامپیوتر دانشجویان از ادامه تحصیل و پیشرفت باز بمانند.
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وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر  :رشته کامپیوتر که باعث جهانی شدن اطالعات و ارتباطات
شده است ،رشته روز و رشته آینده است تا جایی که پیش بینی می شود تا  ۱۰سال دیگر در کشور های پیشرفته مردم
همان قدر که بر نیروی برق وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد .با توجه به توضیحات گفته شده روند رو
به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال و موقعیت کاری برای فارغ التحصیالن این رشته فراهم است تا در
قالب شرکت های تولیدکننده نرم افزار ،شرکت های تولیدکننده قطعات ،مراکز صنعتی – تولیدی ،شرکت ها و مؤسسات
خدماتی ،مراکز آموزشی و … مشغول به کار شده و فعالیت کنند .با توجه به پیشرفت کند ایران نسبت به جامعه جهانی
کامپیوتر در سال های اخیر نیاز به مهندسین خالق و کوشا در این زمینه کام ً
ال احساس می شود.
روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در محافل عمومی و خصوصی ،استفاده گسترده از شبکه اینترنت و زمینه  های مرتبط
با آن ،فراهم آمدن شرایط آموزش و تجارت الکترونیک همه و همه دست به دست هم داده اند تا از اکنون چشم انداز
روشنی نسبت به آینده این رشته وجود داشته باشد به نحوی که فعاالن در این زمینه از آینده معلوم و مطمئنی برخوردار
خواهند بود .تنها نگرانی به قسمت نرم افزار مربوط می شود که باید مهندسان خالق ایرانی اقدام به تهیه نرم افزار های
گوناگون و کارآمد کرده تا تنها مصرف کننده صرف نباشیم.
نکات تکمیلی  :بعضی از افراد تصور می کنند که مهندسی سخت افزار در حد یک تعمیرکار کامپیوتر است در حالی
که کار یک مهندس سخت افزار ،تعمیر یا نصب و راه اندازی کامپیوتر نیست .هر چند که می تواند چنین کاری را انجام
دهد .در واقع کار یک مهندس سخت افزار ،طراحی  های سخت افزاری است و به همین دلیل در دانشگاه دروسی مثل
ریاضیات و یا مدار های منطقی را مطالعه می کند همچنین برخالف تصور کسانی که یک اپراتور را در حد یک مهندس
نرم افزار می دانند ،باید گفت که یک مهندس نرم افزار الزم است از دانش ریاضی خوبی برخوردار باشد تا بتواند
برنامه  های کامپیوتری را طراحی کند و آنها را توسعه دهد .برای مثال باید بتواند یک کار گرافیکی را از بنیان طراحی
کند .کاری که از عهده یک اپراتور بر نمی آید .و به همین دلیل کالس های آزاد آموزش کامپیوتر هیچ وقت نمی توانند
یک مهندس کامپیوتر پرورش دهند.

نکات کسب و کار در رشته کامپیوتر

دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار در طول دوران تحصیل ،بیشتر علومی را از کامپیوتر یاد می گیرند که پایۀ علم
مهندسی نرم افزار به شما می رود و دروسی مانند طراحی الگوریتم ،نظریه زبان ها ،کامپایلر و ...قرار است دید روشنی از
کارکرد سیستم  های نرم افزاری به دانشجو بدهد .دروس تخصصی مانند برنامه نویسی پیشرفته ،هوش مصنوعی ،طراحی
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بانک اطالعاتی ،مهندسی اینترنت و ...نیز ارائه می شوند که از باالترین درجۀ اهمیت برخوردارند زیرا دانشجو پس از
فارغ التحصیل شدن از این دروس در محیط کاری خود باید استفاده کند .بنابراین بهتر است این دروس را با دقت
بیاموزید زیرا در آینده نزدیک باید برای کسب درآمد از آنها استفاده کنید ،زیرا کارفرما برای نمره شما به شما حقوق
نمی دهد بلکه برای کاری که توانایی انجامش را دارید حقوق می گیرید.

