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یرجق یدهم 
و دنتسه ، هناخ  زا  نوریب  رد  اذغ  ندروخ  هب  دنم  هقالع  هشیمه  مدرم  .دشاب  یم  یراد  ناروتسر  دراد ، قنور  هشیمه  هک  ییاه  راک  بسک و  زا  یکی 

.دیشاب هارمه  یروجچ  اب  دوف  تسف  ناروتسر  یزادنا  هار  تاعالطا  شزومآ و  اب  .دننک  یم  مه  یبوخ  هنیزه ی  کی  هجرد  یاذغ  ندروخ  یارب 

؟ یگدنیامن ای  دوخ  دوف  تسف  ناروتسر  -١

رد ار  بوخ  ردپ  دننام  دوف  تسف  کی  زا  یگدنیامن  کی  ای  دینک  یزادنا  هار  ار  ناتدوخ  دوف  تسف  دیهاوخ  یم  هک  دیریگب  میمصت  دیاب  همه  زا  لوا 
.دوب دهاوخن  امش  تیقفوم  هدننک  نیمضت  لاحنیا  اب  دهد  یم  شهاک  یدایز  دودح  ات  ار  راک  کسیر  ناروتسر ، کی  یگدنیامن  نتفرگ  .دیریگب  رایتخا 

امش اریز  .دشاب  یم  راک  بسک و  عورش  کسیر  شهاک  ( Franchising  ) زایتما دیرخ  ای  یگدنیامن  نتفرگ  تیزم  نیرتهب  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
.دوش یم  ماجنا  هدش  هتخانش  هقباس و  اب  تکرش  کی  طسوت  زین  یبایرازاب  تاغیلبت و  دینک و  یم  عورش  گرزب  مسا  کی  اب  ار  دوخ  راک 

دنچ ات  المع  دینک ، یم  یزادنا  هار  دوف  تسف  ناروتسر  کی  یتقو  امش  .دشاب  یم  عیرس » تخانش  ، » دوف تسف  یگدنیامن  نتفرگ  یلصا  تیزم  نیمود 
هتخانش لوا  زور  زا  گرزب ، مسا  کی  زا  یگدنیامن  کی  نتفرگ  اب  هک  یلاحرد  دوب  دیهاوخن  یا  هدش  هتخانش  مسا  زین  یلحم  تروص  هب  یتح  لوا  لاس 

دوف تسف  ناروتسر  ات  ود  رگا  دیروخب ، دوف  تسف  کی  راهان  یارب  دیهاوخ  یم  دیا و  هتفر  دیدج  هلحم  کی  هب  هک  دینک  ضرف  .دوب  دیهاوخ  هدش 
؟ دینک یم  باختنا  ار  مادک  هتخانش ، ان  یرگید  دشاب و  فوب »  » اهنآ زا  یکی  و  دشاب   هتشاد  دوجو 

لابق رد  دیاب  امش  هک  تسا  نیا  یگدنیامن  نتفرگ  بیع  نیلوا  .مییوگب  دوف  تسف  یزادنا  هار  یارب   Franchising بیاعم زا  یمک  دیراذگب  الاح 
تکرش نآ  هب  دادرارق  قبط  ار  یغلابم  هراومه  دیاب  امش  نینچمه  .دیزادرپب  تکرش  نآ  هب  راک  لوا  نامه  ار  یغلبم  کی  یراک  متسیس  مان و  زا  هدافتسا 

.دیزادرپب

.تسا رتالاب  هیامرس  تشگزاب  سناش  اما  دهاوخ  یم  یرتشیب  هیامرس  یگدنیامن  کی  نتفرگ  لک  رد 

اریز دیتسین  ونم و … روکد ، یلصا  هدننک  نییعت  امش  رگید   Frenchising اب لاثم  ناونع  هب  .دشاب  یم  یدازآ  بلس  یگدنیامن  نتفرگ  لکشم  نیمود 
.دینک لمع  یلصا  تکرش  یامنهار  قبط  دیاب 

