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درس اول: کسب و کار و کارآفرینی
فصل اول

 برای مشاهدۀ فیلم آموزش 
 این درس QR-code باال 

را اسکن کنید.

بستۀ�آموزشی��1 

کسب و کار و کارآفرینی

 زندگی بشر وابسته به رفع نیازهایش می باشد، برای رفع نیازها، انسان به کاالها و خدمات رجوع می کند. لذا زندگی انسان با این دو مفهوم تعریف می شود: 

2 منبع رفع نیازها یعنی کاالها و خدمات 1 نیازها 

بنابراین مشاغل به وجود می آیند و کاالها و خدمات توسط تولیدکنندگان و کارآفرینان تولید و عرضه می شوند.

کاال: به شیء ملموس و فیزیکی گفته می شود که ارزش بازاری دارد )یعنی قابل خرید و فروش است( و می تواند یکی از نیازهای بشر را رفع کند.   

مثال: مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی.

خدمات: به محصول غیرقابل لمس و غیرفیزیکی گفته می شود که ارزش بازاری دارد و قادر است برخی از نیازهای انسان را مرتفع کند.   

مثال: خدمات آموزشی، پزشکی و تعمیراتی.

تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف خدمت به همنوعان و کسب سود و منفعت به فعالیت می پردازند.  

فراز و فرود کسب و کارها

روزانه هزاران کسب و کار جدید در دنیا بهوجودمیآیند و از سوی دیگر هزاران کسب و کار ازبینمیروند.   

شرکت های تولیدکنندۀ کاال و خدمات که به طور روزانه ثبت می شوند مؤسسهایی دارند که گاه کارآفرین نیز محسوب می شوند.   

 کارآفرینان با نقش ویژۀ خود، به سختی تالش می کنند تا از کسب و کارها مراقبت کنند؛ زیرا بسیاری از کسب و کارهای نوپا، عمر کوتاهی داشته و قبل از   

ششسال از بین می روند و فقط نیمی از آن ها می توانند از شش سالگی عبور کرده و به کار خود ادامه دهند.

احتمال شکست و پیروزی در یک کسب و کار هم زمان و در کنار هم وجود دارد.   

احتمال پیروزی و رسیدن به سود، انگیزۀ کافی برای تحمل سختی ها و جنگیدن برای زنده نگه داشتن کسب و کار را ایجاد می کند.   

 نباید از اول یک کارآفرین بود بلکه شناسایی ظرفیت های شخصی و 
ً
برای این که یک کارآفرین موفق باشیم، الزاما

گاهی( امکان پیشرفت از سطوح اولیه به  بررسی امکانات و موقعیت های پیرامون و حرکت با چشم باز )یعنی با آ

سطوح باال را فراهم می کند، مصداق این تعریف داستان زندگی میرمصطفی عالی نسب است.

 

بنابراین برای این که کسب و کار و یا محصول  بسیاری از کسب و کارها در دهه های قبل وجود نداشتند زیرا هنوز کسی آن ها را راه اندازی نکرده بود 

جدیدی تولید شود و یا روش جدیدی در تولید به وجود بیاید، باید کسی به عنوان کارآفرین نقش راه  اندازندۀ این جریان را به عهده بگیرد. 

مثال: فضای مجازی و بهره مندی از امکانات آن تا چند دهۀ  قبل وجود نداشت چون کارآفرینی برای ایجاد و بهره مندی از آن نبود.

کاال یا خدمت( تولید و عرضه می کند یا راه و روشی جدید    کارآفرین: کسی است که با خالقیت )نوآوری( و ریسک پذیری )خطرپذیری(، محصولی جدید )

برای تولید محصوالت قبلی پیدا می کند.

با توجه به این تعریف می توان برای میزان کارآفرینی افراد فرمولی ارائه داد: 
 کارآفرینی ضریب خطرپذیری ضریب نوآوری   

میرمصطفی عالی نسب
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ویژگی های کارآفرینان

1 بینشی متفاوت برای دیدن امکانات و فرصت های کاری دارند که دیگران فاقد این نگرش هستند. )تیزبین باشد(

2 شجاعتی برای مواجهه با مشکالت موجود در سرمایه گذاری های جدید دارند که دیگران فاقد این شجاعت هستند. )ریسک پذیر باشد(

3 قدرتایدهپردازی و تبدیلایدهها به کسب و کارهای سودآور را دارند. )نوآور باشد(

 امیدوارانه دست به آغاز یک کسب و کار می زنند هرچند می دانند امکان شکست نیز وجود دارد. )خوش بین باشد(
ً
4 و نهایتا

5 کارآفرینان مهارتهای الزم برای ابتکارعملوخالقیت را دارا می باشند. )خالق باشد(

6 آن ها می توانند عوامل مختلف و مورد نیاز را کنار هم گردآوری کرده و فرایند تولید را ایجاد کنند. )سازمان دهنده باشد(

گاهیودانشباالیی برای تصمیم گیری مناسب دربارۀ موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول تولیدی، قیمت گذاری، روش تبلیغات و استخدام نیروی  7 آ

انسانی مورد نیاز، دارند. )یادگیرنده باشد(

8 در کنار تمام این توانایی ها، آن ها باید تواناییمالی الزم برای تأمین سرمایۀ راه اندازی کسب و کار را هم داشته باشند. )توانمند باشد(
ایستگاه حل مسئله 

چرا کارآفرین به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد؟

پاسخ  زیرا فقط عدۀ خاصی قادر به راه اندازی یک کسب و کار جدید هستند، کارآفرین باید مهارت ابتکار عمل داشته باشد تا بتواند با جمع آوری 

عوامل مختلف تولیدی در کنار هم، محصولی خاص را تولید کند.

تجارِت بوق حمام  

در قدیم رسم بود که هنگام سحر، با آماده و گرم شدن حمام عمومی محل، استاد حمامی در پوست صدفی می دمید که صدایی خوش از آن برمی خاست 

و مردم را به حمام دعوت می کرد. مردم با شنیدن صدای بوق حمام، متوجه می شدند که حمام گرم و آماده است. 

بازرگانی پسری داشت که او هم دلش می خواست تاجر شود و مثل پدرش کسب و کاری پر رونق داشته باشد. روزی پسر قصد خود را به پدر گفت و 

پدر از این که پسرش بزرگ شده و می خواهد خودش تجارت کند، شاد شد و مقداری سرمایه به او داد. پسر بار سفر را بست. رفت و رفت و رفت تا به 

سرزمینی رسید که دریایی زیبا و ساحلی پر از صدف داشت. پسر وقتی صدف ها را دید، متوجه شد که با این صدف ها بوق حمام درست می کنند. جوان 

ساده دل، از رهگذری قیمت صدف ها را پرسید. رهگذر که مردی رند و حیله گر بود، وقتی ساده لوحی جوان را دید، قیمتی پیشنهاد کرد. جوان شادمان 

پول را به مرد عابر داد و مقدار زیادی صدف جمع کرد تا با خود به شهرشان بیاورد و از فروش آن ها سود بسیار به دست آورد. غافل از این که هر حمام، 

فقط یک بوق می خواهد و هر حمامی هم بوقی برای خودش دارد و چند سال طول می کشد تا یک حمام جدید ساخته شود که به بوق نیاز داشته باشد! 

)فوت کوزه گری، ج1، ص 328(

آن چه مورد اهمیت است این است که برای موفقیت در کسب و کار نباید دست به کارهای تکراری و یا تولید محصولی که بازار را اشباع کرده 

است، زد بلکه باید دست به کاری جدید یا تولید محصولی جدید زد تا نیاز مردم را برطرف کرد.

ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

اگرچه افراد در ویژگی هایشان منحصر به فرد و یکتا آفریده شده اند اما تمام کارآفرینان موفق در چند ویژگی  مشترک هستند. این ویژگی ها به ترتیب عبارتند از:

فرصت های کسب و کار را قبل از دیگران می بینند و ایدۀ ساخت آن در مغزشان شکل می گیرد.تیزبین

ایده های خود را به محصوالت جدید یا روش های جدید کسب و کار و تولید تبدیل می کنند.نوآور

با شجاعت و تدبیر، سرمایه و نام نیک خود را برای تولید یک محصول جدید اقتصادی به میدان می آورند اما بی مهابا عمل نمی کنند.ریسک�پذیر

واقع بین و در عین حال مطمئن و دلگرم به موفقیت عملکرد خود هستند و منفی نگر نمی باشند.خوش�بین

پرانگیزه
با نظم، انضباط، پایداری، ماندگاری و اشتیاق فراوان با قدرت به حل مشکالت موجود بر سر راه فعالیت خود می پردازند و در طول 

مسیر اشتیاق خود را از دست نمی دهند.