6-٧
تاريخچه بهره وري
به طور رسمي و براي نخستين بار لغت بهره وري توسط فردي به نام كنه در سال  1376ميالدي در مقاله اي به كار برده
شد .بيش از يك قرن بعد يعني در سال  1883ميالدي شخص ديگري به نام ليتر بهره وري را قدرت و توانايي توليد
كردن تعريف كرد و در واقع اشتياق به توليد كردن را همان بهره وري دانست .از اوايل قرن بيستم اين لغت داراي مفهوم
دقيق تري شد و براي اولين بار در تعريف آن ارتباط بين ستانده و داده مطرح شد .در سال  1900ميالدي ارلي بهره وري
را ارتباط بين بازده و وسايل كار به كار رفته براي توليد بازده تعريف كرد .و باالخره شخصيت  هاي حقيقي و حقوقي
تعاريف ديگري از بهره وري را به شرح زير مطرح ساختند:
سازمان همكاري اقتصادي اروپا  :در سال  1950تعريف كامل تري از بهره وري را به شرح زير مطرح ساخت:
بهره وري خارج قسمت ،بازده به یكي از عوامل توليد است بدين ترتيب مي توان از ،بهره وري سرمايه ،بهره وري مواد
و ...نام برد.

مفهوم بهره وري

پرسشي كه در وهله نخست به ذهن هر خواننده اي متبادر مي شود اين است كه بهره وري چيست؟ براي پاسخ به اين
پرسش از طرف صاحب نظران علم بهره وري تعاريف گوناگوني ارائه شده یكي از بهترين تعاريفي كه تاكنون براي

بهره وري ارائه شده تعريف زير مي باشد:
بهره وري = كارائي  +اثربخشي
بهره وري يعني  :درست انجام دادن كار درست
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در تعريف فوق درست انجام دادن كار را كارایي نيز مي گويند يعني اينكه از حداقل مواد ،حداكثر محصول برداشت
شود يا از مقدار معيني مواد ،محصولي با كيفيتي باالتر توليد شود .اگر به تعريف ارائه شده براي بهره وري توجه شود
جزء ديگر آن كار درست انجام دادن است كه اصطالح ًا به آن اثربخشي مي گويند .مث ً
ال ممكن است با مصرف كمتر
مواد،محصول بيشتري توليد كرد وليكن اين محصول كيفيت مطلوب مورد نظر مشتري را نداشته باشد .در اين حالت
كارائي واقع شده است وليكن چون محصول فاقد كيفيت الزم است از اين رو اثر بخش نبوده و نمي تواند رضايت
مصرف كننده را جلب كند .بنابراين مالحظه مي شود كه تحقق كارائي و يا اثربخشي به تنهايي موجب افزايش بهره وري
نخواهد شد .به عبارت ديگر در مقوله بهره وري بايد اوالً كاري كه انجام مي شود كار درستي (يعني مفيدي) باشد و
ثاني ًا اين كار به بهترين نحو انجام شود .با تحقق اين دو شرط مي توان اطمينان حاصل كرد كه بهره وري محقق شده
است .از طرف ديگر بهره وري عبارت از ارتباط فيزيكي ميان مقدار توليد ايجاد شده (ستانده) و مقدار منابع به كار رفته
(نهاده) درآن در دوره توليد است.
نهاده ( )Input) / (Outputستانده (= )Productivityبهره وري
درهرحال مفهوم بهره وري را بايستي فراتراز تعاريف اقتصادي وبه عنوان مقوله اي فرهنگي بررسي وجستجو نمود .در
اين منظر بهره وري به مفهوم استفاده كردن بهينه ازمنابع و امكانات در دسترس مي باشد.

تعریف بهره وری از دیدگاه  های مختلف

علم اقتصاد :بهره وري ،مهارت در توسعه انساني و سودآوري است.
علم اجتماعي :بهره وري ،قابليت انجام امور امروز بهتر از ديروز به طور مداوم مي باشد.

