
 تعريف کسب و کار

، کسب و کار به معني [1]ي آکسفورد در واژه نامه. نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند

و تجارتي که از  ، کسب و کار به فعاليت پول در آوردن[2]ي النگ من در واژه نامه. فروش و تجارت آمده است و خريد

  .شود آن پول حاصل شود، گفته مي

هايي است که توليد و خريد  به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت

  .گيرد ا و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر ميکااله

و کاري که در آن خدمات يا کارهايي که ديگر افراد جامعه به آن نياز دارند و مايل    [3])ارويک و هانت(بر طبق نظر . ١

 ، کسب و کار عبارت است از هر نوع . آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، توليد، توزيع و عرضه مي شودبه خريد

  کسب

خريد و فروش صورت گيرد، کسب و کار نيست، بلکه  بر اين باورند که هر تبادلي که در آن [4])پترسن و پلومن. (٢

  .کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجديد شونده ي خريد و فروش است

 يا خدمات براي فروش در بازار توليد و  ، کسب و کار را يک نوع کاسبي مي داند که طي آن کاالها[5])اون(پروفسور . ٣

  .توزيع مي شوند

بنابراين با توجه به تعاريف ياد شده مي توان دريافت که کسب و کار با خريد و فروش کاالها، توليد کاالها يا عرضه ي 

  :، عبارتند ازبا توجه به تعاريف ياد شده، ويژگيهاي کسب و کار . خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد

  فروش يا انتقال کاالها و خدمات براي کسب ارزش. ١

  معامله ي کاالها و خدمات. ٢

  تکرا رمعامالت. ٣

  )مهمترين و قدرتمندترين محرک اداره ي امور کسب و کار(انگيزه ي سود . ٤

از اين رو، . ينده استفعاليت توأم با ريسک، کسب و کار، هميشه بر آينده متمرکز است و عدم اطمينان، ويژگي آ. ٥

  . همواره کسب و کار توأم با ريسک است
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