




چرایی موضوع و اهمیت آن
کسب و 

ن بانواکار 
روستایی نکردفراهمبرایکهاستسازمانیککاروکسب

.شده استایجادمشتریبرایدوهریاخدماتکاال،

کهدمی کنپیدانمودآنخصوصیشکلدرکاروکسبمعموالا 
سهموکندتمرکزبیشترفروشیابیشترسودبرداردتالش

.دهداختصاصخودبهرابازارازبیشتری

واتفاقاتووقایع،آماریاطالعاتداردضرورتروایناز
خودفعالیتآیندهوموجودوضعیتتحلیلبرایشاخصهایی

.بماندباقیپایداربازاردرحضورشتاباشدداشته

کهمفاهیمیتعاریفازایمجموعهالزمستابتدامیانایندر
ازونمودآوریجمعرااستحیاتیومهمکاروکسببرای
ودسکاروکسبپایداریوتوسعهتکمیل،ایجاد،برایآنها

.جست



هزینه چیست ؟

ومنابعبرایشدهپرداختمبالغکل،تولیدهزینه
هارائیامحصولتولیدجهتشدهبکارگرفتهعوامل

هایهزینهبهمی توانموارد،اینجملهاز.استخدمات
.کرداشارهکار،نیرویدستمزدواولیهموادخرید

انواع هزینه های 
آشکار

دورهیکبرای
وکسبمالی

رکا

مخارجندمان.کندنمیتغییریکاروکسبهایفعالیتکاهشوافزایشباوهستندثابتمالیدورهیکدر
غیرهوآالتماشینخرید،کارمحلایجاد

ثابت

متغیر

آشکار و 
( پنهان)ضمنی

عنوانتحتمبالغیپرداختبا،کاروکسب
ارنیازشموردتولیدینهاده های،آشکارهزینه

هزینه ها،ازنوعاین.می نمایداجارهیاخریداری
وبکسحسابداریدفاتردرحسابدارانبوسیله

وودمی شپرداختکهمبالغی.می شوندثبتکار
نههزیاقالمیچهبابت(شدهثبت)هستآشکار

ندسیکبایستییعنیحسابداری.استشده
.فاکتورمثلباشیدداشتهایهزینه

خدماتارائهایمحصولتولیدوقتهریعنیدارندکاروکسبخدماتارائهیاتولیداتمیزانبامستقیمارتباط
هزینهیعنیکاروینیرتعداد،زمینیسیبتولیدافزایشبامثلامییابدافزایشنیزمتغیرهزینهیابد،افزایش
.مییابدافزایشمتغیرهزینهیکعنوانبهدستمزدوحقوقمخارجپس.یابدمیافزایشدستمزد

..(.،پذیراییو...(کاغذوخودکارو)هزینهپست،آبوبرق،مخابرات،پست،ملزومات)تشکیلتیاداریو❑
...(حملونقل،انبارداری،تبلیغات،بازاریابی،بستهبندیو)فروشتوزیعو❑
...(حسابرسی،سودبانکی،مالیاتو)مالی❑
(همهداراییهاییکهعمرمفیددارند...ساختمان،ماشینآالت،اثاثیه،ابزارو)استهلک❑
...(پرداختنقدیوغیرنقدیتحتعنواندستمزد،حقمسکن،اضافهکاری،بنخریدو)دستمزدحقوقو❑
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فاترددرکهاستکاروکسبهزینه هایازدسته ای،«پنهانیاغیرآشکارهزینه»یاضمنیهزینه
حاالتهداشقفستعدادیقبلازبلدرچیندهندهپرورشکنید،فرض.نمی شوندثبتحسابداری

.ستانپرداختهقفسه هاایناجارهیاخریدبابتهزینه ایهیچفرداینومی کنداستفادهآنهااز
ددستمزخودشبهامامی کندمراقبتودهدمیغذاهابلدرچینبهخودشپرورش دهندهفردیا

وسطشده تکاشتهفلفلوهویجازکندمیدرستترشیروستاییبانوییا.نمی کندپرداخت
الیقدارو کنداستقادهخودشپس اندازازبانویییا.نمی خردبازارازومی کنداستفادهخودش
.نمی دهدوامدریافتبرایسودومی خرد

( پنهان)هزینه ضمنی 

همه این هزینه های پنهان را بایستی به 
ارزش ریالی محاسبه کرد و در هزینه های 
.  کسب و کار همراه با هزینه های آشکار آورد
به طور مثال برای مقدار سرمایه شخصی 