صنعت :بهره وري ،بهبود وضع موجود و استفاده مؤثر از عوامل توليد مي باشد.
فني و محدود :بهره وري ،نسبت ستانده به هر يك از عوامل توليد است.
علوم اقتصادي و اجتماعي :بهره وري ،بهبود كيفي كار و زندگي و رفاه انسان كه در نهايت باعث باال بردن كيفيت
و كميت كاال يا خدمات مي شود.
علم فيزيك :بهره وري ،باال بردن توان (راندمان) كار با توجه به كميت و كيفيت كاال يا خدمات مي باشد.
عاميانه :بهره وري ،قانع نبودن به وضع موجود و تالش و تكاپو در جهت بهينه كردن آن .به طور كلي بهره وري محصول
نوعي نگرش خالق در جهت بهبود و پويايي وضع موجود از طريق باال بردن كميت و كيفيت ،اثر بخشي ،سودآوري
تناوب كار و جلب رضايت نيروي انساني مي باشد.
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اهداف بهره وري
*شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني ،فيزيكي ،مالي و...درشركت
*بررسي علل پايين بودن بهره وري منابع وآسيب شناسي آن
*ارائه كمك  هاي فكري وتخصصي به واحدهاي تابعه درزمينه درك واجراي سياستها و برنامه  هاي دولت درجهت ارتقا بهرهوري
*انجام مطالعات وبررسي الزم جهت استقرار چرخه مديريت بهره وري.
*تهيه برنامه  هاي الزم درخصوص ايجاد،توسعه وترويج فرهنگ بهره وري درشركت واستفاده بهينه ومؤثرازمنابع.
*تالش درزمينه انتقال تجربيات مؤثردر زمينه مديريت بهره وري به شركت وبرخورداري شركت از الگو هاي موفق
درزمينه ارتقا سطح بهره وري.

*جمع بندي وتهيه وارائه گزارش  هاي نوبهاي ازچگونگي وضعيت بهرهوري دستگاه براي انعكاس به مراجع ذيربط.

راه  هاي ارتقای بهره وري

براي افزايش كيفيت كار ،الزم است گروهي متشكل ازكارشناسان مالي و اداري ونيروي انساني تشكيل و فهرستي از
كار هايي كه انجام آنها موجب ايجادانگيزه بيشتردرنيروي انساني،تقويت روحيه مشاركت وكارگروهي و ارتقا بهره وري
مي گردد تهيه نمايند.اما به طوركلي تر موارد زيرمي تواند مدنظر قرارگيرد:

*بهبود كيفي عامل كار (نيروي انساني) مهمترين عامل در بهبود بهره وري تلقي مي شود.
*نگرش مثبت داشتن وترويج فرهنگ آن درسازمان

*ارتقا وكسب مهارت هاي جديدازطريق آموزش،اجراي كارگروهي وكمك به همكاران
*توجه به بهداشت،تفريح ،ساعات كاروحفظ سالمت جسماني كاركنان
*به كارگماردن افراد مناسب درمشاغل مناسب

*بررسي وبازنگري درروابط مديروكاركنان وهدايت صحيح افراد ازطريق توجه عاطفي وانساني وشيوه  هاي ايجاددوستي
واعتمادپايدار.

*استفاده ازنظرات وپيشنهادات كاركنان ،فراهم آوردن زمينه وتشريك مساعي درراستاي رسيدن به هدف هاي سازماني.
*تشكيل كميته اي جهت بررسي ساختارسازماني ومنابع انساني درجهت بهسازي وهمسويي ساختارسازمان بامحيط پيرامون.

*تجديدساختاراقتصادي درجهت فراهم آوردن تجزيه وتحليل اقتصادي و قيمت تمام شده فعاليت هاي شركت
ونيازسنجي بازار و نيز بررسي آثاراقتصادي خصوصي سازي برهريك ازفعاليت  هاي سازمان.
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*استفاده ازتكنولوژي و ماشين آالت پيشرفته ومناسب.

*تالش درجهت كاهش هزينه  ها و صرفهجويي در به كارگيري منابع وامكانات بادرنظرگرفتن كارايي و اثربخشي فعاليتها
*اولويت دادن به تكميل طرح هاي نيمه تمام.

ولی به طور کلی می توان گفت راه های افزایش بهره وری در شرکت های مختلف متفاوت است که در زیر به برخی از
رویکرد های آن می پردازیم.