فده بطاخم  باختنا  -٢

رازاب کی  یمامت  دیناوت  یمن  امش  تسا ، نیمه  تیعقاو  اما  دننک  رواب  ار  عوضوم  نیا  دنرادن  تسود  تقوچیه  اه  نیرفآراک  ای  راک و  بسک و  ناریدم 
.دیزیرب اهنآ  یارب  ار  دوخ  یاه  همانرب  سپس  دینک و  باختنا  ار  دوخ  فده  بطاخم  لوا  هک  تسا  رتهب  سپ  دیروآ  تسدب  ار 

.دراد ینید  یگنهرف و  تاحیجرت  یلام ، تیعضو  نیبطاخم ، نس  دوف ، تسف  ناروتسر  ناکم  تیعقوم  هب  یگتسب  رتشیب  فده  بطاخم  باختنا 

: دوش یم  لیکشت  ریز  دراوم  زا  دوف  تسف  ناروتسر  فده  نیبطاخم 

زا رتشیب  ربارب  هس  دارفا  زا  هتسد  نیا  .دنا  هدمآ  ایند  هب  ات ١٣٨٠  یاه ١٣۶٠  لاس  نیب  هک  دنتسه  یدارفا  زا  هتسد  نآ  هرازه  لسن  ای   Y لسن  :Y لسن
یاه یگدنیامن  هب  دارفا  نیا  دصرد  هدحتم ٢۵  تالایا  رد  .دنور  یم  اه  دوف  تسف  عیرس و  تامدخ  لابند  هب  هک  دنتسه  یدارفا  امومع  دنتسه و   X لسن

.دننک یم  هعجارم  ازتیپ  یاه  یگدنیامن  هب  اهنآ  دصرد  رگرب و ١٢ 

نیا دنتسه ، لئاق  یصاخ  تیمها  تاطابترا  هداوناخ و  یارب  دارفا  نیا  .دنا  هدمآ  ایند  هب  ات ١٣۶٠ یاه ١٣۴۵  لاس  نیب  دارفا  زا  لسن  نیا   :X لسن
هک دینک  مهارف  ار  یطیحم  دارفا  نیا  بذج  یارب  .دنتسه  ساسح  دنبیاپ و  اه  شزرا  هب  تبسن  دنهدیم و  یدایز  تیمها  دوخ  نادنزرف  اب  هطبار  هب  دارفا 

.دراد یبوخ  یاضف  تسا و   بسانم  هداوناخ  یارب 

نوریب هناخ  زا  ار  دوخ  نادنزرف  الومعم  دارفا  نیا  .دنراد  مه  هب  هیبش  یتایصوصخ  ابیرقت  دنا  هدمآ  ایند  هب  زا ١٣۴۵  لبق  هک  یدارفا   : نسم دارفا 
هئارا یمسر  تامدخ  هک  دنهد  یم  حیجرت  ار  ییاه  ناروتسر  دارفا  نیا  لیلد  نیمه  هب  دنتسه  رادروخرب  یبسانم  تباث و  یلام  تیعضو  زا  دنا و  هدرک 

.دشاب هتشاد  هداوناخ  اب  بسانم  ییاضف  دنک و 

هک تسه  لیلد  نیمه  هب  دنریگ  یم  یگتشنزاب  قوقح  دنتسه و  هتسشنزاب  لاس ) یالاب ۶۵  دنتسه (  یرتالاب  نس  یاراد  هک  دارفا  نیا  زا  یخرب  هتبلا 
بسانم تامدخ  تمیق و  اب  ییاه  ناروتسر  هب  لیلد  نیمه  هب  دنشاب  هتشادن  تمیق  نارگ  یاه  ناروتسر  هب  نتفر  یارب  یزاب  لاب  تسد و  دیاش  یلیخ 