سود وام بانکی را احاظ نمود  یا هزینه خرید  
. هویج و فلفل را محاسبه کرد



هزینه.باشدداشتهمی توانستحالتبهتریندرکهاستدرآمدیباکاروکسبفعلیدرآمداختالفبه«فرصتهزینه»
وامحدودننیاز هایعنی.می شودتعریفکمیاب،منابعتخصیصیعنیاقتصاد،درمهمموضوعاتازیکیبهتوجهبافرصت

وکنیمستفادهابخصوصیهدفبهدستیابیبرایرامنابعمی توانیمتنهامامعین،زمانهردربنابراین،.هستندکمیابمنابع
.نداردوجودمنابعبودنمحدودبهتوجهبانیاز هاتمامیتامینامکان

.یزمینسیبهموبکاریدگوجهمی توانیدهمشمازمینایندردارید،کشاورزیزمینیکشماکنیدفرضمثالبرای
به.ستازمینیسیبیاگوجهکشتبرایتصمیمموردایندرشماانتخابحال.استیکسانمحصولدوهرکاشتسرمایه

خواهیددستبه محصولتن۷۰بکاریدسیب زمینیاگرومی شودحاصلمحصولتن۵۰گوجهکشتازمی شودگفتهشما
سیب زمینیبهگوجه۵به۷نسبتبهبایدمحصولدواینقیمتامااست،یکسانکهمحصولدوهرتولیدهزینه.آورد
.می آوریددستبه یکسانیسودسیب زمینیچهوبکاریدگوجهچهشماصورتایندر.باشد

درشودمشخصمثالبرایودادهترجیحسیب زمینیبهراگوجهتولیدبازار،درقیمت هانسبتبهتوجهبدونشمااگراما
میلیون۵۰گوجهتولیدبامی رسد،فروشبهتومانهزار۸۰۰تنیزمینیسیبوتومانمیلیونیکتنیقیمتبهگوجهبازار،

اینتحت.می شدشمانصیبتومانمیلیون۵۶می کردیدکشتسیب زمینیاگرکهصورتیدراست،شدهشمانصیبتومان
.بودخواهدتومانمیلیون۶شمابرایسیب زمینیتولیدرفتهدستازفرصتهزینهشرایط

آموزشساعت.آرایشگریهمبدهیدخیاطیآموزشتوانیدمیهمخیاطیهمداریدآرایشگریمدرکهمشمادیگرمثال
رفتهدستازفرصتهزینهکردید،انتخابراخیاطیشمااگر.تومانهزار۵خیاطیواستتومانهزار1۰آرایشگری
.استتومانهزرا۵ساعتهرشمابرایآرایشگری

هزینه فرصت چیست ؟

را  ... محاسبه هزینه فرصت کمک می کند که ما منابع خودمان کار ، سرمایه و 
.به بهترین حالت اختصاص دهیم 



زاناشیهزینه هایواقعدراجتماعیهزینه های.می رودشماربهغیرآشکاریاضمنیهزینه هایجزنیزاجتماعیهزینه های
.استجامعهبرایوکسبفعالیتهایمنفیپیامد 

ثالممی کندواردخسارتجنگلازحفاظتبهتوجهعدماثردرزیستمحیطبهگردشگریکاروکسبیککنیدفرض
حصوالتمفرآوریکاروکسبیا.استکارگردشگریوکسبفعالیتغیرآشکارواجتماعیهزینهخسارتاینسوزی،آتش

ارکوکسبایناجتماعیهزینهآلودگیاینمی شودخاکوآبآلودگیباعثومی شودآبواردوداردفاضالبکشاورزی
.است

بهامااستنشدهلحاظکاروکسبهزینه هایدرکهمی داردبیانرااقتصادیفعالیت هایاینمنفیجانبیآثارموارد،این
(پنهانوآشکار)کاروکسبهزینه هایبهالزمستاجتماعیهزینه هایاینبنابراین،.می شودواردهزینهجامعه
.شودتعیینفعالیتیکاجتماعیو(کاروکسب)خصوصیهزینهو شودافزوده

چیست ؟اجتماعی هزینه 

به.نکنندواردجامعهبهاجتماعیهزینهتامی نمایدموظفراکاروکسبکشوریهرمقرراتوقوانین
.نمایندتصفیهرافاضالبتانمایندمیملزمراکاروکسبمثالعنوان

دردخو(اجتماعیمسوولیت)دارندجامعهبهنسبتکهمسوولیتیدلیلبهکارهاوکسبدیگرطرفاز
.ننمایندواردجامعهبههزینه ایخود،فعالیتایجادابتدای



هاکاروکسبکهاستپولیمقداردرآمد
بهخودخدماتیامحصوالتفروشبا

وکسبیککههنگامی.می آورنددست
یادهدانجامدیگرانبرایخدماتیکار

آنازایدردهد،تحویلآنانبهکاالیی
یامی نمایددریافتایشانازمبلغی
طلب کارایشانازمبلغآنمعادل

وسفتهچک،)سندایشانازیامی شود،
.می کنددریافت(...