با مدیریت و هماهنگی منابع و امکانات خود را به بهترین شکل و در مناسب ترین جا به کار می گیرند تا بیش ترین کارایی را داشته باشند.سازمان�دهنده

 سعی می کنند از کارشناسان، همکاران و حتی مشتریان خود بیاموزند و به دانش خود اکتفا نمی کنند.یادگیرنده
ً
با انعطاف پذیری زیاد، مرتبا

توجه کنید این ویژگی های مشترک، در کسب و کار هر یک از کارآفرینان به آن ها کمک شایانی می کند.
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پرسش های چهارگزینه ای 1
کدامعبارتدررابطهبا»کارآفرین«نادرستاست؟  .   1

1( کارآفرین با نوآوری و خطرپذیری محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند.

2( کارآفرین با شجاعت ایده های نوآورانۀ خود را به دیگران ارائه کرده تا به محصول تبدیل شوند.

3( کارآفرین با ابتکار عمل اقدام به جمع آوری عوامل تولیدی کرده و محصول جدید یا روش تولید جدیدی را ایجاد می کند.

4( کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند که دیگران از مشاهدۀ آن ناتوان اند و یا به ذهنشان خطور نمی کند.

دررابطهباکسبوکارهاوارتباطشانبانقشیککارآفرینکدامعبارتکامًالدرستاست؟  .    

1( شرکت هایی که ثبت می شوند کارآفرینان یا مؤسسینی دارند که با تولید کاال و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم کسب سود می کنند.

2( فقط ده درصد از کسب و کارهای نوپایی که توسط کارآفرینان راه اندازی شده اند می توانند از شش سالگی عبور کنند و به کارشان ادامه بدهند.

3( احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب و کار بسیار زیاد است و احتمال موفقیت و سودآوری آن ها بسیار کم است و همین مسئله موجب 

از بین رفتن انگیزه شروع فعالیت اقتصادی می شود.

 از ابتدا کارآفرین بوده و حرکت او بر مبنای شناخت ظرفیت های عوامل مختلف تولیدی موجب سودآوری می شود.
ً
4( یک کارآفرین موفق ضرورتا

ازابتدا............،اما............اوراقدمبهقدمازسطوحابتداییکاربهدرجاتباالیآنمیرساند.  .    
ً
یککارآفرینموفقضرورتا

1( کارآفرین و ایده پرداز است - مهم ترین عامل موفقیت یعنی به کارگیری سرمایۀ زیاد

2( نباید به عوامل تولید دسترسی داشته باشد - حمایت  های دولت

3( حتی کارآفرین نبوده است - حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف

4( نباید به دنبال کسب درآمد و سود باشد - پذیرش زیان و صرف هزینه های باالی تولید و مخارج کالن

کدامدستهازویژگیهابرایکارآفرینبودنضرورینمیباشد؟  .    

گاهی و دانش زیاد برای اتخاذ تصمیمات مناسب - توانایی الزم برای راه اندازی کسب و کار 1( مهارت ابتکار عمل - آ

2( نوآور و خطرپذیر - تولید محصوالت جدید - کشف راه های جدید برای تولید

سودآور کارهای  و  کسب  به  خود  ایده های  امیدوارانۀ  تبدیل   - جدید  سرمایه گذاری  شروع  برای  الزم  شجاعت   - کار  و  کسب  فرصت های  دیدن  برای  الزم  بینش   )3

4( توانایی دست یابی به موفقیت، بدون بررسی فرصت های موجود - امکان دست یابی به سطوح باالی موفقیت از همان ابتدای کار به دلیل 

عملکرد مناسب - تحصیل کرده و تیزبین در شناسایی ایده های خالقانۀ دیگران و عملیاتی کردن ایده ها قبل از صاحبان آن ها

گاهیودانشزیادبرایتصمیمگیریدربارۀموفقیتشرکت،............،قیمتگذاری،............و............داشتهباشد.  .     کارآفرینالزماستتاآ

1( تعیین درآمد - هزینه های تولید - حقوق کارکنان

2( پیشنهاد محصول - تبلیغات - استخدام نیروی کار

3( تأمین سرمایه از طریق فروش سهام - شرایط ادغام یا انحالل شرکت - تنظیم اساسنامۀ آن

4( محل شرکت - ثبت برند خود - حذف ریسک های فعالیت

داستانبوقحمامچهنتیجۀمنطقیدربردارد؟  .    

2( تولید یک محصول جدید و عرضۀ آن به بازار 1( عدم اعتماد به توصیه دیگران در کسب و کار 

4( تولید محدود یک محصول 3( صرفه جویی در بودجۀ در دسترس 

کدامعبارتدررابطهباویژگیهایکارآفرینانموفقدرستمیباشد؟  .    

1( اگرچه هر فردی یکتاست و ویژگی های منحصر به فردی دارد اما کارآفرینان موفق در این ویژگی ها )تیزبینی، نوآوری، ریسک پذیری، خوش بینی، 

انگیزۀ باال، یادگیرنده بودن و سازمان دهندگی( شبیه هم هستند.

2( همۀ افراد دارای ویژگی های مشابهی هستند، کارآفرینان نیز در برخی موارد نظیر )ریسک گریزی، خالقیت، خیال پردازی، دسترسی به سرمایۀ 

باال، تحصیالت و یاددهندگی( شبیه هم هستند.

3( کارآفرینان در ویژگی های خود منحصر به فرد هستند و هر یک دارای بخشی از صفات شامل )تیزبینی، یادگیرندگی، توانایی افزایش درآمد و 

هزینه، آینده نگری، تمرکز بر تولید یک محصول و سازمان یافته بودن( می باشند.

4( کارآفرینان نیز مانند تمام صاحبان کسب و کارها و افراد عادی دارای ویژگی های مشابهی هستند و با برخورداری از این ویژگی ها یعنی )تخصص، 

تحصیالت، ثروت، شهرت، خطرگریزی، کاهش ریسک عملکرد، افزایش سود و هزینه های تولید( شبیه هم عمل می کنند. 
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کدامگزینهبهدرستییکیازویژگیهایمشترککارآفرینانموفقرابیانمیکند؟  .   8

1( خوش بینی آن ها به این معنی است که با مثبت اندیشی و اشتیاق زیاد هر ایده ای را وارد حوزۀ تولید کرده و هزینه های تبدیل آن به محصول را  می پذیرند.

2( نوآوری به عنوان ویژگی مشترک آن ها یعنی منابع را به شکل کارا مدیریت و هماهنگ می کنند تا فعالیت آن ها با سهولت بیش  تری اجرایی گردد.

3( نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله با عنوان تیزبینی یکی از ویژگی های مشترک همۀ کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای موفق می باشد.

4( ریسک پذیری در کارآفرینان به این معنی است که پس انداز و خوش نامی خود را با شجاعت ولی همراه با تدبیر، به عرصۀ اقتصاد می آورند تا 

کسب و کار جدیدی را راه اندازی کنند.

ویژگیهایمشترککارآفرینانموفقرابیانمیکند؟  .   9
ً
کدامعبارتتماما

1( بازاریاب، مخترع، ریسک پذیر، مثبت اندیش، یاددهنده، مستقل و خودرأی هستند.

2( تیزبین، کم ریسک، خوش بین، پرکار و انحصارگر هستند.

3( بازاریاب، کم ریسک، مثبت اندیش، پرکار و یاددهنده هستند.

4( تیزبین، نوآور، ریسک پذیر، خوش بین، پرانگیزه، یادگیرنده و سازمان دهنده هستند.

کدامگزینهبهدرستیعبارتهایزیرراکاملمیکند؟  .   10

الفکارآفرینان............

آنچهموجبافزایشانگیزهبرایشروعفعالیتاقتصادیوپذیرشخطراتآنتوسطکارآفرینانمیشودعبارتاستاز............ ب

آنچهتوانستهیککارآفرینسادهراازسطوحابتداییکاربهدرجاتباالیموفقیتیبرساند............ ج

1( الف( کار و تالش زیاد از کسب و کار خود مراقبت می کنند. ب( سود قطعی باال و اختصاص حجم عمدۀ بازار به فعالیت خود. ج( حمایت های 

دولت و حذف موانع اقتصادی است که از طریق اعطای مزیت های مختلف امکان پذیر می شود.

