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5 دروغ  رایج درباره کارآفرینی
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 261

کارآفرینی یکی از شیرین ترین واژه های دنیا است. فردی تصمیم می گیرد کسب و کار 

دشوار صاحب کسب و کار  و  مراحلی سخت  از طی  و پس  کند  راه اندازی  جدیدی 

می شود. او می تواند ایده های خالقانه خود را اجرا کند و آن ها را به درآمد تبدیل 

کند. چنین شخصی بین اقوام و دوستان از احترام زیادی برخوردار است و دیگران 

او را به دید فردی موفق می نگرند. شما هم شاید بارها به فکر کارآفرینی افتاده اید 

ولی ترس از شکست و همچنین از دست دادن موقعیت کنونی شما را منصرف کرده 

است. سوالی که در این مقاله بررسی می شود آن است که آیا باید دست به قمار 

بزرگی بزنیم تا موفق به راه اندازی کسب و کاری جدید شویم؟

»ماری کی« پس از تصمیم جهت شروع کسب   وکار، آن را با دشواری به انجام رساند. 

شغلش را ترک کرد، پس اندازش و هر آنچه که داشت برای ایده اش سرمایه گذاری 
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و  نبود  همراه  او  با  شانس  اغلب،  می دانستند.  دیوانگی  را  کارش  بسیاری  کرد. 

می بایست موانع را یکی یکی پشت سر می گذاشت. با وجود تمام سختی ها وی 

»ماری کی« یک شرکت  بهداشتی  آرایشی  امروز شرکت  یافت.  پیروزی دست   به 

میلیارد دالری است.

همه ما به چنین داستان هایی عالقه داریم، چون بسیار الهام بخش  هستند؛ ولی 

این داستان ها می توانند برای کارآفرینان تازه کار گمراه کننده باشند. این داستان های 

قهرمانانه می گویند کارآفرین با به خطر انداختن هر چیزی چون سرمایه، اعتبار و 

حتی روابط نزدیک، به موفقیتی بزرگ دست یافت؛ ولی همیشه این طور نیست. 

در حقیقت بسیاری از کارآفرینان موفق با روش های محتاطانه و محافظه کارانه به 

موفقیت رسیده اند.

ریسک حساب شده
بسیاری عقیده دارند که بیل گیتس وقتی تصمیم به تاسیس مایکروسافت گرفت 

را  شرکتش  و  کرد  ترک  را  دانشگاه  و  کرد  خراب  را  پشت سرش  پل های  تمامی 

راه اندازی کرد و موفق شد. این داستان افسانه ای بیش نیست!

»ریک اسمیت« اخیرا راز بزرگی را فاش ساخت. گیتس دانشگاه را برای همیشه 

مهارت های  ارتقای  زمان  در  و  بود  گرفته  ترمی  مرخصی  تنها  و  بود  نکرده  ترک 

طبق  و  بود  برخوردار  خانواده اش  مالی  حمایت  از  خود،  روابط  و  برنامه نویسی 

استدالل اسمیت، اگر ایده  بیل گیتس شکست می خورد، او برای اتمام تحصیالت 

به دانشگاه بر می گشت و به زندگی همیشگی خود ادامه می داد.

گیتس عالوه بر داشتن حمایت خانواده، طرح دومی را نیز در نظر داشت که در 

صورت شکست به آن بپردازد. او شخصی است که هیچ گاه دست به خطر های 

جدی نمی زند.
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بگذارید نمونه دیگری را بررسی کنیم. »بن« و »جری«  تصمیم به تولید نان شیرینی 

گرفتند. ایده اولیه آن ها همین بود؛ اما وقتی متوجه قیمت باالی ابزارآالت شدند، 

سراغ ایده ای دیگر رفتند.

پمپ بنزین خالی  بنابراین یک  است؛  ارزان تر  بسیار  بستنی  تولید  دریافتند  آن ها 

و  افراد محلی  به  تازه  و  بستنی های دست ساز  فروش  به  و شروع  کرده  اجاره  را 

مسافران کردند.

اما می دانستند  را پوشش دهند؛  توانستند هزینه های خود  ندرت  به  کار  ابتدای 

محصولشان فوق العاده است و با تالش فراوان پیشرفت زیادی کردند. پس از دو 

سال بستنی های خود را به عمده فروشان محلی فروختند و این دادوستد آن ها را 

به فکر گسترش کسب وکارشان انداخت. ابتدا کسب وکار خود را به سطح استان و 

سپس بین المللی رسانند.