ازعبارتستفروشیادرآمدبنابراین
.آنقیمتضربدرمحصولفروشمیزان

بومیمرغتخمعدد۵۰مثالطوربه
درآمدتومانهزار2قیمتباایدفروخته

.تومانهزارصدبابرابرشما

انواع درآمددرآمد چیست ؟

غیر عملیاتیعملیاتی

طریقازکههاییدرآمــد
لحاصکاروکسباصلیعملیات
گفتهعملیاتیدرآمدمی شود،
حاصلدرآمــــدمانند.می شود

یاکشاورزیمحصوالتفروشاز
ازنوعاین.دامپزشکیخدمات
وسودصورتاولخطدردرآمـد

.می شوندآوردهزیان

عملیاتطریقازکههاییدرآمــدبه
شندبانیامدهدستبهکاروکسباصلی

یاپیش بینیقابلعبارتیبهیا
اتیغیرعملیدرآمدنباشند،تکرارشونده

ازحاصلدرآمـدمثال،برای.می گویند
زاخسارتدریافتیادارایی،یکفروش
غیردرآمــدبه عنوانبیمهطریق

.می شوندگرفتهنظردرعملیاتی

مجموع برابر 
با درآمد

https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/


؟سود چیست 
انواع سود 

اقتصادی حسابداری

وکسبدرآمدکلبااستبرابرحسابداریسود
هزینه هایمانندآشکارهزینه هایمنهایکار

.استمالیاتوبهرهاستهالک،،فروش،عملیاتی
دفاتردرکههاییهزینهودرآمدهایعنی

.باشندشدهثبتحسابداری

لکبااستبرابراقتصادیسود
منهایکاروکسبدرآمد

وپنهانوآشکارهزینه های
رنظدرعبارتیبه.فرصتهزینه
.هاهزینهتمامیگرفتن

مانه،«حسابداریسود».می شوداستفادهآیددستبهمی  توانستبالقوهکهدرآمدیوواقعیدرآمدبینمقایسهیکایجادبرایاقتصادیسوداز
.می  ماندباقیدرآمدازمخارجکسرازپسکهمبلغییعنیداریم،اشارهآنبهمی  کنیمصحبتکاریکمنفعتازوقتیمعموالًکهاستسودی

دیگرشکلیهبراکارهمینیامی  کردیم،دنبالرادیگریفعالیتداریم،درآمدآنازاکنونکهفعالیتیجایبهاگربدانیم،بخواهیماستممکنگاهیاما
.می کنیماستفاده«اقتصادیسود»نامبامفهومیازکاراینبرای.داشتیمدرآمدچقدرمی  دادیم،انجام
رت  هایصودربایدکهاستهمیشگیمواردازحسابداریسود.بشناسیمخوبیبهرایکهرازاستفادهزمانوسوددواینتفاوتکهاستمهمبسیار
.می  کندراهنماییآیندهبرایتصمیم  گیریدرراشماکهاستمبلغیاقتصادی،سوداماشود،ذکرنیزمالی



عرضه و تقاضای بازار

.شودریخریدادورههردرعواملسایروقیمتبهتوجهباکهاستخدمتییاکاالمقدارتقاضا❑

ولیریمدانیاززیادیخدماتوکاالهابهما.استمتفاوتنیازباتقاضاکهداشتتوجهباید❑
بهبدیلتعواملسایرودرآمد،قیمتبهتوجهبانیازهاازبعضی.نکنیمتقاضااستممکن
.شوندمیتقاضا

االهاکسایرقیمت،درآمد،کاالقیمتبهبستگیفردهرتوسطهرکاالازتقاضامقدار❑
.دارددیگرعواملازبسیاریوقیمتیانتظارات،تبلیغات،سلیقهو،ترجیحات