2( الف( رقابت ناسالم و حذف رقبا از بازار قادر هستند عمر کسب و کار خود را افزایش دهند. ب( سود قطعی و باال و اختصاص حجم عمدۀ بازار 

به فعالیت خود. ج( امکان تأمین سرمایۀ مالی با سود بسیار اندک و حمایت مردم از فعالیت نوپای این تولیدکننده است.

3( الف( رقابت ناسالم و حذف رقبا از بازار قادر هستند عمر کسب و کار خود را افزایش دهند. ب( احتمال موفقیت و سودآوری در فعالیت اقتصادی.

ج( ایجاد بازار انحصاری خرید مواد اولیه و محدود کردن سایر تولیدکنندگان در تهیه و تأمین سرمایه و مواد اولیه است.

4( الف( کار و تالش زیاد از کسب و کار خود مراقبت می کنند. ب( احتمال موفقیت و سودآوری در فعالیت اقتصادی. ج( حرکت با چشم باز و بر 

مبنای شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف است.

کدامگزینهپاسخدرستسؤاالتزیراست؟  .   11

الفکاملترینتعریفبرایمعرفییککارآفرینونحوۀعملکرداوکداماست؟

کدامعبارتنقشیککارآفرینموفقرابرایزندهنگهداشتنکسبوکارخودبیانمیکند؟ ب

1( الف( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری و کشف راه های جدید و از طریق بینش خاص برای درک فرصت ها با شجاعت ایده های خود را 

گاهی و دانش زیاد برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت  امیدوارانه به تولید و عرضۀ یک محصول جدید و سودآور تبدیل می کند. ب( کسب آ

 موجب تالش و کار زیادی می شود.
ً
شرکت، پیشنهاد محصول با قیمت مناسب، تبلیغات برای معرفی محصول و استخدام نیروی کار مناسب که نهایتا

2( الف( کارآفرین کسی است که با تکیه بر منابع مالی و سرمایۀ  زیاد از طریق تبلیغات، محصول خود را نسبت به محصوالت مشابه در بازار ممتازتر 

جلوه می دهد و از طریق استخدام بازاریابان حرفه ای با محدود کردن حق انتخاب مشتری بین محصوالت متنوع، اقدام به فروش محصول خود می کند.

 به عنوان صاحب محصول با صرف هزینه های باالی تولید و جذب بهترین عوامل تولید، فعالیت خود را رونق بخشیده و 
ً
ب( یک کارآفرین صرفا

با محدود کردن سایر تولیدکنندگان کسب و کار خود را زنده نگه می دارد.

3( الف( کارآفرین کسی است که با الگوبرداری از نسخه های خارجی و هم چنین کشف روش های جدید فروش و انتقال ریسک و خطر به بخش های 

دیگر اقتصادی امتیاز تولید و فروش یک محصول را به دست می گیرد. ب( کارآفرین با کار و تالش زیاد خود، از استخدام نیروی کار پرهیز می کند 

و با پیدا کردن راه های مختلف برای کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت، محصول خود را در مقایسه با محصوالت مشابه دیگر در بازار 

پرفروش تر و در نتیجه کسب و کارش را زنده نگه می دارد.

4( الف( کارآفرین کسی است که با استفاده از روش های نوین در بهره برداری از عوامل تولید، ریسک فعالیت خود را به صفر رسانده و با تقلید از ایده های 

دیگران اقدام به تولید محصولی ارزشمند می کند. ب( کارآفرین با به کارگیری نیروهای متخصص و پایین آوردن سطح تالش و کار تا حد ممکن از این طریق 

و تبدیل منابع ارزان و کم کیفیت به محصوالتی با ظاهر زیبا )یعنی همان بهره وری( تعداد مشتریان خود را افزایش داده و کسب و کار را زنده نگه می دارد.



اقتصاد کنکور     فصل اول     1 

مسعیکردهروشنوینآموزشیبرایحلمسائلاقتصادایجادکندکهعالوهبرآسانترشدنفرایندحل،جذابیت  .    1
ّ
خانمچینیسازبهعنوانیکمعل

نیزداشتهباشد،کدامعبارتدررابطهبااینتوضیحاتدرستمیباشد؟

1( او با تیزبینی خود ایده ها را به خدمات جدید تبدیل و روانۀ بازار کرده است.

2( او با ویژگی  پرانگیزه بودن، خوش نامی خود را با شجاعت و تدبیر به میدان آموزش آورده و روش جدیدی را خلق کرده است.

3( او با ویژگی  یادگیرنده بودن، از تجربیات دیگران استفاده کرده و روش آموزشی خود را مطابق روش های نوین تغییر داده است.

4( او با استفاده از ویژگی  نوآوری ایده ها را به محصول جدید )خدمات جدید( تبدیل کرده است.

همۀموارددررابطهبابرخیویژگیهایمشترککارآفرینانموفقدرستهستندبهجز.............  .    1

1( ریسک پذیر بودن یعنی برای رسیدن به موفقیت تمام پس انداز و خوش نامی خود را با جسارت کامل بدون در نظر گرفتن میزان خطرات موجود 

در بازار و احتمال شکست به میدان بردن

2( پرانگیزه بودن یعنی نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی الزم برای حل مسائل موجود در عرصۀ فعالیت خود را دارا بودن 

3( سازمان دهنده یعنی توانایی مدیریت و ایجاد هماهنگی بین منابع و عوامل مختلف تولیدی را به شکل کارا دارا بودن

4( خوش بینی یعنی با اطمینان و دلگرمی به موفقیت ولی واقع بینانه وارد بازار کار شدن

یکیازویژگیهایمشترککارآفرینانموفق»پرانگیزه«بودناست،عبارتدرستدررابطهبااینویژگیکداممیباشد؟  .    1

1( کارآفرینان موفق در فعالیت خود، نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله دارند.

2( کارآفرینان همواره اشتیاق یادگیری از کارشناسان، همکاران و حتی مشتریان خود را دارند تا با انرژی  زیاد خود را در هر شرایطی با بازار وفق دهند.

3( آن ها با دلگرمی و اطمینان زیاد به موفقیت احتمالی خود سعی و تالش کرده و ایده ها را به محصوالت جدید و یا فرایندهای تولیدی جدید تبدیل می کنند.

4( آن ها اگرچه واقع بین هستند اّما با امید و انگیزه و مطمئن و دلگرم به موفقیت قطعی خود دست به تولید محصوالت پرطرفدار می زنند. 

برایزندهنگهداشتنیککسبوکارنوینچهعاملینیازاست؟  .    1

2( تکنولوژی و منابع مالی نامحدود 1( کار و تالش زیاد کارآفرین   

4( حذف یا کاهش حداکثری هزینه های تولید 3( حذف رقبا و انحصار بازار محصول 

مفهوم»سازماندهنده«بهعنوانیکیازویژگیهایمشترککارآفرینانموفقدرکدامگزینهبهدرستیتعبیرشدهاست؟  .    1

2( ایجاد یک سازمان به عنوان محل تولید محصول 1( درک فرصت های کسب و کار قبل از دیگران 

4( پایداری و استقامت در تمام مسیر فعالیت 3( مدیریت و هماهنگی منابع به شکل کارا 

برایتولیدوتوزیعیکمحصولجدیدبهبازار،ابتداباید............  .    1

2( فردی به عنوان کارآفرین حضور داشته باشد. 1( پول و سرمایۀ فیزیکی به عنوان مهم ترین عامل تولید موجود باشد. 

4( مدل و الگویی از محصول مشابه در دسترس باشد. 3( حمایت مردم و دولت برای تأمین سرمایه احساس شود. 

کدامعبارت،تعریفدقیقتریازمفهوم»کارآفرین«ارائهمیکند؟  .   18

1( کارآفرینان از همان شجاعتی برخوردارند که سایرین نیز از آن بهره مند هستند، اما قابلیت به کارگیری آن را ندارند.

2( کارآفرینان افراد خاصی هستند که از قدرت مالی باالیی برای شروع یک کسب و کار فارغ از توجه به سود و زیان آن برخوردارند.

3( کارآفرینان، ایده های خود را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند گرچه از احتمال زیان و شکست نیز غافل نیستند.

