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9 خصوصیت که قبل از کارآفرینی باید بدانید
movafaghiat.com :نویسنده

به  و  آن مي پردازيم  انواع  و شرح  کارآفرینی  و  کارآفرین  تعريف  به  اين مطلب  در 

مزیت ها معایب و چالش های پیش روی آن اشاره می کنیم. کارآفرینی به شروع يک 

کسب وکار نوپا با ايده جديد براي کسب سود يا ايجاد تغييري در جامعه با در نظر 

گرفتن ريسک ورود به آن گفته مي شود و انواع مختلفی دارد.

ایده   با شغل آفرینی متفاوت است. در کارآفرینی یک  الزم است بدانید کارآفرینی 

نيز  افراد جامعه  از  تعدادي  براي  ايجاد شغل  با  که همراه  دارد  اوليه جديد وجود 

هست، ولي در شغل آفريني نوآوري وجود ندارد و براي ايجاد شغل از ايده هاي قبلي 

و تجربيات ديگران الگوبرداری مي شود كه اين ريسك كمتري دارد.
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با توسعه  شهر ها و کشور ها و بهبود حمل ونقل، تجارت گسترش يافت و بازارهایی 

در جهان به وجود آمدند که به ايده هاي جديدي نياز داشتند.

براي رفع نياز مردم و توسعه ايده، کارآفرينان اولیه، با پذيرش ريسك بااليي وارد 

افتادند که  این فکر  به  به دليل کمبود شغل مناسب عده اي  از طرفي  کار شدند. 

با هدف  و  باال  ريسک  قبول  با  منظور  اين  براي  کنند.  ايجاد  کسب وکار مستقلي 

کسب سود بيشتر و ايجاد شغل مناسب شروع به کار کردند.

کارآفرینی چیست؟
اين منظور  به  ارائه  خدمتي دارد که  يا  براي توليد محصول  ايده  جديد  فرد يک 

شركت يا سازماني را ايجاد مي كند و هدفش کسب سود است. به عبارتي فرايند 

ايجاد کسب وکار جديد را طی می کند.

البته الزم به ذکر است که این کار نیاز به ريسك بااليي دارد، ولي اگر با موفقیت 

همراه باشد سود خوبي خواهد داشت و نقش زیادی در پیشرفت جامعه و توسعه 

اقتصاد در بازار جهانی ایفا می کند.

الزم به ذکر است که کارآفرینی باید با ارزش آفرینی همراه باشد نه به هر قیمتی. 

حتی اگر در مقیاس کوچک هم باشد، بسته به ارزشی که در جامعه ایجاد می کند 

رتبه بندی می شود.

کارآفرين کيست و چه ويژگی هايی دارد؟
به کسي که در پی راه اندازي کسب وکاري جديد و توأم با ریسک است کارآفرين 

گفته مي شود. در تعریفی دیگر به کسی که مبني بر ايده اي که دارد شركتي ايجاد 

کارآفرین  باشد  داشته  فعاليت  آن  در  سيستم  از  عضوي  به عنوان  خودش  و  کند 

می گویند.
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کارآفرينان غالبا به عنوان مغز متفکر شناخته مي شود؛ زيرا با ارائه  ایده های جدید 

باعث حل بیشتر نیاز های جامعه می شوند. آن ها اغلب پیگیر فرصتی برای ایجاد 

تغيير یا شروع هستند. یک کارآفرین باید خصوصیات زیر را دارا باشد:

مبتکر و خالق

صبور

ریسک پذیر

دوراندیش

شجاع

اهل ریسک

متعهد

توانایی رهبری و مدیریت

با اراده

با انگیزه

با توجه به اینکه یک کارآفرین در طی مسیر تأسیس شرکت، تولید و توسعه مراحل 

سخت و طاقت فرسا را می گذراند، حتما باید دارای ویژگی هایی که در باال ذکر شد، 

باشد.

شاید فکر کنید واژه  کارآفرین یک مفهوم واحد است ولی دارای معانی مختلفی 

است. یعنی چندین نوع تقسیم بندی برای آن وجود دارند.

1. مشاغل کوچک
می کنند  برپا  خرده فروشی ها  مانند  کوچک  مقیاس  با  که کسب وکارهایی  کسانی 

جزو این گروه هستند. کارآفرینی مشاغل کوچک به سرمایه  اولیه کم تری نیازمند 

است که معموال با گرفتن وام های مخصوص این مشاغل و یا با کمک اطرافیان 

فراهم می شود.
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هدف اصلی این گروه از کارآفرینان کسب سود بیشتر است. این مشاغل با کمک 

اعضای خانواده یا چند کارمند می توانند شروع به کار کنند. هدف تأسیس و اداره 

یک واحد تولیدی یا بازاری واحد است و معموال قصد گسترش و ایجاد مجتمع های 

بزرگ را ندارند.