کاهش ضایعات

یکی از راه های افزایش بهره وری کاهش ضایعات است .ضایعات و افزایش روزافزون آن ،یکی از پدیده  های تولید

انبوه است که کشور های صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راه هایی برای جلوگیری و قطع این جریان
هستند .کاهش ضایعات یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه
آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار می بستند .به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو می شد از مصرف
غیرضروری آن خودداری می کرد ،زارعان اگر زمین کمتری برای کشت دارند تالش بیشتری برای بهره برداری از
تمامی آن به خرج می دهند .و ده ها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و همه حکایت از ضایعات دارند.
موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات اجتناب ناپذیر ،به دلیل حجم باالی
منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است .اهمیت کاهش ضایعات در
اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانه  های کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری
پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد می کنند .با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه  ها ،سود بیشتری
عاید شرکت می شود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخته می شود .در نتیجه
آنها نیز می توانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود وخانواده خود و درنتیجه افراد جامعه فراهم
آورند .از این رو ،تولید بهتر و با ضایعات کمتر عالوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود می بخشد موجب
شکوفایی اقتصاد مملکت نیز می گردد.
اگر این اصل را که برای کاهش ضایعات باید برنامه ای مناسب و کارآمد داشته باشیم ،قبول کنیم ،تهیۀ یک برنامه جامع
اجرایی برای هماهنگ ساختن اقدامات و تالش های همه بخش ها و واحد های سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
این برنامه موجب هدایت تالش های سازمان درجهت تأمین نیاز ها و ابزار های کاهش ضایعات می گردد.
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یکی دیگر از راه های کاهش ضایعات نوسازی و توسعه فناوری است.
هرگونه توسعه تکنولوژیک مستلزم افزایش مهارت کارکنان است که می بایست به همراه سایر زمینه  های موردنیاز
مربوط به تغییرات تکنولوژیک به مرحله اجرا درآید .فناوری  های جدید بر روی ساختار سازمانی ،مهارت ها ،روابط
کارکنان و مشاغل تأثیر خواهد گذاشت .لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه  های مرتبط با آنها می بایست مورد تجزیه و
تحلیل دقیق قرار گرفته و اصالحات یا تغییرات الزم جهت استفاده بهینه از آنها داده شود.

ایجاد تعهد در کارکنان

یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است .او می تواند با انجام به موقع کار ها و حس مسئولیت در افزایش

تولید و بهره وری مؤثر باشد .لذا سعی کنید کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت کنید .مدیران می توانند با برآورده کردن
نیاز های اساسی کارکنان ،برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش ،آنها را نسبت
به سازمان متعهد کنند .تا زمانی که نیاز های روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان
احساس تعهد نخواهند کرد .تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره
حفظ کرد .یکی ازمؤثرترین راه های حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها درسازمان ،غنی سازی شغل و افزایش انگیزه
در آنان است .قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی
در آنان .استفاده از محرک های مالی نظیر افزایش حقوق (مزایا) ،پرداخت های موردی تشویقی و غیره برای عملکرد های
استثنایی و دارای بهره وری باالی کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائزاهمیت است .الزم به توضیح است که هرگز
ارزش و تأثیر عمیق استفاده از اصطالحات ساده متشکرم ،دستتان درد نکندو ...در مقابل انجام کار های ساده را دست کم
نگیرید زیرا این کار ها سبب ایجاد تعهد در کارکنان و به دنبال آن افزایش فعالیت و بهره وری در آنها می گردد.

توجه به کارکنان

تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود می تواند موفق باشد .از این رو سازمان های

نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی می کنند و این الگوی رفتاری در مدیران
سازمان ها ،کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است.
دادن مشاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که شما برای موفقیت های آنان ارزش قائل هستید .این کار شما
آنها را به کسب موفقیت های بیشتر تشویق می کند .یکی از روش های ساده و اثربخش برای ارتقای کارکنان با توجه به
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دو سؤال مهم زیر اعمال می شود :اول آنکه آیا آنها توانایی الزم برای انجام کار را دارند؟ دوم اینکه آیا آنها انگیزه الزم
برای انجام کار را دارند؟ تنها کارمندی که هم از انگیزه و هم از توانایی الزم برخوردار باشد می تواند بهره وری شرکت
را افزایش دهد .ولی اگر فردی بدون استحقاق الزم ارتقاءیافته باشد عالوه بر اینکه باعث رنجش خاطر و نارضایتی سایر
کارکنان شایسته تر می شود ،خود نیز احساس ناامنی کرده و دائم ًا در دلهره به سر خواهد برد که همه این موارد باعث
فعالیت کمتر و کاهش بهره وری خواهدشد .بعضی از مدیران نیاز های تولید را به سایر نیاز های سازمانی مقدم می شمارند
و برعکس عده ای دیگر به افراد بیش از تولید اهمیت می دهند .هر دو سبک مذکور اشتباه است.