 با افزایش ضریب نوآوری خود دست به کسب و کارهایی می زنند که تنها آن ها قادر 
ً
4( کارآفرینان افرادی هستند که بدون پذیرش ریسک و صرفا

هستند احتمال شکست را در آن از بین ببرند.

شناختظرفیتوتوانمندیخودوشناساییاتفاقاتاطراف،منجرمیشودکهیککارآفرینموفق............  .   19

2( احتمال شکست در کسب و کار را از بین ببرد. 1( از سطوح ابتدایی کار به درجات باالتر برسد. 

4( ویژگی  کارآفرینی ذاتی خود را به دیگران اثبات کند. 3( رقبای خود را شکست داده و کل بازار را در دست بگیرد. 

چهعواملیمیتواندیککارآفرینراازسطوحابتداییکاربهدرجاتباالبرساند؟  .   0 

1( جمع آوری عوامل مختلف تولیدی در کنار هم

2( خالقیت و ریسک پذیری باال برای تولید انبوه

3( حرکت با چشم باز و شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات پیرامون

4( تالش برای زنده نگه داشتن کسب و کار
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شخصیدرشرایطدرگیریجامعهبابیماریکرونااقدامبهتولیدیکدستگاهضدعفونیکنندهبرایورودیمدارسودانشگاههاکردهوازاینطریق  .   1 

خدمتمؤثریبهجامعهنمودهاست.ازطرفیسودموردانتظارخودرانیزدریافتکردهاست.اوهمزمانباطرحمعرفیمحصولخودیکفرم

نظرسنجینیزارسالکردهتاپیشنهاداتمصرفکنندگانرابرایارتقاءسطحکیفیمحصولدریافتکند.دراینرابطهگزینۀدرستکداماست؟

1( یادگیرنده بودن و انعطاف پذیری با شرایط مختلف یکی از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می باشد.

2( اعتماد به موفقیت صد در صدی و پیش بینی سود حداکثری یکی از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می باشد.

3( منحصر به فرد بودن کارآفرینان در ویژگی هایی مانند یاددهنده بودن و توان افزایش سود، یکی از علل موفقیت برخی از آن ها است که موجب 

تمایزشان از سایر کارآفرینان می شود.

4( قدرت باالی ریسک پذیری در مواجهه بانظرات مختلف کاربران یکی از عواملی است که به تأیید این مطلب می پردازد: موفقیت، حاصل تفاوت 

در ویژگی های کارآفرینان موفق و عدم تشابه آن ها با دیگران است.

درمتنزیربهترتیببهکدامویژگیهاییککارآفرینموفقاشارهشدهاست؟  .     

کارآفرینبهکسیگفتهمیشودکهمحصولجدیدیراتولیدوعرضهکندوحتیباابداعروشیجدیدبرایتولیدمحصولموردنظرشیکخالقیت

ویژهازخودنشاندهد،اینشخصبینشیمتفاوتازسایرتولیدکنندگانداردکهاوراقادربهدیدنفرصتهایمختلفموجوددرجامعهمیکند

فرصتهاییکهحتیممکناستبهذهندیگرانخطورنکند.آنهاشجاعتخودرادردستگرفتهوریسکشروعفعالیتیراکهاحتمالشکستدر

بایدگفتکهآنهاایدههایموجوددرذهنخودراامیدوارانهبهکسبوکارهاییتبدیلمیکنندکهسودآوراست.
ً
آنوجودداردمیپذیرندونهایتا

2( سازمان دهنده - تیزبین - ریسک پذیر - نوآور 1( سازمان دهنده - خوش بین - پرانگیزه - نوآور  

4( نوآور - تیزبین - ریسک پذیر - خوش بین 3( نوآور - خوش بین - پرانگیزه - ریسک پذیر 

روزانههزارانکسبوکاردرکنارکسبوکارهایتازهمتولدشدهازبینمیرونداینعبارتبدانمعناستکه............  .     

1( کارآفرینان با کار و تالش بسیار خود از کسب و کارها مراقبت می کنند و این کار برای آن ها چندان دشوار نیست.

2( مراقبت از کسب و کارها، نیازمند تالش بسیار زیادی از طرف کارآفرینان می باشد.

3( کسب و کارهای راه اندازی شده توسط کارآفرینان با احتمال زیان در مراحل اولیه همراه است اما شکست این نوع کسب و کارها در مقایسه 

با سایر کسب و کارها ناممکن است.

4( راه اندازی یک کسب و کار موفق که پایدار و با دوام باشد تنها از طریق یک کارآفرین ممکن است نه هر کسی.

چندموردازمواردزیرنادرستاست؟  .     

الفتنها25درصدازکسبوکارهاینوپاقادرهستندپاراازششسالگیفراتربگذارندوبهحیاتخودادامهدهند.

مراقبتونگهداریازکسبوکاروحفظبقایآنبرایکارآفرینانکاردشواریاستزیرابسیاریازآنهاهنوزانگیزهومهارتوتواناییکافی ب

برایاینکارراندارند.

راهاندازیکسبوکارهدفآنهامیباشد.
ً
کارآفرینانوصاحبانکسبوکارهایجدیدبهدنبالکسبدرآمدوسودازفعالیتخودنیستندوصرفا

ً
غالبا ج

همانطورکهاحتمالشکستوازبینرفتنیککسبوکاروجوددارد،بههماناندازهاحتمالموفقیتوسودآوریهمدراینفرایندکمنیست. د

ویژگینوآوریوریسکپذیریازابتدادرنهادکارآفرینانقرارداشتهوهیچکارآفرینیدرمراحلیاززندگیتوانکسباینویژگیهارانخواهدداشت. هـ

4( 3 مورد 3( 1 مورد  2( 2 مورد  1( 4 مورد 

تفاوتقابلمالحظهایکهدربهکارگیریازامکاناتفضایمجازیازگذشتهتابهامروزوجوددارددرارتباطباکدامیکازمباحثمطرحشدۀزیرمیباشد؟  .     

1( افزایش سطح درآمد خانوارها و فراهم شدن شرایط باالی رفاهی در زمان حال

2( نقش کارآفرینان در اختراع و راه اندازی این فضای خاص در دنیای کنونی

3( پیشرفت جوامع در برخورداری از سواد رسانه ای و رهاسازی باورهای قدیمی

4( کم شدن نقش دولت ها در عرصۀ اقتصاد و آزادی عمل بیش تر مؤسسان شرکت های دانش بنیان

کارآفرینانبهمنظورگرفتنتصمیماتمناسبدرکداممسائلبایدبهآگاهیودانشزیادمجهزباشند؟)منظورانتخاببهترینگزینهازبینهمۀگزینههاست.(  .     

1( موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی انسانی

2( تعیین سود قطعی، شناسایی و حذف رقبا، افزایش سهم خود از بازار هدف نسبت به سایر تولیدکنندگان، کاهش هزینه های قطعی

3( انتخاب شرکای تجاری، شناسایی بازارهای فروش محصول، حذف ریسک فعالیت، خرید امتیاز اختراع، اخذ مجوز ثبت شرکت

4( انتخاب کارفرما، تشکیل شرکت سهامی برای محصول تولیدی، تنظیم اساسنامۀ شرکت، واگذاری ریسک ها و مسئولیت ها به سهام داران 
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کدامگزینهدررابطهباآمارهایارائهشدهدربارۀکسبوکارهایموجوددرایران)وجهان(کامًالدرستاست؟  .     

1( با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تکامل تمدن ها روزانه هزاران کسب و کار جدید در دنیا به وجود می آید، در حالی که آمار کسب و کارهای خاتمه 

یافته در مقایسه با آن بسیار اندک است.

2( با در نظر گرفتن اهمیت سوددهی کسب و کارها و دشواری کار برای کارآفرینان در حفظ و مراقبت از آن ها، بیش تر کسب و کارهای نوپا عمر 

 نیمی از آن ها تا قبل از شش سالگی خاتمه می یابند.
ً
کوتاهی داشته و تقریبا

3( با در نظر گرفتن هزینه های باالی راه اندازی کسب و کارهای شرکتی و مقررات ویژۀ دولت در رابطه با این نوع فعالیت ها، متأسفانه در ایران آمار 

ثبت شرکت های تولیدی نسبت به کشورهای دیگر فقط در حدود یک دهم درصد است.