ولی  می شود  حساب  کوچک  مشاغل  جزو  پوشاک  فروشگاه  یک  مثال  برای 

فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور چنین نیست.

2. استارتاپ مقیاس پذیر
این نوع از کارآفرینان معتقدند که می توانند تغييرات بزرگی در جامعه و اقتصاد 

ایجاد کنند برای این منظور سرمایه داران را متقاعد می کنند که بر روی ایده  آن ها 

سرمایه گذاری بکنند. این نوع مشاغل نیاز ها و نقاط ضعف موجود در بازار را بررسی 

کرده و در جهت حل  آن ها ایده پردازی می کنند.

3. شرکت های بزرگ
این نوع کارآفرینی مخصوص حرفه ای توسعه یافته است که می داند چطور با ارائه  

ایده های جدید  نوآوری را در کارش حفظ کند. شرکت های بزرگ معموال کاال های 

جدیدی بر حسب نیاز مشتریان عرضه می کنند.

الزم به ذکر است که مشاغل کوچک نیز ممکن است به شرکت های بزرگ تبدیل 

را خریداری  امتیازات  آن ها  بزرگ  که شرکت های  اتفاق می افتد  وقتی  این  شوند 

کنند. شرکت گوگل نمونه ای از این مورد است.

4. کارآفرینی اجتماعی
کسی که می خواهد با تولید محصولی یا ارائه  خدمتی مشکالت اجتماعی را حل 

از کارآفرینان محسوب می شود. شعار این گروه کار برای رفاه  کند جزو این گروه 

اجتماعی است و هدف آن ها کسب سود نیست.
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5. کارآفرینی خالق
عده ای با هدف بهبود شیوه  زندگی مردم و پیشرفت جامعه ایده هایی را اختراع 

می کنند و در پی تولید و ارائه  آن در قالب  کسب وکاری نو برمی آیند. این گروه به 

دنبال روش هایی هستند که بتوانند به محصوالت خود نسبت به سایر محصوالت 

برتری دهند و امتیازات ویژه ای برای تولیداتشان در نظر می گیرند.

6. کارآفرینی تقلیدی
کسانی که از ایده های سایرین برای شروع کسب وکارشان استفاده می کنند، خود 

نیز تغييراتی در جهت بهتر شدن در آن به وجود می آورند. این افراد از تجربیات 

دیگران بهره مند می شوند و خود آن اشتباهات را مرتکب نمی شوند پس می توان 

گفت این نوع  کارآفرینی نسبت به بقیه موارد ریسک کمتری دارد.

7. کارآفرینی بر پایه تحقیق
بهره  مند  از دانش و اطالعات قطعی  به جای تکیه بر شهود  دارند  افراد تمایل  این 

شوند پس آن ها قبل از شروع کسب وکارشان ایده خود را همه جانبه بررسی مي کنند 

و اطالعات تکميلي را راجع به آن به دست مي آورند و اين خطر شکست آن ها را 

کاهش می دهد.

8. کارآفرینی خریدار
در این نوع از کارآفرینی، سرمایه داران مشاغلی را که فکر می کنند امکان پیشرفت 

دارند را خریداری کرده و تغييراتی که فکر می کنند الزم است را بر روی آن ها اعمال 

می کنند. هدف توسعه مشاغل شروع شده و کسب سود بیشتر است.

ویژگی ها و خصوصیات کارآفرینی و مسائلی که باید به آن توجه کرد
با همه شیرینی ها و سختی هایی که کارآفرینی دارد باید بدانید که قبل از شروع این 

کار با چه مسائلی روبه رو هستید.
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1. انعطاف پذیری
را فرض  انعطاف پذیری است. یک کارمند  از ویژگی هایی که کارآفرینی دارد  یکی 

کنید که مدیران باالدست وظایفی را به عهده  او گذاشتند و مسئولیت روزانه  او 

با  را  این  انجامش است. حاال  مشخص شده است و در هر شرایطی موظف به 

یک کارآفرین مقایسه کنید که مدیریت کسب وکارش به عهده خود اوست و بنا به 

ايده اش و تصميماتي كه مي گيرد مي تواند تغييراتي در آن ايجاد کند.

