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معادله کارآفرینی
کارول راث مترجم: ژان بقوسیان 

افرادی که نمی توانند وضعیت مالی شخصی خود را مدیریت کنند، نباید کسب وکاری 

را مدیریت کنند یا اگر کارآفرینان آینده فکر کنند که اگر شرکت خودشان را داشته 

باشند، اوقات فراغت بیشتری دارند، در واقعیت برعکس خواهد بود.

تعریف کارآفرینی
بسیاری از افراد شاغل در کسب وکار به  دنبال کارآفرینی هستند، بدون اینکه معنی آن 

را بدانند. جیمز تراسلو آدامز نویسنده در سال 1931 واژه »کارآفرینی« را ابداع کرد. این 

واژه به معنی رسیدن به زندگی موفق در سایه کار سخت است؛ اما تجارت نسبت 

به دهه 1930 بسیار تغییر کرده است؛ زیرا جوامع از کشاورزی و تولید به تهیه کاال و 

خدمات رسیده اند.
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کارآفرین کسی است که کسب وکاری را آغاز کرده یا آن  را هدایت می کند و منابع 

خود را به خطر می اندازد. یک کارآفرین بالقوه باید این معادله را محاسبه کند:  آیا 

فواید و ضررهای احتمالی داشتن شرکت شخصی با خطرات و کار آن توازن دارد؟ 

اگر تصمیم گرفتید کارآفرین شوید باید این توازن داخلی را ایجاد کنید.

کارآفرین شدن خطرناک است زیرا همیشه قبل از اینکه بدانید شرکت شما موفق 

می شود یا نه باید از پول و تالش خود سرمایه گذاری کنید. کارآفرین شدن می تواند 

به شکل تاسیس شرکتی جدید، خرید شرکتی موجود یا خرید حق  امتیازی باشد. 

ارائه  شما شرکتی را اداره می کنید که در ازای دریافت وجه، کاالها و خدماتی را 

می کند، بدون اینکه به شخص یا گروهی دیگر وابسته باشد.

در حدود 28 میلیون کسب وکار کوچک در ایاالت متحده وجود دارد، از جمله 21.7 

میلیون واحد تجاری انفرادی که مالک به  عنوان تنها کارمند آن  مشغول به  کار است. 

این شرکت ها اغلب با شکست مواجه می شوند؛ زیرا مالکین آن ها نمی فهمند که کار 

آن ها صرفا یک شغل نیست، بلکه وظیفه ای تجاری دارند.

واقعیات تلخ
کارآفرینان آینده اغلب فکر می کنند که داشتن شرکتی برای خود به  معنای داشتن 

پول بیشتر، احساس رضایت بهتر، اوقات فراغت بیشتر و کنترل و استقالل مطلق 

راه اندازی  به  عالقه  برای  شما  دالیل  اگر  هستند.  اشتباه  در  آن ها  اغلب،  است. 

شرکت خودتان کسب سریع ثروت، خستگی از شغل فعلی یا ایده ای عالی است که 

می خواهید به آن بپردازید، باید تجدید نظر کنید. دالیل بهتر عبارت اند از: چندین 

سال تجربه در صنعت،  یک مدل کسب وکار مستحکم و اشتیاق برای انجام کاری 

که منجر به موفقیت شود.

ورودی  کاری سنتی یک  باشند. هرم  رئیس خود  دارند  آینده دوست  کارآفرینان 
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کارگران  که  می دهد  نشان  و  است  کارگران  طبقه  پایین ترین  که مخصوص  دارد 

را اداره می کنید، هرم  با این وجود، وقتی شرکت خود  ارتقا پیدا می کنند؛  موفق 

معکوس می شود: هرم مملو از ذینفعانی است که روسای جدید شما هستند. شما 

برای پرداخت پول به آن ها یا خشنود کردن آن ها تالش می کنید. در راس هرم 

مشتریان قرار دارند و پس از آن ها و در سطح دوم سرمایه گذاران،  وام دهندگان،  

صاحب خانه ها و اعطاکنندگان امتیاز قرار می گیرند.  کارمندان در طبقه سوم و شما 

یعنی شخص کارآفرین در کف هرم قرار می گیرید.

با دقت به این موضوع توجه کنید که آیا شرکت جدید شما می تواند مشتریان را 

جذب کند. اگر افرادی وجود نداشته باشند که پولی به شما پرداخت کنند،  کسب وکاری 

ندارید. شما به عنوان کارآفرین بیشتر از یک کارمند با افراد مختلف تعامل دارید، 

از مشتریان گرفته تا کارمندان، وکال، حسابداران، فروشندگان، سرایدارها و غیره.