ره شهاک  یازا  هب  ناوت  یم  رطاخ  نیمه  هب  دنروخ  یم  یرتمک  یاذغ  دارفا  رگید  هب  تبسن  دنراد و  یمک  اهتشا  الومعم  دارفا  نیا  .دننک  یم  هعجارم 
.درک هئارا  اهنآ  یارب  رت  نازرا  ارنآ  یرادقم  اذغ ، سرپ 
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اه اذغ  ونم و  باختنا  -٣

هک اجنآ  زا  لاحنیا  اب  دنک  هئارا  اه و … دوف  تسف و  یتنس ، یاه  اذغ  للم ، یاه  اذغ  ییایرد ، یاه  اذغ  زا  معا  اه  اذغ  عاونا  دناوت  یم  ناروتسر  کی 
.تسا مولعم  امش  ونم  یاهاذغ  ابیرقت  دیا  هتفرگ  ار  دوف  تسف  کی  یزادنا  هار  یارب  ار  دوخ  میمصت  امش 

دنزادرپ یم  لفالف  شورف  هب  اهنت  کچوک  یاه  دوف  تسف  زا  یخرب  لاثم  ناونع  هب  .دنراد  یتوافتم  یاه  ونم  زین  دوف  تسف  یاه  ناروتسر  لاحنیا  اب 
کی دیاب  هک  دیشاب  هتشاد  نهذ  رد  ار  نیا  دینک  یم  باختنا  هک  ار  مادک  ره  .دنزادرپ  یم  درس  یاه  چیودناس  ای  ازتیپ  شورف  هب  اهنآ  زا  یخرب  ای  و 

.دیوش یم  تسکشرو  رخآ  رد  درک و  دهاوخن  هعجارم  امش  هب  مود  راب  یارب  یرتشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک  هئارا  تیفیک  اب  یاذغ 



دوف تسف  ناروتسر  ناکم  -۴

امش دوف  تسف  ناروتسر  ناکم  رگا  لاحنیا  اب  دینک  هئارا  مه  ار  اذغ  نیرتهب  امش  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  یم  مهم  رایسب  دوف  تسف  ناروتسر  ناکم 
.دیروخ یم  تسکش  دایز  لامتحا  هب  دشاب  هتشادن  یبوخ  دید  دشاب و  یتولخ  یاج  رد 

رخآ رد  .دشاب  غولش  یاهاج  هاگشناد و  رازاب ،  دیرخ ، زکارم  هب  کیدزن  دشاب و  هتشاد  یدایز  دمآ  تفر و  هک  دینک  باختنا  ییاج  ار  ناروتسر  ناکم 
.دشاب یم  رگید  قطانم  زا  رتالاب  بتارم  هب  قطانم  نیا  رد  نیمز  دیرخ  هراجا و  تمیق  هک  دینک  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب 

 … کیفارت و حرط  دننام  یلئاسم  نیشام و  گنیکراپ  یاج  دیشاب ، هتشاد  رظن  رد  دوف  تسف  ناروتسر  ناکم  باختنا  رد  دیاب  هک  یدراوم  زا  یکی 
.دشاب یم 

چیودناس زا  لاثم  ناونع  هب  .تسا  راذگ  ریثات  رایسب  زین  دینک  یم  باختنا  شورف  یارب  هک  ییاذغ  عون  اه و  اذغ  یراذگ  تمیق  رب  ناروتسر  ناکم 
.دوشن لابقتسا  هسردم  کی  یولج  دیاش  یلاع ) تیفیک  و   ) تمیق نارگ  یاه 