استفاده از استعداد ها

تشخیص و استفاده از استعداد های فردی افراد یکی از سازنده ترین و ارضاکننده ترین کار های یک مدیر است که
می تواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهره وری به کارگرفته شود .در سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ،
اغلب اوقات استعداد های فردی به طور کامل مورد بهره برداری کامل قرار نمی گیرند و گاهی اوقات کام ً
ال ناشناخته
باقی می مانند .یعنی استعداد های بالقوه در راستای افزایش بهره وری به کارگرفته نمی شوند که خود یک نوع
فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب می شود .بنابراین ،الزم است مدیران سعی کنند توانمندی هایی را
که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راه های بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای افزایش
بهره وری پیدا کنند.

انگیزه

مسلم ًا پول تنها عامل انگیزش افراد نیست .اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین رفتن انگیزه آنها می شود.
درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی می ماند .از این رو ،سعی کنید از پاداش های
تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کردن کارکنان در موفقیت های سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به
عنوان عامل ایجاد انگیزه .به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهره وری کاری که انجام می دهند سهیم اند.
بزرگ ترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند .و
این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می گردد.
ازطرفی پاداش های پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهره وری کارشان باید عادالنه باشد ،در غیراین صورت ممکن
است نتیجه عکس بدهد .به عبارتی ساده باید گفت ثمرات و مزایای حاصل از بهره وری باید به طور عادالنه بین
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مدیریت و کارگران تقسیم شود .بهره وری بسیار باالی افراد بیش از پرداخت های اضافی به آنها ارزش دارد .ولی همه
افراد پاداش عادالنه را دوست دارند.

توجه به تغییر

تغییر برای سازمان ها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست .بنابراین ،می توان گفت جهت رشد
سازمان ها ،تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند .این سازگاری
می تواند ازطریق فراگیری مهارت های جدید حاصل شود .در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر ،خود یک
تغییر عمده محسوب شود ،در این صورت یکی از بهترین روش های ایجاد شیوه کار و تفکر جدید و سازگار ،تشکیل
یک «سازمان یادگیرنده» است .سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن شیوه تفکر تغییر  -گرا برای همه افراد به
یک عادت تبدیل می شود .به همین علت تغییر همواره در حال رخ دادن است و کلیه فرایند ها و سیستم  ها به طور
طبیعی در معرض بازنگری مستمر قرار می گیرند .این نوع رویکرد ،توسعه سازمان را تسهیل می کند و این اطمینان را
به وجود می آورد که در مواقع اضطراری ،سازمان آمادگی کامل برای مدیریت بحران را دارد .اما برای اثربخش تر شدن
تسری داده شوند .امروزه تغییر مهمترین عامل
تغییرات عمده ،الزم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد ّ
مؤثر در مدیریت کسب و کار موفق است .سازمان ها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر
داشته باشند ،تا از این طریق توان رقابتی خود در بازار های تهاجمی امروزی را حفظ کنند .بی توجهی به یک روند
درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد .تغییر برای سازمان ها راهی برای رشد افزایش بهره وری و حفظ توان
رقابتی است .درمورد افراد فرصت های به وجود آمده در اثر تغییر ،موجب غنی سازی زندگی شغلی و خصوصی آنها
می شود .انسان ها باید به نحوی خود را با تغییر هماهنگ کنند ،چرا که در غیر این صورت بهره وری آنها کاهش یافته
و توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.
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6-٨
منابع تأمین مالی کسب و کار
به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای را ه اندازی کسبوکار ها ،همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح
بوده است .فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت
کسبوکار ها منصرف کند .از سوی دیگر ،بدون تأمین مالی کافی ،کسبوکار های نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.
کمبود سرمایهگذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسبوکار هاست ،با این حال به دلیل نرخ باالی مرگ و میر
کسبوکار های کوچک جدید ،مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایهگذاری در آنها ندارند.
فقدان سرمایه کافی ،کسبوکار نوپا را با ر ها ساختن بر بنیان مالی ضعیف ،مستعد شکست خواهد کرد .سرمایه ای که
کارآفرینان برای را ه اندازی کسبوکار هایشان نیاز دارند ،کام ً
ال همراه با ریسک است ،چرا که سرمایهگذاران در این
کسبوکار های نوپا در قبال امکان دستیابی به پاداش های چشمگیر (سود سرمایه ای) باید برای احتمال از دست دادن
کل سرمایه تزریق شده خود آماده باشند .طیف گسترد ه ای از منابع تأمین مالی (با امکانپذیری و هزینه های گوناگون)،
در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقهبندی آنها پیشنهاد شده است .در یک طبقهبندی از این
منابع ،دیکینز و فریل ( )2003منابع مالی شرکت های کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخشبندی کرد ه اند .در
گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است ،منابع مالی به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام) ،منابع
بدهی (استقراض) و دیگر منابع دستهبندی شده بودند .در یک تقسیمبندی دیگر ،کاردلو ( )1999منابع مالی در دسترس
کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است :منابع غیررسمی و منابع رسمی .در این مقاله با تلفیق تقسیمبندی های فوق،
منابع به چهار دسته تقسیم شده است .این چهار دسته عبارتند از:
منابع خصوصی تأمین مالی؛
منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)؛
منابع تأمین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)؛
منابع داخلی تأمین مالی.
در ادامه هر یک از این منابع به گونه ای تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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-1منابع خصوصی تأمین مالی