 زمان بندی و شرایط
ممکن است برای ایجاد یک شرکت عوامل و انگیزه مناسب را داشته باشید؛ اما 

مثل  سنگینی  وظایف  قبل  از  اگر  مثال،  برای  باشد؛  صحیح  باید  هم  زمان بندی 

نگهداری از کودکان خردسال را بر عهده داشته باشید، شاید آمادگی نداشته باشید 

که مسئولیت جدید ایجاد کسب وکار را هم به آن اضافه کنید. ایجاد یک شرکت 

نوپا مشابه کودکی است که به مراقبت احتیاج دارد.

از  بسیاری  اگرچه  بروید،  راه  باید  دویدن  از  قبل  است.  زمان بر  کسب وکار  ایجاد 

کارآفرینان می خواهند از همان اول بدوند. کسب تجربه زیاد در صنعت با تجربه 

فروش کاال و خدمات که وابسته به دانش است و نه سن، متفاوت است.

شرایط مالی و ارتباط خود با پول را در نظر بگیرید. معموال، پول نداشتن مانعی 

بزرگ برای شروع کسب وکار است. شاید قرض گرفتن از دوستان و خانواده به شما 
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کمک کند که شرکت خود را تاسیس کنید؛ اما برای حفظ آن به سرمایه بیشتری نیاز 

دارید. اگر بخواهید به سرمایه گذاران شرکت نوپای خود تضمین دهید، می خواهند 

سهمی در مدیریت آن داشته باشند. اگر بخواهید آخرین مدل وسایل سرگرمی را 

بخرید یا به مسافرتی گران قیمت بروید، ممکن است از اینکه باید به جای خودتان 

پول را برای شرکت خرج  کنید،  ناراحت شوید.

پیچ  و خم ها، پستی و بلندی ها و تعهد
کارآفرینی یک قطار تندرو بی ثبات، پرخطر و پر از پستی و بلندی است، نه یک 

چرخ و فلک ثابت و قابل  پیش بینی. شرکت های جدید یک »دوره ماه عسل« دارند 

که از چند ماه تا یک  سال یا بیشتر طول می کشد. وقتی کسب وکاری شروع به 

فعالیت می کند، همه چیز جدید و هیجان انگیز است. 

مشتریان می خواهند مشتری یک فروشگاه جدید شوند اما اغلب شرکت ها پس 

از این اوج گیری اولیه،  نزول می کنند. رستوران های جدید مثال های بسیار خوبی 

هستند حتی بعد از یک شروع قوی،  ممکن است مشتریان به مدت یک سال کامل 

رنج  معکوس«  »ماه عسل  یک  از  شرکت ها  سایر  شاید  برنگردند.  رستوران  آن  به 

ببرند که به معنی زمان طوالنی برای رسیدن به سوددهی است. اگر دوست دارید 

همیشه کنترل شرایط را در دست داشته باشید، ممکن است نتوانید بی ثباتی نهفته 

در مالک کسب وکار بودن را تحمل کنید.

اداره کردن شرکت خودتان مستلزم تعهد بلند مدت است. اگر اکنون دوست دارید 

فالن کار را انجام دهید، آیا 10 سال دیگر هم که روز مرگی جانشین هیجان می شود، 

آن  را دوست خواهید داشت؟ هدایت کسب وکار زمان بر است. 

همه  چیز بیش از آنچه فکر می کنید طول می کشد؛ برای مثال،  دو برابر زمان معمول 

طول می کشد تا وکیل اسناد شرکت شما را تنظیم کند، طراح وب در طراحی سایت 

این هم  از  آموزش آن ها  و  کارمندان جدید دشوار  یافتن  کند عمل می کند،  شما 

دشوارتر است و غیره. 
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وقتی سرانجام همه  چیز آماده می شود اما اتفاقی نمی افتد، شرایط واقعا ناامیدکننده 

می شود.

جانبه  همه   دیدگاهی  باید  است.  بودن  وظیفه ای  چند  معنی  به  بودن  کارآفرین 

داشته باشید و برای کسب وکار خود برنامه ریزی کنید اما همچنین باید بدانید که 

چه وقت وظایف را به دیگران محول کنید و کدام کارها را دیگران هم می توانند 

انجام دهند. کارآفرینی برای خیال پردازان و آرزوکنندگان مناسب نیست.