دوف تسف  ناروتسر  یزادنا  هار  هنیزه  هیامرس و  -۵

ردقچ دیراد و  ضرق ) نودب   ) هیامرس ردق  هچ  هک  دینک  باسح  ادتبا  .دینک  دوخ  بیج  هب  یهاگن  ادتبا  هک  دشاب  رتهب  دیاش  لبق  لحارم  یمامت  زا  لبق 
نلپ سنیزیب  ای  راک  بسک و  حرط  کی  یحارط  اب  ای  دینک  هدافتسا  زین  اه  ماو  زا  دیناوت  یم  تسا ، رودقم  ناتیارب  رگا  .تشاد  دیهاوخ  هیامرس  تشگزاب 

.دینک راذگ  هیامرس  بذج  هب  عورش  دشاب  هدش  رکذ  دنک  یم  زیامتم  ابقر  زا  ار  امش  هک  یدراوم  نآ  رد  هک 

، نارگراک زپشآ و  رس  هنیزه  هناخزپشآ ، مزاول  نویساروکد ، هراجا ،) ای  دیرخ   ) کلم هنیزه  دیاب  دوف  تسف  ناروتسر  یزادنا  هار  یارب  یلک  روط  هب 
.درک هراشا  تایلام و … همیب ، یبایرازاب ، تاغیلبت ، (، Franchise  ) یگدنیامن نتفرگ  هنیزه  زاگ ، قرب ، بآ ، هنیزه   

هک یتروص  رد  هک  دینکن  شومارف  .دراد  درک  دیهاوخ  هئارا  هک  یتیفیک  تامدخ و  ناکم و  تیعقوم  ناکم ، تحاسم  هب  یگتسب  الاب  یاه  هنیزه  یمامت 
.دینک یحارط  اهنآ  امنهار  قبط  دیاب  ار  نویساروکد  دیریگب ، ار  تکرش  کی  یگدنیامن 

یراک طیارش  -۶

کی یراک  طیارش  زا  یتسرد  روصت  الامتحا  دیا ، هتشادن  ار  دوف  تسف  کی  یزادنا  هار  یتح  ای  ناروتسر  کی  رد  راک  هبرجت  الاح  ات  هک  یتروص  رد 
جروت یاقآ  هتفگ  قبط  دیاب  ناروتسر  کی  ریدم  .تسا  نیگنس  رایسب  الومعم  دوف  تسف  یاه  ناروتسر  رد  یراک  مجح  .دیرادن  دوف  تسف  ناروتسر 

: دهد ماجنا  تعاس ١١  ات  ار  ریز  یاهراک  رف  نیما 
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ناروتسر هب  ندیسر  حبص :   ۶

! دیوش راک  هب  تسد  تسین  هدننک  یضار  یزیمت  رگا  دیوش و  نئمطم  هناخزپشآ  فک  تفاظن  زا   : ۶:٣٠

.دیهد شرافس  نات  ناروتسر  هنیزه  لرتنک  لدم  ساسا  رب  دوب ، یرسک  مک و  رگا  دینک و  کچ  ار  لاوما  تروص   : ۶:۵۵

.دیهد رارق  ناش  صوصخم  اج  رد  ار  تاشرافس  یاه  هگرب   : ٧:۴۵

یم زیراو  نات  یکناب  باسح  هب  ار  دقن  هوجو  موزل  تروص  رد  .دییامن  یسررب  ار  قودنصواگ  اه و  قودنص  هوجو   : ٨:٠٠
.دینک

.دنوش یم  ناروتسر  دراو  حبص  تفیش  نادنمراک   : ٩:٠٠

.دیهد یم  یهافش  رکذت  کی  وا  هب  دوش ، یم  دراو  یگدولآ  باوخ  اب  نانکراک  زا  یکی   : ٩:٣۵

.دیهد یم  یبتک  رکذت  کی  وا  هب  .دیآ  یم  ریخأت  هقیقد  اب ۴۵  نانکراک  زا  یکی   : ٩:۴۵

.دیراذگ یم مایپ  شریگ  ماغیپ  یور  رب  ای  دیریگ  یم  سامت  وا  اب  هدماین ، نانکراک  زا  یکی   : ١٠:٠٠