4( با توجه به این که کسب و کارهای نوپا از حمایت های ویژۀ دولتی بهره مند می شوند، در تمام دنیا شرکت ها حداقل از جهت دوام و بقا و فارغ 

از بحث سوددهی عمر طوالنی دارند.

خانمُمنیریبهعنوانیککارآفریندرحوزۀتولیدمحصوالتبهداشتیکودکان،نظم،انضباط،پایداری،اشتیاقوتواناییحلمسائلموجوددر  .   8 

حرفۀخودراداردوباتبدیلایدههایخالقخودبهمحصوالتجدیدوایجادرضایتمندیدرمشتریان،کسبوکارخودرابهموفقیتنزدیک

میکند.اینتوضیحاتبیانگرکدامدوویژگیمشترکبینکارآفرینانمیباشد؟

4( پرانگیزه - نوآور 3( سازمان دهنده - نوآور  2( پرانگیزه - تیزبین  1( سازمان دهنده - تیزبین 

باگسترشبیماریکرونارئیسیکبیمارستانتخصصیباعلمبهاینکهپذیرشوبستریاینگروهازبیماراناحتمالکاهشمراجعینبهبخشهای  .   9 

دیگررابهدنبالدارد،ازمحلسرمایۀشخصیخوداقدامبهایجادبخشپذیرشبرایاینبیمارانکردهوهمچنینواحدتحقیقوتوسعهرانیز

برایکشفواکسنازنظرمالی،نیرویانسانیوهمچنینتکنولوژیتجهیزکردهاست.اینشخصکدامیکازویژگیهایمشترک»کارآفرینان

موفق«راباعملکردخودبهنمایشگذاشتهاست؟

4( خوش بینی 3( ریسک پذیری   2( مسئولیت پذیری  1( انعطاف پذیری 

بااختراعلباسهاییکبارمصرفوضدویروستحت  .   0  خانمستایشپوردانشجویدورۀدکترایرشتۀشیمیدردورانگسترشبیماریکرونا

عنوانلباسدوستدارطبیعتخدمتبزرگیبهدنیاکردهاست.باتوجهبهاضطراریبودنشرایط،اوفراخوانیعمومیبرایمشارکتافرادازنظر

تخصص،سرمایهوسایرمنابعمنتشرکردهوبااتخاذتصمیماتدرستعواملتولیدرابهطورکاراهماهنگساختهومدیریتمیکند.باتوجه

بهاینتوضیحاتکدامعبارتدراینرابطهعنوانشدهاست؟

1( یکی از ویژگی هایی که موجب موفقیت اکثر کارآفرینان می شود پذیرش هزینه های باالی فعالیت است.

2( یکی از مواردی که به عنوان علل موفقیت کارآفرینان بیان می شود قدرت خطرپذیری باالی آن ها در مواجه با عدم رضایت مشتری و عدم کسب 

سود باال می باشد.

3( یکی از مواردی که در بررسی علل موفقیت کارآفرینان مورد توجه قرار می گیرد منحصر به فرد بودن آن ها در ویژگی هایشان می باشد.

4( یکی از ویژگی های مشترک همۀ کارآفرینان که نقش عمده ای در موفقیت آن ها دارد، سازمان دهنده بودن است.

عبارتدرستکداماست؟  .   1 

1( یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست به جزئیاتی چون هزینه ها و درآمدها نمی پردازد. 

2( یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند.

3( یک کارآفرین با ویژگی  یاددهنده بودن خود، عوامل تولیدی نامناسب را نیز به عوامل کارآمد تبدیل می کند.

4( یک کارآفرین با چشم پوشی از هزینه هایی چون هزینۀ فرصت از دست رفته، سود واقعی فعالیت خود را افزایش می دهد.

دستگاهیاختراعکردهکهبااصالحنسلبرخیگیاهانامکانپاکسازیهوایاطرافمحدودۀ  .     
ً
مرضیهدانشجویزیستشناسیاست.اواخیرا

گیاهانراتاشعاعیککیلومتریپاکسازیکند.بافرضاینکهاودراختراعخودازضریب85درنوآوریوضریب60درریسکپذیریاستفادهکرده

باشددراینصورت،نرخیاضریبکارآفرینیدراوچنددرصداست؟

4( 14 درصد 3( 51 درصد  2( 65 درصد  1( 10 درصد 

ضریبکارآفرینییکتولیدکنندۀسوختهاینوینبرابر72درصدتخمینزدهشدهاست.بافرضاینکهسهمریسکپذیریاینفرددرتولیداین  .     

نوعسوختبرابر90درصدباشددراینصورتضریبنوآوریدراینفعالیتچقدراست؟

4( 65 درصد 6 درصد  48/ )3 138 درصد   8/ )2 1( 80 درصد 
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بستۀ�آموزشی��2 

هزینه های تولید

تولیدکنندگان برای آغاز و تداوم فعالیت اقتصادی خود به عوامل تولید نیاز دارند.   

عوامل تولید عبارتند از:   

1 منابع طبیعی: تمام منابعی که خداوند به صورت طبیعی در اختیار بشر قرار داده است. 

شامل: زمین ها، دریاها، رودها، جنگل ها، معادن و ثروت های زیرزمینی، باد، خورشید، آب و ...

نام دیگر منابع طبیعی، »عامل زمین« است. 

2 نیروی انسانی: به عنوان مهم ترین عامل تولید وظیفۀ ترکیب سایر عوامل را به عهده دارد. 

کارگران(  کارآفرینان، مدیران، مخترعان و ...(، نیروی نیمه ماهر و نیروی کار ساده ) شامل: کارفرما، نیروی متخصص یا ماهر )

3 سرمایه: به دو گروه سرمایۀ مالی و سرمایۀ فیزیکی تقسیم می شود. 

انواع�سرمایه

سرمایۀ مالی
عبارت است از مبالغ و وجوهی که صرف خرید، اجاره و به کارگیری سایر عوامل تولید )منابع طبیعی و نیروی انسانی و سرمایۀ 

فیزیکی( می شود و با تبدیل شدن به سایر عوامل به طور غیرمستقیم در تولید نقش دارد.

سرمایۀ فیزیکی
به کاالهای سرمایه ای، ماشین آالت صنعتی و ابزار و تجهیزات به کار گرفته شده در فرایند تولید گفته می شود، این عامل در طول 

زمان بادوام بوده و با نقش خود موجب افزایش ارزش محصوالت تولیدی می شود.

هزینههـــایتولیـــد:تمـــام مبالـــغ و وجوهـــی کـــه تولیدکننـــده بـــرای به کارگیـــری، اســـتخدام و یا خریـــد عوامل مختلـــف تولید صـــرف می کنـــد را هزینه های   

می گویند. تولیـــد 

 هرکسی به عنوان یک تولیدکننده، باید هزینه هایی که در فرایند تولیدی خود خرج می کند را محاسبه کند، همچنین باید درآمد حاصل از فعالیت را نیز   

محاسبه کند. این کار به منظور انتخاب صحیح و جلوگیری از زیان ضروری است. 

در هر فعالیتی محلی برای کارگاه، دفتر، مغازه یا به طور کلی بنگاه در نظر گرفته می شود که مبالغی جهت خرید یا اجارۀ آن باید پرداخت شود.   

در هر کسب و کاری تعدادی نیروی انسانی برای کار استخدام می شوند و باید به آن ها حقوق و دستمزد پرداخت کرد.   

مواد اولیه خریداری می شود تا در تولید به کار گرفته شود.  

همچنین هزینه های تأمین انرژی پرداخت و یا در نظر گرفته می شود.   

مبلغی به عنوان تعمیر یا جایگزینی کاالهای سرمایه ای و ابزارآالت کار کنار گذاشته می شود.  

و هزینه های دیگری از این دست ... .   

به طور کلی هر یک از صاحبان عوامل تولید در ازای عاملی که در اختیار تولیدکننده گذاشته اند توقع دریافت  بهای آن را دارند.

مثال: نیروی انسانی در ازای فعالیت خود، حقوق و دستمزد را از تولیدکننده توقع دارد. 

مثال: صاحب سرمایۀ مالی در ازای پولی که به فرایند تولید اختصاص داده، سود یا بهای خدمات مشارکت مالی را انتظار دارد. 

مثال: صاحب منابع طبیعی در قبال عامل تولید خود که در اختیار تولیدکننده قرار داده، توقع بهای آن یا اجاره دارد.

مثال: صاحب سرمایۀ فیزیکی )ماشین آالت و ابزارآالت کار( در ازای سرمایۀ خود، بها یا اجارۀ آن را از تولیدکننده درخواست می کند.