راز تبدیل شدن به کارآفرینی موفق، سخت کوشی است. برای رسیدن به رویاهایتان 

کردن همیشه  و عملی  کنید  را عملی  افکار خود  باید  بگذارید.  مایه  از خود  باید 

نیازمند کار سخت است.

فرصت را ارزیابی کنید
بسیاری از کارآفرینان اثر داشتن بودجه را بر فعالیت های کسب وکار نادیده می گیرند. 

برای باز نگه داشتن شرکت و پاس کردن چک های بعدی در زمانی که منتظر کسب 

کسب وکار  بودجه  باید  ابتدا  در  دارید.  نیاز  کافی  اولیه  سرمایه  به  هستید،  سود 

از خانواده و دوستان  با پولی که  با پس انداز خود، چه  را تعیین کنید، چه  خود 

وام های  یا  از سوی سرمایه گذاران حرفه ای  و چه کسب حمایت  گرفته اید  قرض 

بانکی. همه این گزینه ها منافع و مضراتی دارند. استفاده از سرمایه شخصی تان کار 

پرخطری است؛ اما حداقل مالکیت و کنترل خود را حفظ می کنید. سرمایه گذاران 

خارج از شرکت، چه دوستان شما باشند و چه قرض دهندگان حرفه ای، در کار شما 

خارجی  سرمایه گذاران  باشد،   بیشتر  سرمایه گذاری  چه  هر  کرد.  خواهند  دخالت 

تقاضای مالکیت و قدرت بیشتری دارند. معموال سرمایه گذاران مشترک 30 تا 50 

درصد بازگشت سرمایه را طلب می کنند؛ زیرا می دانند که اغلب شرکت های جدید 

با شکست مواجه می شوند.
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رقابت شدیدتر از هر زمان دیگری است. هزاران کاال و خدمت مشابه مشتریان 

را بمباران می کند. رقابت حاصل کار کسب وکارهای کوچک فامیلی و شرکت های 

بزرگ با برندهای شناخته  شده و منابع وسیع است.

خرید یک شرکت تاسیس شده
شاید تصمیم بگیرید شرکت موجودی را بخرید که به این معنی است که نباید نگران 

مشتریان،  قبل  از  موجود  باشید. شرکت  یک شرکت جدید  راه اندازی  هزینه های 

فروشندگان و کارمندان خود را دارد؛ اما وقتی شرکت موجودی را می خرید یا یک 

مالکان  فقط  می شوید.  آن  وارث مشکالت  می برید،  ارث  به  را  خانوادگی  شرکت 

فعلی شرکت می دانند که کدام کارمندان سخت کوشند و کدام کارمندان این گونه 

نیستند، کدام تجهیزات معیوب است و باید جایگزین شود و رقبا تا چه حد سود 

شرکت را کاهش می دهند. فهمیدن داستان کامل اینکه چرا شخصی شرکت خود 

را می فروشد، کار دشواری است اما باید تا آنجا که می توانید تحقیق کنید.

وقتی کسب وکاری را می خرید، میانبری برای کارآفرینی نیست؛ هنوز باید کار کنید 

زیرا کسب وکارها خودبه خود پیش نمی روند.

سرمایه و جریان نقد
ایجاد سرمایه در کسب وکار جدید به  معنی یافتن مشتریان و استخدام کارمندان 

است. جذب مشتریان کار ساده ای نیست: بلکه به  معنی کار تمام وقت و همه  جانبه 

است. تبلیغ برای جذب کارمندان هزینه بر است و مصاحبه با کارمندان احتمالی به 

صرف زمان و تالش زیاد نیاز دارد. هر کسی را که به  خدمت بگیرید، باید برای آن 

هزینه ای بپردازید. مقدار سود 20 تا 30 درصد یک حقوق است. کارمندی که ساالنه 

30.000 دالر برای شما کسب درآمد می کند، با محاسبه مالیات ها و سودها 39.000 

دالر برای شما هزینه دارد. همچنین باید کارمندان خود را آموزش داده و به آن ها 

انگیزه دهید.
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تحلیل نهایی
انگیزه، شرایط زمانی، شخصیت و فرصت های خود را بررسی کنید.

برای شما  را  آن هستید  در جست وجوی  که  مزایایی  کارآفرینی  واقعیت های  آیا 

به همراه می آورد؟ آیا برای راه اندازی یک کسب وکار در بهترین شرایط هستید؟ 

آیا کارآفرین بودن نقاط قوت شما را تقویت می کند؟ فقط شما می توانید به این 

سواالت پاسخ داده و معادله کارآفرینی خود را حل کنید.
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