2. تنوع فرصت
ايده هاي  کردن  عملي  با  کارآفرين  يک  است.  تنوع  کارآفرینی  مهم  مزيت هاي  از 

مختلف مي تواند در زمينه  شغلي خود به موفقيت  روزافزون برسد و بيشترين بهره 

را از ايده هاي خود ببرد.

3. کارآفرینی گزينه ای برای پيشرفت
براي هر کسي که آرزوي داشتن شركتي دارد و می خواهد خودش بر کسب وکارش 

مديريت داشته باشد کارآفرینی يک گزينه مناسب است. او باید ایده ای نوآورانه 

داشته باشد تا شرکتش را تأسیس و اداره کند.

4. رهبری
همه  ما می دانیم حتی در گذشته نیز هر قبیله رهبری داشت که اعضای قبیله را 

راهنمایی و مدیریت می کرد. پس نمی توان نقش رهبری را در توسعه و پیشرفت 

نادیده گرفت.

کیفیت رهبری چیزی است که باعث موفقیت و پیشرفت کارآفرینان می شود و 

توانایی مدیریت شرایط مختلف از ویژگی های بارز یک کارآفرین موفق است.

 

https://modiresabz.com


7

5. کنترل و استقالل
و  باالدستان  از  به جاي حرف شنوی  دارند که  اکثر مردم دوست  اینکه  به  با توجه 

مديران، خودشان مديريت کار ها را به عهده بگيرند، کارآفرینی به آن ها این امکان 

را مي دهد که بر روي کاري که مي خواهند انجام دهند کنترل و تسلط داشته باشند 

و يک فرصت مناسب براي داشتن يک شغل مستقل است.

در واقع شخص کارآفرین خودش شرايط كاريش را پايه ريزي مي کند و بر کسب وکارش 

کارش  در  پيشرفت چشمگيري  درست  تصميم  اتخاذ  با  مي تواند  او  دارد.  کنترل 

داشته باشد.

به عبارتي کارآفرینی بهترين روش براي مستقل شدن و داشتن شغل دلخواه است. 

امروزه با گسترش فضای مجازی و رسانه ها این امکان برای کارآفرینان فراهم شده 

راه  بازار های جهانی  به  بتوانند  را بیشتر معرفی کنند و  است که کسب وکار خود 

یابند.

البته با اینکه با توسعه روش های بازاریابی پیدا کردن بازار و خریدار آسان شده 

ولی کار برای کارآفرینان سخت تر شده؛ زیرا با افزایش تقاضا و گسترش بازار های 

مختلف نیاز به ایده های جدید و خاص زیاد شده و انتظار خریداران باال رفته است.

6. چالش ها
به عنوان  و  باشند  کارمند  نمی خواهند  که  کسانی  برای  را  کارآفرینی  مردم  اکثر 

زیردست کار کنند مناسب می دانند. بااین حال کارآفرینی نیز مانند هر شغل دیگری 

و حتی بیشتر از آن ها مشكالتي دارد و انتقاد هايي به كارآفرينان وارد مي شود و 

چالش های زیادی ممکن است در مسیر شغلی برایشان پیش بیاید.
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7. ضرردهی
یکی از چالش های مهم کارآفرینی ریسک باالی آن است. یعنی هر کارآفرین ممکن 

است در مراحل مختلف مسیر دچار ضرر شود.

8. رقابت
یک کارآفرین هنگامی که در یک بازار رقابتی پویا قرار می گیرد رقبای سرسختی دارد 

که هرکدام ایده های منحصربه فردی دارند پس پیشتازی و موفقیت در چنین بازاری 

به آسانی به دست نمی آید.

از نیاز  های جامعه باخبر باشد، اطالعات خود را به روز  کارآفرین باید به طور مدام 

کند، از استراتژی رقبا آگاه باشد و تالش و نوآوری را متوقف نکند تا بتواند در بازار 

رقابتی باقی بماند.

9. مسئولیت پذیری
مسئولیت سنگینی بر دوش یک کارآفرین وجود دارد، زیرا تجارت او به تصمیمات 

و عملکرد وی بستگی دارد. این نیز از چالش های مهم برای کارآفرینان است؛ زیرا 

مسئول بودن به معنای پذیرش هر اشتباهی در تجارت و موفقیت آن ها است.

چندان  کار  کارآفرینی  مردم  عموم  عقیده   برخالف  که  کنیم  اشاره  باید  نهایت  در 

آسانی نیست و نیاز به صبر، استقامت و ریسک پذیری باالیی دارد. یک کارآفرین 

باید نسبت به کارش متعهد و سخت کوش باشد و با برنامه ریزی و مدیریت شرایط 

بتواند شرایط را به نفع کسب وکار خودش رقم بزند
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