.دنک رپ  ار  بیاغ  درف  یاج  یکی  ات  دیریگ  یم  سامت  رهظ  زا  دعب  تفیش  لنسرپ  زا  رفن  ود  هب   : ١٠:١٠

.دینک یم  رازگرب  نانکراک  اب  ار  نات  هنازور  یهیجوت  هسلج   : ١٠:٣٠

.دینک یم  زاب  راهن  ییاریذپ  یارب  ار  ناروتسر  برد   : ١١:٠٠

.دیشاب هتشاد  زپشآ  یتح  نوسراگ و  رگراک ، تفیش  ود  دیاب  راک  نیگنس  طیارش  رطاخ  هب  دیناد  یم  هک  روطنامه 

نامز رگا  ایآ  هک  دیسرپب  .دینک  تبحص  تسا  هدوب  تعنص  نیا  رد  البق  ای  تسا و  تعنص  نیا  رد  هک  رفن  کی  اب  یراک  ره  عورش  زا  لبق  تسا  رتهب 
.دیسرپب لاوس  زین  اهنآ  هیامرس  تشگزاب  دوس و  زا  تسا  رتهب  نینچمه  .ریخ  ای  دنداد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مهزاب  تشگ  یم  رب  بقع  هب 

ابقر نتفرگ  رظن  ریز  - ٧

دنراد هزاوآ  رهش  کی  رد  اه  ناروتسر  زا  یمک  یلیخ  دصرد  .دیراذگب  رانک  ار  یزاورپ  دنلب  دینک و  رکف  یلحم  تروص  هب  ادتبا  رد  هک  تسا  رتهب 
.دنتسه هدش  هتخانش  صاخ  هقطنم  کی  رد  طقف  اه  ناروتسر  رثکا  هنرگو 

یارب .دینک  یسررب  یرتمولیک  کی  لقادح  عاعش  رد  ار  دوخ  گرزب  کچوک و  یابقر  مامت  دیدرک ، باختنا  ار  دوخ  ناروتسر  ناکم  هکنآ  زا  سپ 
.تسین امش  هداتفا  اج  هبرجت و  اب  یابقر  ربارب  رد  امش  باختنا  یارب  یلیلد  تروص  نیا  ریغ  رد  دیشاب  نیرتهب  دیاب  عورش 

.دینک یسررب  ار  سیورس و … روکد ، اه ، یرتشم  دادعت  اذغ ، تمیق  اذغ ، تیفیک  دننام  یلماوع  ابقر  یسررب  یارب 

یدج بیقر  دوف  تسف  ناروتسر  کی  یارب  ییایلاتیا  ناروتسر  کی  لاثم  ناونع  هب  تسا ، مهم  رایسب  ابقر  یسررب  رد  بیقر  ناروتسر  عون  صیخشت 
راک سالک  فده و  بطاخم  یاراد  هک  دیهد  رارق  یسررب  دروم  ار  ییاه  ناروتسر  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  تسا  توافتم  اهنآ  فده  بطاخم  اریز  تسین 

.دنشاب یم  ناسکی 



دوف تسف  ناروتسر  یبایرازاب  -٨

فده هورگ  بسانم  دیاب  تاغیلبت  یبایرازاب و  .دنتسه  مهم  رایسب  یبایرازاب  تاغیلبت و  شورف  شیازفا  ندش و  هتخانش  دنور  هب  نداد  تعرس  یارب 
.دشاب

ردام ردپ و  کدوک  نآ  دعب  هعفد  یارب  قیرط  نیا  هب  .دشاب  یم  ناکدوک  هب  نداد  کنکداب  وداک و  یتاغیلبت ، بوخ  یاه  هدیا  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب 
تسا بسانم  نسم  دارفا  لسن X و  فده  ینس و  هورگ  یارب  هدیا  نیا  لاثم  ناونع  هب  .دنک  یم  امش  دوف  تسف  ناروتسر  هب  ندمآ  هب  روبجم  ار  دوخ 