شرکت های دل، اپل و گوگل که سه نمونه از موفق ترین کسب وکار ها در 20 سال 

آغاز کردند.  بزرگ ولی سرمایه بسیار کم  ایده های  با  را  کار خود  گذشته هستند، 

آن ها آرزوهای خود را در خوابگاه، گاراژ و پول بسیار کم، به اجرا گذاشتند. تنها بعد 

از پیشرفت کسب وکارشان به سرمایه گذاران روی آوردند.

اینان افراد باهوش و معقولی هستند که به کاری که انجام می دهند باور دارند. 

آن ها بیشتر بر وقت خود سرمایه گذاری کردند و با پول شخصی خودشان کار را 

شروع کردند و بسیار مراقب هزینه کردن سرمایه خود بودند. البته آن ها ریسک 

کردند ولی ریسکی حساب شده!

کارآفرین معقول
کارآفرینان واقعی افرادی معقول و البته شجاع هستند؛ ولی شجاعت به این معنا 
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نیست که بالفاصله با انجام کارهای پر مخاطره تمام سرمایه خود را از دست بدهند. 

آن ها ماه ها و شاید سال ها در کنار شغل کارمندی ایده خود را گسترش داده اند و با 

هزینه کردن بخشی از حقوقشان کسب و کار خودشان را پایه ریزی کرده اند. شجاعت 

آن ها در این بوده که با وجود ترس و اضطراب کارشان را پیش برده اند. آن ها بارها 

از اضطراب نتوانسته اند بخوابند و تصمیم به ترک شغلشان گرفته اند ولی پیشمان 

شده اند؛ زیرا هنوز موقعیت برای راه اندازی کامل کسب و کارشان مهیا نشده بود.

دروغ های رایج
در این چند سال این فرصت بزرگ را داشتم تا با کارآفرینان موفق در ایران مصاحبه 

کنم و از نزدیک با دیدگاه های آنان آشنا شوم. در ادامه به چند نکته می پردازم که 

تقریبا در تمامی آن ها مشترک است.

1. کارآفرینی به سرمایه ای هنگفت نیاز دارد
از کارآفرینان موفق مانند آقای شاهرخ  معموال این مورد حقیقت ندارد. بسیاری 

زهیری مالک صنایع غذایی مهرام کارشان را با کم ترین سرمایه و امکانات آغاز کرده اند. 

این افراد به دنبال رشد سریع نبوده اند، بلکه به صورت تدریجی از مجموعه ای بسیار 

کوچک آغاز کرده اند و درآمد حاصل را صرف توسعه کرده اند. متاسفانه بسیاری از 

جوانان ایرانی کارآفرینی را در اجاره محل کار، خرید میز و صندلی و فکس و … 

می دانند. بدون تمام این موارد می تواند کار را آغاز کرد و سپس در فرصت های 

مناسب امکانات الزم را فراهم آورد. 

2. کارآفرینی به تحصیالت عالی نیاز دارد
کار من طوری است که در هفته با مدیران و کارآفرینان زیادی برخورد دارم. نکته 

جالبی که مشاهده می شود آن است که تحصیالت عالی در بسیاری از موارد نه 

تنها مزیت خاصی حساب نمی شود بلکه مانعی بر سر رشد سریع کسب و کار است. 

بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی در زمینه تخصصی خود فعالیت نمی کنند؛ 
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وارد کسب و کار خدمات گردشگری شویم، داشتن مدرک  اگر می خواهیم  بنابراین 

مارک  نمی کند.  ما  موفقیت  به  کمکی  الکترونیک  ارشد  کارشناسی  یا  کارشناسی 

مانع تحصیالتم شود!  دانشگاه  به  رفتن  نمی دهم  اجازه  تواین می گوید: هیچ گاه 

کارآفرینان موفق همواره در حال یادگیری هستند و کتاب ها و مطالب مرتبط با 

کارشان را مطالعه می کنند.