اگر هزینه با عالمت C نمایش داده شود، در این صورت:

C    jqµTwj » ¡¼£e ´ÃÊ¹U ½I«¹M ½nI]H Â²I¶ ¾ÄI¶ow j¼w »oÃº ¸Ã¶áIU ÁI¿M   ÁHï¾ÄI¶ow ÁIÀ¯I¨ ½nI]H ®£º » ®µe ¾Ã²»H jH¼¶   

انواع هزینه های تولید

هزینه های تولیدکنندگان به دو گروه دسته بندی می شود:  

 پرداخت می شوند، هزینه های 
ً
هزینه های آشکار )یا هزینه های مستقیم(: به طور کلی به هزینه هایی که در فرایند تولید قابل رؤیت هستند و واقعا  1

آشکار یا مستقیم گفته می شود.
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برای به کارگیری نیروی انسانی، حقوق و دستمزد می پردازند. 

برای محل فعالیت و کارگاه خود، اجاره یا بهای آن را می پردازند. 

برای استفاده از منابع طبیعی )مواد اولیه و مواد خام( بهای آن را می پردازند. 

کاالی  بهای  یا  )اجاره(  آن  بهای خدمات  فیزیکی،  کارگیری سرمایۀ  به  برای  و  مالی، سود  منابع  کارگیری  به  بابت 

سرمایه ای را می پردازند.

هزینه های آشکار تولیدکنندگان 

یکی از هزینه های آشکار یا مستقیم با نام هزینۀ استهالک مربوط به مبالغی می شود که تولیدکنندگان به طور سالیانه بابت تعمیر یا جایگزینی 

کاالهای سرمایه ای درنظر می گیرند.

2  هزینه های پنهان )یا هزینه های غیرمستقیم(: در درس های بعد به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

درآمد تولیدکننده

درآمدتولیدکننده:تمام مبالغی که تولیدکننده از فروش محصول خود طی یک دوره به دست می آورد، درآمد او محسوب می شود.  

   P با  را نیز  Q در نظر بگیریم و قیمت یک واحد محصول  را  I نامگذاری کنیم و تعداد محصول تولیدشده و فروخته شده  با را  اگر درآمد تولیدکننده 

نام گذاری کنیم، در این صورت داریم: 
درآمد   تعداد محصول فروخته شده قیمت یک واحد محصول

I Q P 
 

 

سود یا زیان

تفاضل درآمد تولید از هزینه های تولید، سود تولیدکننده را تعیین می کند.   

  B I C  I و سود با B نمایش داده شود در این صورت:  اگر هزینه های تولید با عالمت اختصاری C، درآمد با

I C B I C    ) در این صورت تولیدکننده سود کسب می کند:  )I C اگر درآمد از هزینه ها بیش تر باشد

I C B I C      تولیدکننده با زیان مواجه می شود: 
ً
) قطعا )I C اما اگر درآمد از هزینه ها کم تر شود

عالمت منفی در فرمول باال به معنی زیان در فرایند تولید می باشد. 

توجه کنید این عالمت ها، قراردادی بین من و دانش آموزان است وگرنه الزامی  

بدانیم: 

Incom درآمد I Cost هزینه   C

Quantity مقدار Q Benefitسود  B

Price قیمت P

برای حفظ کردن آن ها وجود ندارد.

ایستگاه حل مسئله 

1 تومان به فروش رسانده است. اگر مبالغی که صرف به کارگیری عوامل  000 000, , تولیدکننده ای در طول یک سال 500 واحد کاال تولید و هر یک را به مبلغ

مختلف تولیدی کرده است به این شرح باشد: 

 10 میلیون تومان 2- خرید مواد اولیه برای یک سال 100 میلیون تومان 3- اجارۀ ماهیانۀ کارگاه 5 میلیون تومان 4- هزینۀ 
ً
1- حقوق ماهانۀ کارکنان جمعا

استهالک(  )هزینۀ  سال  یک  طول  در  تومان  میلیون   15 برابر  سرمایه ای  کاالهای  تعمیر  یا  نگهداری  هزینۀ   -5 و  تومان  میلیون   20 سالیانه  انرژی   تأمین 

در این صورت عملکرد تولیدکننده را از نظر سوددهی یا زیان دیدگی ارزیابی کنید.

درآمد تولیدکننده (I)  تعداد محصول فروخته شده ( )Q  قیمت هر واحد محصول ( ) , , , ,P   500 1 000 000 500 000 000 تومان  پاسخ   

جمع هزینه های تولید برای یک سال ( )C  حقوق سالیانه خرید مواد اولیه سالیانه اجارۀ سالیانه کارگاه تأمین انرژی سالیانه هزینۀ استهالک سالیانه

جمع هزینه های تولید برای یک سال
½I¶ ½I¶

·I¶¼U·¼Ã±Ã¶( ) ( ) ( )C        10 12 100 5 12 20 15 315

120 60
��� � 315 000 000, , تومان  

سود )یا زیان( ( ) ( ) ( ) , , , , ,B I C    k¶Anj IÀï¾¹ÄqÀÍµ] 500 000 000 315 000 000 185 0000 000, ·I¶¼U )سود(  

از آن جایی که تفاضل درآمد و هزینه ها، عدد مثبتی شده پس تولیدکننده سود کرده است.
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پرسش های چهارگزینه ای 2
دررابطهباعواملتولیدکهتوسطکارآفرینانومؤسسانکسبوکارهابهکارگرفتهمیشوندمیتوانگفت:  .     

1( به چهار گروه کاالهای واسطه ای، تکنولوژی، سرمایه و نیروی متخصص دسته بندی می شوند.

2( به سه گروه کارفرما، نیروی متخصص و کارگر ساده دسته بندی می شوند.

3( به چهار گروه نیروی کار، سرمایۀ مالی، سرمایۀ فیزیکی و فناوری دسته بندی می شوند.

4( به سه گروه منابع طبیعی، نیروی انسانی و سرمایه دسته بندی می شوند.

عواملتولیدمختلفشاملچندگروهشدهوکدامند؟  .     

1( سه گروه: منابع و امکانات تولید - کارآفرین - بودجه

2( چهار گروه: منابع و امکانات طبیعی - نیروی انسانی - سرمایه - دانش و تکنولوژی 

3( سه گروه: منابع و امکانات طبیعی - نیروی انسانی - سرمایه

4( چهار گروه: منابع و امکانات تولید - کارآفرین - بودجه - دانش و تکنولوژی

زمانیکهدولتیایکشخصحقیقیبهعنوانصاحبمعدنمنبعتولیدیخودرابرایمدتیدراختیارتولیدکنندهقرارمیدهدتابابهرهبرداریاز  .     

آن،محصولموردنیازجامعهراتولیدکنددرازایاینعملخودچهتوقعیازتولیدکنندهدارد؟

2( سود سرمایۀ فیزیکی خود را از تولیدکننده دریافت کند. 1( بهای فروش منابع طبیعی را از تولیدکننده دریافت کند. 

4( در سود و زیان تولید شریک شده و به عنوان صاحب محصول معرفی شود. 3( اجارۀ عامل زمین را ماهانه از تولیدکننده دریافت کند. 

دررابطهبا»هزینههایتولید«میتوانگفت:  .     

1( تمام مبالغ و وجوهی که صرف خرید، اجاره و یا به کارگیری عوامل مختلف تولیدی می شود.

2( تمام مبالغی که به عنوان تولیدکننده صرف به کارگیری نیروی انسانی می کنید تا به همراه هم فرایند تولید را آغاز کنید.

3( تمام مبالغی که بعد از تولید محصول از فروش آن حاصل می شود.

4( تفاضل تمام مبالغی که از تولید کاال به دست آمده از مبالغی که صرف خرید عوامل تولید شده است.

کشاورزیکهاززمینفرددیگربرایفعالیتکشاورزیخوداستفادهمیکنددرمقابلآنبهصاحبزمین............رامیپردازد.  .   8 

4( مزد صاحب آن 3( اجاره یا بهای زمین  2( بهرۀ آن  1( سود فعالیت 

کسیکهازسرمایۀفیزیکیدیگریبرایبهرهبرداریازمعادناستفادهمیکنددرمقابلبایدبهصاحبسرمایۀفیزیکیوصاحبمعدنبهترتیب  .   9 

............و............بپردازد.