بهگاههابنعواملسایربودنثابتومعینقیمتازاءبهکهاستخدمتییاکاالمقدارعرضه❑
هایهزینه،هاکاالسایرقیمت،کاالقیمتبهبستگیبنگاههاعرضهمقدار.کندمیارائهبازار
.دارددیگرعواملازبسیاریوانتظارات،تولیدتکنولوژی،تولید



آنکردنانبارونقلوحملکاال،فروشوخریدمثلفعالیتهاییانجامیعنیبازاریابی

تانندهتولیدکازراخدماتیاکاالهاجریانکهشودمیاطالقبازرگانیفعالیتهایازایمجموعهبهبازاریابی

.کندمیهدایتآننهاییکنندهاستفادهیاکنندهمصرف

گران،دیبافایدهوکاالمبادلهوتولیدطریقازگروهها،وافرادآنطیکهفرایندیازاستعبارتبازاریابی

.کنندمیتامینراخودنیازهایوهاخواسته

بیمه،تولید،،طراحی، تدارکاتتحقیقاتی،فعالیتهایازوسیعیطیفمعنیبهپیشرفتهبازرگانیدربازاریابی

بستهشتری،مشناساییفروش،عواملتعیینقیمت،تعیینمصرف،برایسازیآمادهانبارداری،کیفیت،کنترل

رایکنزدودورکنندگانمصرفبهکاالوانتقالتوزیعکهطوریبهاستفروشازپسخدماتوفروشبندی،

.نمایدتسهیل

یتعاریف بازاریاب



.شودمیآغازفرصتباکاروکسبفرآیند

چیست؟فرصت: سوال

وبکسیکشروعهایفرصتگفتتوانمیواقعدر.شوندمیایجادبازاردرخدمتیامحصولیکخالءازفرصتها:پاسخ
آنبهکهباشندبسیاریکاالهایومحصوالتخواهانافراداستممکن.هستند«نشدهبرآوردهنیازهای»همانکار

داختپرپولآنبرایباشدحاضرمشتریکهدارندشدنتولیدارزشخدماتیومحصوالتتنهااماگوییممی«خواسته»
.است«تقاضا»کندپرداختپولآنبرایاستحاضرمشتریکهخدمتیومحصول.کند

چیست؟ایده: سوال
های بهره برداری از فرصتراه: جواب

کمبود آب در :فرصت 
بخش کشاورزی

آبیاری قطره ای : ایده 

آیا تمایل و انگیزه و 
توانایی برای تبدیل 
فرصت به ایده  را 

داریم ؟
بله 

با خودمان رو راست باشیم 

؟فرصت و ایده  چیست 

خیر 



بازده سرمایه گذاری 
از این نرخ  بازده می توان 

برای مقایسه بازدهی سرمایه 
گذاری های متعدد، و طرح 

های  کسب و کار بهره 
.گرفت

مبلغ۹۰سالدر"الف"شخصکنیدفرضمثالبرای
سرمایه گذاری"ب"شرکتدرتومانمیلیون1۰۰

میلیون12۰راخودسهمبعدسالیکومی کند
بازدهآوردنبه دستبرای.می فروشدتومان

کهراسرمایه گذاریازحاصلسودسرمایه گذاری
یسرمایه گذارهزینهبرتومانمیلیون2۰بااستبرابر

٪2۰حاصل.می کنیمتقسیماستمیلیون1۰۰که
.می شود



؟فایده چیست–هزینه 
ازاستعبارتفایده-هزینهتحلیلوتجزیه

بامقایسهوفعالیت هاازحاصلمنافعمحاسبه ی
هکصورتاینبه.شدهانجامفعالیتهایهایهزینه

صادیاقتفعالیتآنباشدهزینهازبیشترفوایداگر
.است

؟منابع مالی چیست

برای ارزیابی اقتصادی همه هزینه 
در ( آشکار و پنهان و اجتماعی)ها 

مقابل همه درآمدها و منافع 
اجتماعی  

منافع اجتماعی فایده ای است که 
فعالیت برای جامعه دارد مانند 
پرورش زنبور عسل که درآمد 
حاصل از فروش عسل و دیگر 

محصوالت زنبور عسل را دارد در 
کنار آن گرده افشانی منافعی برای

این منفعت اجتماعی . باغدار دارد
. زنبور عسل است

ارکوکسبیکمالیوجوهکلیهمجموعهمالیمنابع
یاهاییداراازبخشیمالیمنابع،اقتصادیمنظراز.هستند
هکاستپولیاین.استکاروکسبیکهایدارایی
،نقدیصورتبهکردن،خرجبرایکاروکسبیک
.دارددسترسدروامواعتباراتوبهاداراوراق