3. کارآفرینی به ایده ای ناب نیاز دارد
من با این دیدگاه کامال مخالفم. اگر ایده خوبی داشته باشیم شاید موفق تر باشیم 

ولی لزوما به ایده ای عجیب و متفاوت نیاز نداریم. چند نفر از شما تا کنون در خرید 

کامپیوتر و قطعات آن با مشکل مواجه شده اید؟ چند بار با فروشندگان بداخالق، 

از خرید منصرف شده اید؟ من  و  کرده اید  برخورد  کافی  اطالعات  بدون  و  طلبکار 

شخصا سایت دیجی  کاال را یکی از موفق ترین سایت های ایران می دانم. کار این 

سایت فروش کامپیوتر و قطعات دیجیتال است. وقتی سفارشی را ثبت می کنید 

افرادی خوش برخورد با شما تماس می گیرند و به شما اطمینان می دهند که همه 

به موقع  ارسال خواهد شد. سپس محصول  چیز خوب پیش می رود و سفارش 

ارسال می شود و دقیقا همان چیزی است که سفارش داده اید! آیا می دانید قبل از 

دیجی کاال چند سایت فروش کامپیوتر آغاز به کارکرده اند و با بدقولی و بی دقتی، 

مشتریان را از دست داده اند و اکنون به فراموشی سپرده شده اند؟ در قدم اول به 

جای  آنکه به دنبال ایده ای رویایی باشیم بهتر است به فکر اجرای قدرتمند و دقیق 

همین موارد معمولی باشیم که رقیبان دیگر در آن کوتاهی می کنند.  

4. کارآفرینی ذاتی است
کارآفرینی مانند نواختن ساز موسیقی است. شما باید تا حدی استعداد موسیقی 

یادگیری و تمرین  به  بلکه  استعداد شما  به  نه  باشید؛ ولی پیشرفت شما  داشته 

مداوم بستگی دارد. کارآفرینی یک علم است که البته سخت و پیچیده نیست. اگر 

بخواهیم فقط با سعی و خطا موفق شویم فرصت های زیادی را از دست خواهیم 

https://modiresabz.com/


6

مدیریت،  بازاریابی،  خالقیت،  درباره  فراوانی  مطالب  و  کتاب ها  باید  شما  داد. 

حسابداری و مشتری مداری و … مطالعه کنید. البته الزم نیست در تمام این موارد 

متخصص شوید. 

اغلب کارآفرینان به  »بازاریابی« است.  برای کارآفرین  شاید مهم ترین مهارت الزم 

این موضوع عالقه ای ندارند ولی موفقیت هر کسب وکاری در گرو بازاریابی حرفه ای 

است. پس اگر احساس می کنید استعداد ذاتی کافی برای راه اندازی کسب  و کار و 

گرفتن تصمیمات مناسب را دارید وقت زیادی را به مطالعه اختصاص دهید.

5. پس از مدتی تالش به نتایجی رویایی می رسیم
موفقیت یک کسب وکار نیاز به زمان کافی و مقداری سرمایه دارد. اغلب کارآفرینان 

موفق بارها شکست خورده اند تا به موفقیت رسیده اند. معموال داستان کارآفرینان از 

آنجایی تعریف می شود که موفقیت ها آغاز شده اند. نکته ای که بسیاری از تازه کاران 

نمی دانند آن است که نمودار رشد کسب و کار نموداری خطی نیست، بلکه منحنی 

بی نظمی است که چرخه هایی از صعود و نزول را شامل می شود.

برخی از افراد می گویند: دو سال تالش خواهم کرد و پس از آن درآمد و آینده ای 

تضمین شده دارم. 

شما در کارتان بارها و بارها با موفقیت های بزرگ مواجه می شود و پس از مدتی 

یک بحران شما را به آستانه شکست می رساند و این شرایط مدام تکرار می شود؛ 

بنابراین بسیار ساده لوحانه است که تصور کنیم مدتی را تالش خواهیم و پس از 

آن فقط سود خواهیم برد. 

کارآفرینی همیشه به تالش و حل مشکالت نیاز دارد. اگر فردی اهل مبارزه نیستید 

و از حل مسائل خسته می شوید سراغ کارآفرینی نروید!

تبریک  شما  به  شوید،  کارآفرین  گرفتید  تصمیم  اگر  توضیحات   این  تمامی  با 

می گوییم. منتظر چیزی نباشید. 
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از همین امروز کوچک ترین قدم ممکن را بردارید و شاید در سال های  آینده یکی از 

موفق ترین کارآفرینانی باشید که برای مصاحبه سراغ شما بیاییم!

https://modiresabz.com/