اولین منبعی که کارآفرینان جهت تأمین وجوه موردنیاز برای را ه اندازی کسبوکار هایشان ،به آن رجوع میکنند ،منابع

خصوصی است .برای این گروه محاسبات ریسک و بازده ،به مانند دیگر گروه ها دارای اولویت نخست نیست.
منابع شخصی (پس انداز های شخصی) :نخستین جایی که یک کارآفرین در جستجوی پول به سراغ آن میرود،
منابع مالی شخصی اوست .این منبع ارزان ترین منبع مالی در دسترس است .ظاهرا ً کارآفرینان منافع خودکفایی را
مشاهده نمود ه اند ،بهطوریکه رایجترین منبع تأمین وجوه سرمایه ای که برای کسبوکار های کوچک به کار میرود ،از
محل صندوق شخصی کارآفرینان تأمین میشود.
دوستان و بستگان :پس از صرف وجوه شخصی ،کارآفرین به دوستان و بستگانی روی میآورد که ممکن است تمایل
داشته باشند تا در کسبوکار او سرمایهگذاری کنند .به دلیل روابط آنها با کارآفرین ،احتمال زیادی وجود دارد که
این افراد سرمایهگذاری کنند .آنها اغلب صبورتر از دیگر سرمایهگذاران هستند .با وجود این انتظارات غیرواقعگرایانه
یا ریسک های درست درک نشده ،از خطر های این سرمایهگذاری های خانوادگی است .برای پرهیز از چنین مسائلی
کارآفرینان باید صادقانه فرصت سرمایهگذاری و ریسک های آن را معرفی کنند تا در صورت شکست ،دوستان و
بستگان را با خود بیگانه نسازند.

 -2منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

تأمین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسبوکار های کوچک استقراض کرد ه اند و باید به همراه
بهره آن را بازپرداخت کنند .بسیاری ازکارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی از بدهی (استقراض) برای را ه اندازی
شرکت های خود بهره میبرند .اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرین این اجازه را میدهد که مالکیت کامل
شرکت را در اختیار داشته باشد ،با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را
به همراه بهره متعلق به آن ،در آینده بازپرداخت کند .افزون بر این ،به دلیل ریسک بیشتر کسبوکار های کوچک ،آنها
باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند .با وجود این ،هزینه های تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پایینتر از
تأمین مالی از طریق سهام بوده و برخالف تأمین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت
نیست .کارآفرین که بر جستجوی تأمین مالی از طریق استقراض است ،به سرعت با دامنه گسترد ه ای از گزینه های
اعتباری روبرو میشود .در ادامه منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) مرور خواهد شد.
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بانک های تجاری