.دنهد یم  تیمها  هداوناخ  هب  دننک و  یم  هعجارم  امش  ناروتسر  هب  هداوناخ  اب  اهنآ  اریز 

هب هداس  یاه  هدیا  نیمه  ارجا  اب  اه  ناروتسر  زا  یلیخ  .شتسه  ربب » ات  ود  رخب  کی   » یاه حرط  یبایرازاب  یارب  بوخ  یاه  هدیا  رگید  یکی  ای 
.دنا هدیسر  نالک  یاه  تیقفوم 

یاه هکبش  رد  یتاغیلبت  یاه  نیپمک  یتنرتنیا ، غیلبت  تکارت ، یرنب ، تاغیلبت  یشک ، هعرق  فیفخت ، یاه  نپوک  هب  ناوت  یم  یتاغیلبت  یاه  هدیا  رگید  زا 
.درک هراشا  یلحم  یاه  نویزیولت  رد  غیلبت  یتح  مارگاتسنیا و  رتییوت ، کوبسیف  زا  معا  یعامتجا 

ربص ، ربص ، ربص -٩

لاس رد  دسر و  یم  دصرد  هب ۴۵  مود  لاس  رد  مقر  نیا  دنوش و  یم  تسکشرو  لوا  لاس  رد  اه  ناروتسر  دصرد  هدحتم ٢۶  تالایا  رد  اه  رامآ  قبط 
.تسا اجرب  اپ  یطیارش  نینچمه  زین  ناریا  رد  اما  تسا  هدحتم  تالایا  هب  طوبرم  رامآ  نیا  هکنیا  اب  .دسر  یم  دصرد  هب ۶١  موس 

مسا تکرش  کی  یگدنیامن  امش  رگا  یتح  .تسا  هدرک  تخس  رایسب  اه  دراو  هزات  یارب  ار  راک  ، نآ ندش  عابشا  هجیتن  رد  تعنص و  نیا  ندوب  دوس  رپ 
.دیسرب نالک  دوس  ترهش و  هب  ات  دیراد  زاین  تقو  هب  زین  دیریگب  رایتخا  رد  ار  راد  مسر  و 

نیا هب  اصوصخ  دیوش  درسلد  یدایز  یاه  زور  دیاش  راکنیا  لوط  رد  .دینک  ظفح  ار  راک  تیفیک  دتفایب  کتلغ  یور  زیچ  همه  هکنیا  زا  لبق  ات  دیاب  امش 
دینک و ظفح  ار  دوخ  یدرسنوخ  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  .دینک  تیریدم  ار  عاضوا  دوخ  ناروتسر  رد  دیاب  تاقوا  رثکا  دیرادن و  یدایز  یدازآ  هک  رطاخ 

.دینک یربهر  ار  دوخ  ناروتسر  اه  نارحب  نیا  رد 

رد دوجوم  یاذغ  نیرتهب  دننک  یم  رکف  دارفا  زا  یرایسب  .دیشاب  هتشادن  دوخ  راک  تیفیک  تبسن  اجیب  بصعت  دیشاب و  ارگ  عقاو  تسا  رتهب  نینچمه 
تیفیک اه و  اذغ  تیفیک  هرابرد  دوخ  نایرتشم  یتح  نایانشآ و  ناتسود ، زا  هک  تسا  رتهب  .تسین  یروط  نیا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هئارا  ار  هقطنم 

.دیسرپب لاوس  سیورس 

عبنم  عبنم  عبنم   

: دیراذگب کارتشا  هب 

http://researchnews.osu.edu/archive/restfail.htm
http://www.entrepreneur.com/article/73384
http://smallbusiness.chron.com/things-consider-before-opening-fast-food-restaurant-17437.html
http://money.howstuffworks.com/franchising1.htm
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