عتباراتأمینبرایالزمبودجهمنابعاینازکارهاوکسب
ستدبهراخودسرمایهگذاریهایوعملیاتیفعالیتهای
هسازراخودنیازموردبودجهکاروکسبیک.میآورند

یااجتماعیسرمایه:میآورددستبهعمومیمنبع
نهادهایو(بورسهمانند)بازارسرمایه،سهامسهامداران

(...والحسنهقرضهایصندوق،بانکهامثل)مالی



؟مشارکت چیست
عیجماقدامیکدرشدنسهیمبه منظورشخصیمنابعگرفتنبه کاربه معنیمشارکت

وهمکاریهمفکری،آن ،ازهدفواستداوطلبانهوآگاهانهجمعی،عملیمشارکت.است
ماعی ،اجتزمینه هایتمامیدرزندگیکیفیتوکمیتبهبودجهتدرافرادمساعیتشریک

.استسیاسیواقتصادی
د،تولیجهتدرمردممختلفاقشارومختارانهآگاهانهحضوراقتصادی،مشارکتازمنظور

ازنهبهیاستفادهعادالنه،ومناسبتوزیعمطلوب تر،وبیشترسرمایه گذاریوپس انداز
.طبیعیومادیمنابع

ه،داوطلبانانجمن هایقالبدربین گروهیروابطگسترشبرداللتاجتماعیمشارکت
.دارندغیردولتیومحلّیخصلتیمعموالًکهداردگروه هاییواتحادیه هاتعاونی،

راهجامعبهآن هابیشترهرچهاتصالزمینهافراد،همکاریجلببامشارکتیتشکل های
بسطبادیگرسویازومی دهندافزایشرااجتماعیاموردرفردیمشارکتوآوردهفراهم

اوطلبانهدوفعاالنهمشارکتگسترشبهاجتماعیهمبستگیتقویتواجتماعیشبکه های
.می کنندکمکجامعهافراد

بانوانتولیدیتعاونی هاییاوروستاییخرداعتباراتصندوق
ازایینمونه هکاروکسبیکدوستانوفامیلیگروه هاییاروستایی
.استروستاییبانواناجتماعیواقتصادیمشارکت



؟سرمایه اجتماعی چیست
ارزشهایوتعهدات،روابط،هنجارهاازمنسجممجموعهایاجتماعیسرمایه
،اعتمادهمانندمؤلفههاییطریقازکهاستجامعهیکمعنویومادی

ناساییشقابل،عدالتمهمترهمهازومستمرتالش،مشارکت،تعهد،صداقت
تماعیاجنهادهایبینهمبستگیایجادچونکارکردهاییدارایوارزیابیو
مردمنهایتاًواجتماعیـاقتصادیگروههای،خانوار،کاروکسبسطوحو
.استحاکمیتودولتو

خشیبتوانمی،انسانیواقتصادیهایسرمایهکناردررااجتماعیسرمایه
سرمایهزابرداریبهرهبرایمناسبیبسترکهآوردحساببهملّیثروتاز

سرمایهبدون.شودمیقلمدادموفقیتبهنیلبرایراهیوفیزیکیوانسانی
سیاریبکهطوریبه،رسدنمیایسرمایههیچبهاجتماعیهیچ،اجتماعی

ابصرفاواقتصادیسرمایهبدون،انسانیجوامعوهاسازمان،هاگروهاز
هیچاما،یابندتدسموفقیتبهاندتوانستهاجتماعیوانسانیسرمایهبرتکیه

مندیهدفومفیداقداماتتواندنمیاجتماعیسرمایهبدون،انسانیمجموعه
.دهدانجام

تاسرسمیغیرهنجارییااجتماعیجوهر،ظرفیتیکاجتماعیسرمایه
شبکههر.بخشدمیارتقاراجامعهیکنهادهایوافرادمیانهمکاریکه

وجربهتباوآگاهافرادبرعالوه،خوداهدافبهدستیابیبرای،اجتماعی
وپذیریمسئولیتوتعهد،اعتماد:مانندعواملیبه،مادیابزاروامکانات

.هستنداجتماعیهایسرمایههمان،عواملاینکهداردنیازهم...

برای ایجاد و توسعه کسب و کار 
اگرمثالعنوانبه. ضرورت دارد

و مشارکت بین  بانواناعتماد
هم سرمایه گذاری باباشدروستایی

و کسب و ( سرمایه کوچک)کرده 
. کاری  راه اندازی می کنند