بانک های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وام های کسبوکار های کوچک را ارائه میکنند .مالکان کسبوکار ها،
بانک ها را به عنوان اولین قرضدهندگان مدنظر قرار میدهند .بانک ها غالب ًا در فعالیت های اعطای وام خود محافظهکارانه
عمل میکنند و ترجیح میدهند تا در هنگام تخصیص وام های خود به کسبوکار های کوچک ،آنها را به شرکت های
درحال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپای باریسک باال .چنانچه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار
اشتباه شود ،ترجیح میدهد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد .نخستین پرسشی که هنگام
ارزیابی طرح کسبوکار کارآفرینان در ذهن بیشتر بانکداران نقش میبندد این است که «آیا این کسبوکار قادر به ایجاد
وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است ؟» گرچه بانک ها برای تضمین وام هایشان بر وثیقه
متکی هستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمین میکند جریان نقد کافی شرکت است .از سوی دیگر،
تهیه وثایق و راکد گذاردن آن نیز برای شرکت ها هزینه هایی را در بردارد.

مؤسسات وام و پسانداز)S&Ls( :

تخصص مؤسسات وام و پسانداز در ارائه وام هایی برای دارایی های واقعی است .عالوه بر نقش سنتی آنها در ارائه
وام های رهنی برای مسکن ،این مؤسسات منابع مالی را برای دارایی های تجاری و صنعتی نیز ارائه میکنند .در یک
وام نوعی تجاری یا صنعتی ،مؤسسات وام و پسانداز تا  80درصد از ارزش دارایی را با برنامه زمانی بازپرداخت تا
30سال قرض خواهند داد.

اوراق قرضه

اوراق قرضه :اوراق معامله ای است که معرف مبلغی وام است با سود که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا موعد معینی
باید مسترد شود.
اوراق قرضه غالب ًا به عنوان منبع شناخته شده تأمین مالی برای شرکت های بزرگ محسوب میشوند .گرچه
کسبوکار های کوچک تر کاندیدای مناسبی برای صدور اوراق قرضه نیستند ،با وجود این برخی از شرکت های
کوچک هنگامی که با پاسخ منفی دیگر قرضدهندگان مواجه میشوند ،اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تأمین وجوه
مورد نیاز خود مییابند.
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 -3منابع تأمین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

اتکاء صرف بر بدهی و استقراض برای تأمین مالی ،را ه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت ،ممکن است مشکالت

بیشماری را به وجود آورد .سرمایه به دست آمده از استقراض ،سرمایه صبوری نیست .مدت زمان وام های آن به
ندرت از  3تا  5سال فراتر میرود .از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی (استقراض) ،سرمایه متعهدی نیست .بدهی
بازپرداخت های دور ه ای بهره (فرع وام) و پرداخت نهایی اصل وام را ایجاب میکند .این عامل باعث میشود که در
هنگام افت فروش یا دیگر فشار هایی که بر روی سودآوری و به ویژه بر روی جریان نقدی وارد میشود ،شرکت در
معرض تهدید قرار بگیرد .در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداخت های بدهیاش ناتوان میشود ،بانک ها ممکن
است به عنوان آخرین راهچاره دارایی ها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحالل سازند .به همین
دلیل صاحب نظران توصیه میکنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد باال ،سرمایه های ریسکی
متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریبالوقوع شرکت پرداخت میگردد ،مناسبترین انتخاب خواهند
بود .اینگونه منابع مالی برای کسبوکار های جدید مطلوب محسوب میشوند ،چراکه این منابع عمدت ًا بر چشمانداز
آتی شرکت تمرکز میکنند ،در حالی که بانک ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار
میدهند .در تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام) ،سرمایهگذار مالک شرکت میشود .در این روش ضمن اینکه ریسک
تقسیم میشود ،عایدات بالقوه آن نیز تقسیم میگردد .برخی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام را در این بخش
مرور میکنیم.