4( مزد - بهره 3( بهره - مزد  2( سود - سود  1( اجاره - اجاره 

برایصیدصدفازدریاهااستفادهمیشودکهجزو............محسوبمیشود.  .   0 

4( نیروی کار 3( مواد خام  2( عامل سرمایه  1( عامل زمین  

همۀعبارتهابیانگرمفهومسرمایۀفیزیکیهستند؛بهجز: داخل 98 - با تغییر   .   1 

1( در فرایند تولید، خدمات آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

2( با تبدیل به عوامل تولید به فرایند تولید کمک می کند.

3( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده با آن ها در محصوالت ارزش بیش تری ایجاد می کند.

4( شامل ابزار تولید و تجهیزاتی است که به وسیلۀ بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود.

موادخامیکهصنعتگراندرفعالیتهایتولیدیخودبهکارمیگیرندازکجاتأمینشدهوجزوکدامیکازعواملتولیدیاست؟  .     

2( معادن - منابع و امکانات طبیعی 1( بازار - عامل سرمایه  

4( منابع طبیعی - عامل تولید 3( ثروت های زیرزمینی - نیروی کار  

ابزاروتجهیزاتفیزیکیکهدرفرایندساختکاالهایچوبیلوکسبهکارگرفتهمیشوددرگروه............قرارمیگیرد.  .     

4( سرمایه 3( منابع طبیعی  2( نیروی کار  1( خدمات 

شخصیکهازاسبخوددراطرافجنگلهابرایتفریحوگردشمسافراناستفادهکردهودرآمدکسبمیکندازکدامیکازعواملتولیداستفاده  .     

کردهاست؟

4( سرمایۀ فیزیکی 3( منابع طبیعی  2( سرمایۀ مالی  1( عامل کار 
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مبالغیکهتولیدکنندهازفروشمحصوالتتولیدیخودکسبمیکندباعنوان............معرفیمیشود.  .     

4( بودجه 3( هزینه  2( درآمد  1( سود 

درصورتیکه............تولیدکنندهمیتواندبگویدکهسودکسبکردهاست.  .     

2( درآمد تولید از سود به دست آمده بیشتر باشد، 1( تمام محصوالت تولیدی به فروش برسد، 

4( قیمت محصول تولیدی مناسب باشد، 3( هزینه های تولید از درآمد تولید کم تر باشد، 

اینکهتعدادمحصول  .      بافرض بهفروشرسانده تومان ارزشهرواحد10,000 به را تولیدیخود تولیدکنندهایکه80درصدمحصوالت درآمد

تولیدیاو400واحدباشدچقدراست؟

32 تومان 000, )4 3 تومان  200 000, , )3 تومان   4 000 000, , )2 800 تومان  000, )1

نیرویانسانیدربرابرکاریکهبرایفرایندتولیدانجاممیدهد............  .   8 

4( توقع دریافت خدمات دارد. 3( توقع دریافت اجاره دارد.  2( توقع دریافت سود و بهره دارد.  1( توقع دریافت دستمزد دارد. 

درآمدتولیدکنندهاز............بهدستمیآید.  .   9 

2( حاصل ضرب هزینه در سود 1( تفاضل تعداد محصول و قیمت آن 

4( مابه التفاوت یا تفاضل هزینه و سود 3( تعداد محصول ضرب در قیمت آن 

مشخصشود،دراینصورتکدامفرمولدرستاست؟  .   0  P ،هزینهباC،تعدادکاالباQوقیمتآنبا I اگرسودباعالمتاختصاریB،درآمدبا

C P  (Q ) B )4  B (Q )  P I )3  Q B  P C )2  I P  (Q ) B )1

تومانتولیدوبهفروشمیرساند.اگرمجموعهزینههایماهیانۀاو  .   1  20 000, واحدکاالباقیمتهرواحد 25 000, تولیدکنندهایدرطولیکسال

30تومانباشددراینصورتعملکرداوازنظرکسبسودیازیانچگونهخواهدبود؟ 000 000, , برابر

460 تومان زیان 000 000, , )4 460 تومان سود  000 000, , )3 140 تومان سود  000 000, , )2 140 تومان زیان  000 000, , )1

تولیدکنندهایبرایهرواحدمحصولتولیدیخودقیمت15,000تومانرادرنظرگرفتهاگرتولیدماهانۀاوبرابر2000واحدباشدودرپایانسالاز  .     

300تومانکسبکردهباشد،بافرضاینکههزینۀتولیدهرواحدمحصول6000تومانباشددراینصورت: 000 000, , فروشمحصولدرآمدیبرابر

الفعملکردتولیدکنندهازنظرکسبسودیازیانچگونهاست؟

تعدادمحصولبهفروشرفتهچندواحداست؟ ب

24 واحد 000, 156 تومان سود -  000 000, , )2 واحد  20 000, 180 تومان سود -  000 000, , )1

24 واحد 000, 180 تومان سود -  000 000, ,  )4 20 واحد  000, 156 تومان سود -  000 000, , )3

باتوجهبهاطالعاتمندرجدرجدولمقابل  .     

الف درآمد تولیدکننده را حساب کنید؟ 

سودتولیدکنندهچقدراست؟ ب

38 دالر 200 000, , 85 دالر   ب( 000 000, , 1( الف(

35 دالر 200 000, , 80 دالر   ب( 000 000, , 2( الف(

35 دالر 188 000, , 72 دالر   ب( 000 000, , 3( الف(

30 دالر 800 000, , 72 دالر   ب( 000 000, , 4( الف(

همۀعبارتهادررابطهباعملکردسالیانۀتولیدکنندگاندرستهستندبهجز............  .     

1( اگر هزینه های تولید را از سود تولیدکننده کم کنیم، درآمد حاصل از تولید به دست می آید.

2( تمام مبالغ و وجوهی که صرف خرید، اجاره و یا به کارگیری عوامل مختلف تولید می شود را هزینه های تولید می گویند.

 تولیدکننده زیان کرده است.
ً
3( اگر هزینه های تولید از درآمد  آن کم تر باشد، طبیعتا

4( با فرض این که به ترتیب از راست به چپ، درآمد، تعداد، قیمت، سود و هزینه با عالمت های اختصاری )C - B - P - Q - I( معرفی شوند، در 

C P Q B  ( ) این صورت:

8000 واحدتعداد کاالی تولید شده در یک سال

12,000,000 دالرمتوسط حقوق سالیانۀ کارکنان

10,000,000 دالرخرید مواد اولیۀ سالیانه

برابر 20 درصد درآمد تولیدکنندههزینۀ نگه داری سالیانۀ کاالهای سرمایه ای

400,000 دالراجارۀ ماهانۀ کارگاه

12,000 دالرهزینۀ تأمین انرژی ماهانه به عالوۀ هزینۀ حمل و نقل  ماهانه 

10,000 دالرقیمت هر واحد محصول

7200 دالرتعداد کاالی فروخته شده در یک سال
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درس اول

    2

کارآفرینکسیاستکهایدههاینوآورانۀخودراتبدیلبهمحصولمیکند.

   2 بررسی سایر گزینه ها: 

تنهانیمیازکسبوکارهاینوپامیتوانندازششسالگیعبورکنند 2

وبهکارشانادامهبدهند.

احتمالازبینرفتنوشکستیککسبوکاروجوددارد.امااحتمال 3

موفقیتوسودآوریآنهمکمنیستوهمینموجبافزایشانگیزهبرای

شروعمیباشد.

ازابتداحتیکارآفریننبودهاست.
ً
یککارآفرینموفقضرورتا 4

     

     

همۀمواردذکرشدهدرگزینههای»2،1و3«ازویژگیهاییککارآفرین

موفقمیباشد.

    2

    2

برایموفقیتیککارآفریندربازاربایدکسبوکاراومنجربهتولیدیکمحصول

جدیدوموردنیازشود،نهمحصولتکراریکهبازارازآناشباعشدهاست.

     

     بررسی سایر گزینه ها: 

1 خوشبینییعنیواقعبینامامطمئنودلگرمبهموفقیت.

یا و جدید فرایندهای جدید، محصوالت به را ایدهها یعنی نوآوری  2

کسبوکارهایجدیدتبدیلکردن.

از کارقبل و بهکارگیریفرصتهایکسب و یعنیشناسایی تیزبینی  3

اینکهدیگرانحتیمتوجهآنهاشدهباشند.

