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اندیشهشروعکسبوکار
خانه کارآفرینان ایران

شروع یک کسب وکار از جالب ترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته 

باشد. بیش از ۱۰ میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه هر ساله 

بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک ایجاد می شود. 

کارآفرینی مزایای متعددی دارد. درک ابعاد این رقابت و طرح یک کسب و کار دقیق 

و کارآمد می تواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. 

آیا عملکرد شما از این مراحل پیروی می کند؟ سعی کنید آنچه را که دیگران انجام 

می دهند بررسی کنید تا به چگونگی شروع کار پی ببرید.

سنجشمیزانآمادگیبرایشروعکسبوکار
با وجود اینکه کارآفرینی می تواند منجر به موفقیت های زیادی برای شما شود، ولی 

باید زمانی را صرف سنجش آمادگی خود برای شروع آن کنید. در کسب و کار هیچ 
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ضمانتی وجود ندارد اما شما می توانید با طرح یک نقشه مناسب و بررسی دقیق 

آن شانس موفقیت خود را افزایش دهید. 

در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان یک دارنده کسب و کار مورد ارزیابی 

قرار دهید. به دقت به پرسش های زیر پاسخ دهید.

کوچک  کسب و کارهای  صاحبان  هستید؟  چگونه  خود  گیری های  تصمیم  در   .۱

نیازمند تصمیم گیری های سریع و پایدار هستند.

۲. آیا استقامت روحی و جسمی الزم و کافی را برای شروع یک کسب و کار دارید؟ 

داشتن یک کسب و کار، مفید اما در عین حال طاقت فرسا است. آیا می توانید هفت 

روز هفته روزی ۱۲ ساعت کار و فعالیت داشته باشید؟

۳. چگونه کسب وکار خود را سازماندهی می کنید؟ تحقیقات نشان می دهد طرح ها 

و برنامه ریزی های ضعیف عامل شکست در کسب وکار می شوند. 

سازماندهی موثر مالی و برنامه ریزی دقیق در یک کسب وکار می تواند از هر گونه 

شکستی جلوگیری کند.

۴.  آیا گام های شما به میزان کافی مستحکم است؟ ایجاد یک کسب وکار ممکن 

است شما را از لحاظ روحی خسته کند. 

بسیاری از صاحبان کسب وکار از قبول این همه مسئولیت سنگین دلسرد می شوند 

اما داشتن یک انگیزه قوی در حفظ و بقای کسب وکار به شما کمک می کند.

۵. کســب وکار شــما چگونــه بــر روابــط خانوادگــی شــما اثــر می گــذارد؟ اولیــن 

ــارهایی را  ــواده فش ــر خان ــت ب ــن اس ــب و کار ممک ــروع کس ــای ش ــال ه س

ــا  ــه کســب وکار شــما ســود آور شــود ممکــن اســت ب ــی ک ــا زمان ــد و ت وارد کن

مشــکالت مالــی بســیاری مواجــه شــوید کــه چنــد مــاه یــا حتــی چنــد ســال بــه 
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طــول انجامــد ولــی در طــول ایــن مــدت شــما بایــد مطمئــن شــوید از حمایــت 

خانــواده برخــوردار هســتید.

چندنکته
دالیل زیادی وجود دارد که نتوانید کسب وکار خود را شروع کنید اما برای یک فرد 

توانمند، امتیازات داشتن یک کسب وکار به خطرات موجود در آن می ارزد.

۱. مدیر خود هستید

۲. شروع یک کسب وکار مزایایی برای شما دارد و سود آن به جای آنکه نصیب 

شخص دیگری شود به شما می رسد

۳. پیشرفت یک کسب وکار و به دست آوردن پول بسیار لذت بخش است

۴. اقدام به یک کسب وکار مخاطره آمیز می تواند جذاب و نیازمند جسارت باالیی 

باشد

۵. ایجاد یک کسب وکار همیشه منجر به یادگیری می شود

دالیلشکستیککسبوکار
بر اساس شانس  یا  موفقیت در یک کسب وکار هیچ گاه به صورت خودبه خودی 

نیست و همان طور که گفته شد این موفقیت اصوال به سازماندهی دقیق و بصیرت 

فرد بستگی دارد. 

شروع یک کسب وکار همیشه پر ریسک است، با توجه به گزارش اداره کسب وکارهای 

با  اول  از ۵۰ درصد کسب وکارهای کوچک در سال های  آمریکا، بیش  در  کوچک 

شکست مواجه می شوند و ۹۰ درصد آن ها در پنج سال اول از بین می روند. 
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برخی دالیل شکست کارآفرینی:

۱. نداشتن تجربه

۲. نداشتن سرمایه کافی

۳. نداشتن جایگاهی مناسب

۴. عدم وجود کنترل قوی

۵. سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارایی های ثابت

۶. قراردادهای اعتباری ضعیف

۷. استفاده شخصی از سرمایه های تجاری

۸. رشد بدون انتظار

۹. رقابت

۱۰. فروش پایین.