 -4منابع داخلی تأمین مالی
منابع داخلی تأمین مالی عبارت اند از:

 -١دریافت های نقدی حاصل از صدور سهام
 -٢دریافت های نقدی حاصل از صدور اوراق قرضه
 -٣دریافت های نقدی حاصل از صدور وام
 -٤دریافت های نقدی حاصل از صدور سایر تسهیالت کوتاه مدت و بلندمدت
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خالصه فصل

به زبان ساده ،کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام ،شامل فعاليت هايي است که توليد و خريد
کاال ها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود ،در بر ميگيرد .طرح كسب و كار سندي مكتوب است
كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند .اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني ،نياز ها ،انتظارات و
نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابی كند.
امروزه كسب و كار هاي خانگي از بخش هاي حياتي و ضروري فعاليت هاي اقتصادي كشور هاي پيشرفته محسوب
مي شوند .كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل ،نوآوري در عرضه محصول يا خدمات ،موجب تنوع و دگرگوني
زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور مي شوند .همچنين براي جوانان ،كسب و كار هاي خانگي نقطه شروع مناسبي
براي راه اندازي كسب و كار شخصي است ،زيرا راه اندازي آن در مقايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده و آسان است.
کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته میشود .این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد
امروز رشد و پیشرفت کرده است .خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را
میدهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند .امروزه بیش از  900میلیون نفر در سطح
دنیا از اینترنت استفاده میکنند 69 .درصد از این جمعیت ،در طول  90روز ،دست کم یک خرید از اینترنت داشتهاند.
يك سيستم اطالعات سيستمي براي پردازش ،ذخيره ،تحليل ،و اشاعه اطالعات در دستيابي به یك مقصود مشخص
است .سيستم اطالعات حتم ًا نبايد رايانه اي باشد يا از ديگر فناوري ها استفاده كند اگر چه امروزه استفاده از رايانه در
سيستم هاي اطالعات گريزناپذير است.
شروع كسب و كار يكي از جالب ترين عملكرد هايي است كه یك فرد مي تواند داشته باشد .بيش از ده ميليون نفر
هرساله كسب و كاري را آغاز مي كنند و در نتيجه بيش از سه ميليون كسب و كار كوچك هر ساله ايجاد مي شود.
كارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است .درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و
كار دقيق و كارا مي تواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود.
سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنياي نوين فناوري اطالعات ،جديدا ً پديد آمده اند كه آن طور كه بايد و شايد
نمي توان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد .اين سه دسته عبارتند از  :مشاغل مبتني بر وب ،مشاغل مرتبط به
پايگاه  هاي اطالعاتي و مهندسي نرم افزار و مشاغل مرتبط با سيستم  ها.
پس از توسعه و به كارگيري فناوري ،فرصت  هاي كار در مشاغل جديد به وقوع مي آيد كه هم ارزش افزودۀ زياد دارند
و هم سختي آنها كم است و هم سطح رفاه اجتماعي را باالتر مي برند .البته پيوستن افراد به اين مشاغل ،آموزش الزم
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و مهارت  هاي جديدي را طلب مي كند.
رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد ،اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز
برخوردار است .هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل ،طراحی ،ساخت و راه اندازی
دستگاه  ها و مجموعه  های سخت افزاری جدید ،بررسی و شناخت مجموعه  های سخت افزاری و نرم افزاری موجود،
نگهداری ،عیب یابی و تعمیر و اصالح و توسعه فعالیت کنند .بهره وري عبارت از ارتباط فيزيكي ميان مقدار توليد
ايجادشده (ستانده) و مقدار منابع به كار رفته (نهاده) درآن در دوره توليد است.
بهدست آوردن وجوه مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکارها ،همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده
است .فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت
کسبوکارها منصرف کند .از سوی دیگر ،بدون تأمین مالی کافی ،کسبوکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

خودآزمایی

-1کسب و کار را تعریف کنید.
-2یک طرح کسب و کار الکترونیکی برای خود بنویسید و به عنوان یک فعالیت عملی ،آنرا از طریق وبالگ پیاده سازی کنید.
-3کسب و کار چه انواعی دارد؟

-4کسب و کار خانگی چه ویژگی  هایی دارد؟
-5کسب و کار های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات چیست؟
-6کسب و کار روستایی دارای چه ویژگی  هایی می باشد؟
   -7مشاغل تازه ایجاد شده به وسیله  ITبه چند دسته تقسیم می شوند؟
  -8نمونه  های مشاغل رشته کامپیوتر چیست؟
    -9برای بهره وری چه تعاریفی ارائه شده است؟
   -10با یک تحقیق کوتاه ،بررسی کنید در هنرستان شما و در حوزه آموزش ،بهره وری به چه میزانی است؟

 0-84/80/1/3/4فصل ششم

118

مهارت عمومی برنامه نویسی