     

اگرچههرفردییکتاستوویژگیهایمنحصربهفردیدارداماکارآفرینانموفق،

ویژگیهایمشابهیدارندکهبهآنهادرکسبوکارشانکمکمیکند.مانند:

تیزبین،نوآور،ریسکپذیر،خوشبین،پرانگیزه،یادگیرندهوسازماندهندهبودن.

      

      

جدیدی محصوالت خطرپذیری، و نوآوری با که است کسی کارآفرین الف

تولیدوعرضهمیکندیاراههایجدیدیبرایتولیدکشفمیکند.کارآفرینان

بینشیبرایدیدنفرصتهادارندکهدیگرانفاقدآنهستندیابهذهنشان

خطورنمیکند.آنهاشجاعتیبرایشروعیکسرمایهگذاریجدیددارند

کهدیگرانفاقدآنهستندومیتوانندایدههایخودرابهکسبوکارهای

سودآورتبدیلکنند.

کارآفرینانبرایزندهنگهداشتنکسبوکارخودبهتالشوکارزیادینیاز ب

گاهیودانشزیادیبرایگرفتنتصمیماتمناسب دارند،الزماستکهآ

دربارۀموقعیتشرکت،پیشنهادمحصول،قیمتگذاری،تبلیغاتواستخدام

نیرویکارداشتهباشندهمچنینتوانمالیالزمنیزدراینراهمؤثراست.

  2   

تبدیل و فرد نوآوری ویژگی به مربوط آموزشی جدید روش یک خلق

ایدههایفکریاوبهمحصوالتیاروشهایجدیدمیباشد.

      

ریسکپذیربودنیعنیپساندازوخوشنامیخودراباشجاعتوتدبیر

بهمیدانمیآورندتافعالیتاقتصادیجدیدیراراهاندازیکنند.

      

انضباط، نظم، خود، فعالیت در موفق کارآفرین یعنی بودن پرانگیزه

پایداری،اشتیاقوتواناییحلمسئلهراداشتهباشد.

      

برایزندهنگهداشتنیککسبوکارنوینبهکاروتالشزیادکارآفرین

نیازمیباشد.

      

     2

      بررسی سایر گزینه ها:

کارآفرینانشجاعتیبرایشروعیککسبوکاردارندکهسایرینفاقد 1

آنهستند.

هیچکارآفرینیاکارفرماییبدونتوجهبهسودوزیانکسبوکارخود، 2

اقدامبهراهاندازیفعالیتاقتصادینمیکند.

4 ویژگیمهمکارآفرینانخطرپذیریونوآوریاست.

      

 2    

باز باچشم بلکهبهوسیلۀحرکت کارآفریننبوده ابتدا از کارآفرینی هیچ

از میتواند خود پیرامون محیط مسائل و خود ظرفیتهای شناخت و

سطوحابتداییکاربهدرجاتباالبرسد.

 2    

باتوجهبهتوضیحاتیکهدرصورتسؤالمطرحشدهاینشخصازطریق

دریافتپیشنهاداتمشتریانسعیدریادگیریبیشتروانعطافپذیری

دو عنوان به که دارد مصرفکنندگان توقعات و نظرات برابر در باالتر

ویژگیکارآفرینانموفقمطرحمیباشد.

 22   

باتوجهبهویژگیهایمشترککارآفرینانموفقمیتواندریافتکهعبارت

»نوآوری« ویژگی به مربوط جدید« روش ابداع و جدید محصول »تولید

به آنهاهستند دیدن فاقد کهسایرین موجود فرصتهای درک است.

برایشروعیکسرمایهگذاری اشارهمیکند.شجاعت »تیزبینی« صفت

پرریسکوامیدبهکسبسودنیزصفت»خوشبینی«راتداعیمیکند.

 2   2

    2 بررسی عبارت های نادرست:

الفتنهانیمیازکسبوکارهاینوپامیتوانندازششسالگیعبورکنند.

کارها و بلکهصاحبانکسب کارآفرینان تنها نه امید، و انگیزه بدون  ب

قادربهادامۀفعالیتخودنیستند.
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نیازهای رفع امید با را کارها و کسب مؤسسان، و کارآفرینان همۀ  ج

جامعهوتولیدکاالوخدمتایجادمیکنندوالبتهبهدنبالکسبسودو

منفعتنیزمیباشند.

هیچکارآفرینیازابتداکارآفریننبودهبلکهبهمرورزمانوباحرکتبا هـ

چشمبازوشناختظرفیتهایدرونیخودوفرصتهایاطرافتوانسته

بهاینویژگیهاودرجاتباالتردستیابد.

 2   2

اینکهامروزهفضایمجازینقشپررنگیدرمبادالتوتعامالتانسانیایفا

میکنددلیلایناستکهدرگذشتهکسیآنرابهوجودنیاوردهبودوکارآفرینان

برایاولینبارباایجاداینفضا،عرصهرابرایفعالیتدرآنفراهمکردند.

  2    

موقعیت با رابطه در مناسب تصمیمات گرفتن منظور به کارآفرینان

نیروی استخدام و تبلیغات قیمتگذاری، محصول، پیشنهاد شرکت،

گاهیودانشزیاددارند. انسانینیازبهآ

 2   2

ازآنها، باتوجهبهضرورتسوددهیکسبوکارهاودشواریمراقبت

بیشترکسبوکارهاینوپاعمرکوتاهیدارند؛بهطوریکهفقطنیمیاز

آنهامیتوانندازششسالگیعبورکنند.

 2    

پرانگیزهبودن:نظم،انضباط،پایداری،اشتیاقوتواناییحلمسائلرادر

کارآفرینبیانمیکند.

را جدید محصوالت به خود خالق ایدههای تبدیل توانایی نوآوری:

بهعنوانیکیازویژگیهایکارآفرینموفقمطرحمیکند.

 2    

یککارآفرینباویژگیریسکپذیری،پساندازوخوشنامیخودراباشجاعت

وتدبیربهمیدانمیآوردتافعالیتاقتصادیجدیدیراراهاندازیکند.

      

ویژگی بیانگر کارا، صورت به تولید عوامل هماهنگسازی و مدیریت

»سازماندهندهبودن«است.

     2
هرفردیچهکارآفرینوچهغیرکارآفریندریکانتخابوتصمیمگیری

درستبایدتمامهزینههاودرآمدهایشرامحاسبهکند.

  2   
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ضریب باید ما و شده داده کارآفرینی ضریب مسئله این در کنید دقت

نوآوریرامحاسبهکنیم.
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عواملتولیدبهسهگروهعمدهتقسیممیشوند:

-منابعوامکاناتطبیعییاعاملزمین

-نیرویانسانی

-سرمایۀفیزیکیومالی

       

منابع برایمدتمعینیعامل که آمده درصورتسؤال که آنجایی از

اختیار در است زمین عامل دیگرش نام که را خدادادی و طبیعی

تولیدکنندهقرارداده،پستوقعدریافتاجارهداردنهبهایعامل.

      

تماممبالغووجوهیکهصرفخرید،اجارهویابهکارگیریعواملمختلف

تولیدیمیشودباعنوانهزینههایتولیدمعرفیمیشود.

      

      

      

     2

از بلکه شوند تبدیل عوامل سایر به نمیتوانند سرمایهای کاالهای

خدماتآنهادرفرایندتولیداستفادهمیشود.

  2  2

امکانـــات و منابـــع گـــروه در و میآیـــد بهدســـت معـــادن از خـــام مـــواد

دارد. قـــرار طبیعـــی

      

      

اسببرایاینشخصبهعنوانسرمایۀفیزیکیمحسوبمیشود.

     2

با میآید بهدست تولیدی محصول فروش از که وجوهی و مبالغ تمام

عنواندرآمدتولیدکنندهمعرفیمیشود.

      

میتواند تولیدکننده آنگاه باشد بیشتر هزینهها از درآمد صورتیکه در

بگویدکهسودکسبکردهاست.

      

تعدادمحصولبهفروشرسیده   400
80

100
320 واحد 

درآمد = تعدادمحصولفروختهشده قیمت   320 10 000 3 200 000, , , تومان

      

      

      

میآید. بهدست B I C  فرمول از سود میدانیم که همانطور

اینصورت در کنیم استفاده  (Q. )P از I جای به فرمول این در اگر

عوض B با را  ( )-C جای صورتیکه در و شد خواهد B P (Q. ) C

Cخواهدشد. P (Q. ) B کنیمفرمولبهاینصورت:
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