را برای شروع یک کسب وکار نداریم بلکه  با بیان این موارد قصد ترساندن شما 

می خواهیم شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش دارید آماده کنیم. ناچیز 

پنداشتن مشکالت شروع یک کسب وکار یکی از بزرگ ترین موانع کارآفرینی است. 

در هر صورت اگر صبور باشید و به سختی کار کنید، به موفقیت دست می یابید. 

https://modiresabz.com


5

بهترین  از  یکی  انجام دهید.  تنهایی  به  را  کارها  قادرید همه  نکنید  فکر  هیچ گاه 

روش ها برای رسیدن به موفقیت در کسب وکار استفاده از راهنمایی های دیگران 

است. شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب وکار است می تواند شما را در این 

امر راهنمایی کند.

یکی از عوامل در پیشرفت و موفقیت یک کسب و کار تصمیم گیری است. یکی 

این موضوع است که چگونه تصمیم گیرنده خوبی  یادگیری  بهترین تصمیم ها  از 

باشید. این امر به تعهد، درک و مهارت نیاز دارد که بسیار مهم و ارزشمند است.

آیاتصمیمگیرندهخوبیهستید
بیاموزید.  را  تصمیم گیری  ایجاد  و  رایج  اشتباهات  از  اجتناب  در  مختلف  مراحل 

تصمیم گیری مهارتی است که می توانید از دیگران بیاموزید. دو نوع تصمیم گیری 

اصلی وجود دارد؛ ۱- آن هایی که با استفاده از فرآیند خاص به دست می آید ۲- 

آنهایی که تنها مانند یک رویداد است.

مراحلیکتصمیمگیرینافذ
اگر از ۱۰ مرحله اصول تصمیم گیری استفاده کنید، خود را یک تصمیم گیرنده کارا در 

کسب وکار و زندگی خود می بینید.

۱. تا حد امکان مفاد تصمیم گیری خود را تعریف کنید. آیا این واقعا تصمیم خودتان 

است یا تصمیم شخص دیگری است؟ آیا واقعا نیازمند این تصمیم گیری هستید؟ 

چرا این تصمیم گیری برای شما مهم است؟ چه کسی در این تصمیم گیری ذی نفع 

است؟ ارزش این تصمیم گیری برای شما چه میزان است؟

۲. هر راهکاری را که به ذهنتان می رسد بنویسید چرا که به تصویر کشیدن راهکارهای 

متفاوت مهم است.
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۳. فکر می کنید از کجا می توانید اطالعات مفید بیشتری به دست آورید. اطالعات 

جدید منجر به راهکارها و انتخاب های بیشتری نیز می شوند. کسانی که می توانید 

از آن ها اطالعات به دست آورید، دوستان، همکاران، خانواده، سازمان های حرفه ای، 

خدمات آنالین، روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها و … هستند.

۴. انتخاب های خود را بررسی کنید. از منابع اطالعاتی مشابه برای کسب ایده های 

کنید. هر چه  را مشخص  معیار خاصی  انتخاب  هر  برای  و  کنید  استفاده  خاص 

اطالعات بیشتری به دست آورید ذهنتان برای تصمیم گیری فعال تر خواهد شد.

آن  زمان  و  هستید  متفاوت  گزینه های  دارای  شما  اکنون  انتخاب ها.  ذخیره   .۵

رسیده است که آن ها را بررسی کنید و ببینید کدام یک از آن ها برای شما کارایی 

بیشتری دارد. 

به دنبال انتخاب هایی باشید که این امکان را برای شما فراهم سازند تا به بیشترین 

امتیاز برسید. 

انتخاب هایی که با معیارهای شما سازگاری ندارند حذف کنید.

۶. نتایج هر انتخاب را به تصویر بکشید. برای هر انتخاب باقیمانده در فهرست تان، 

نتایج را به تصویر بکشید، بدین صورت نقایص شما مشخص می شود.

۷. یک بررسی واقعی انجام دهید. کدام یک از انتخاب های باقیمانده به واقعیت 

نزدیک تر است؟ هر چه خالف آن را ثابت می کند، آن گزینه را حذف کنید.

کرده اید  اتخاذ  که  تصمیمی  به  نسبت  اگر  دارد.  سازگاری  شما  با  گزینه  کدام   .۸

خشنود هستید اما احساس می کنید که با اهداف شما سازگاری ندارد بدانید که 

تصمیم صحیحی نگرفته اید و این انتخاب برای شما کارساز نخواهد بود.
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۹. شروع کنید. زمانی که تصمیمی اتخاذ می کنید آن را عملی سازید. همیشه این 

فرصت را دارید که ذهن خود را در آینده تغییر دهید.

۱۰. اجرا کنید.
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