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 مقدمه 

ــد و  ــدازی کن ــدی راه ان ــرد کســب و کار جدی ــم می گی ــردی تصمی ــا اســت. ف ــی یکــی از شــیرین ترین واژه هــای دنی کارآفرین
ــی ســخت و دشــوار صاحــب کســب و کار می شــود.  پــس از طــی مراحل

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

چنیــن شــخصی بیــن اقــوام و دوســتان از احتــرام زیــادی برخــوردار اســت و دیگــران او را بــه دیــد فــردی موفــق می نگرنــد. 
شــما هــم شــاید بارهــا بــه فکــر کارآفرینــی افتاده ایــد، ولــی تــرس از شکســت و همچنیــن از دســت دادن موقعیــت کنونــی 
شــما را منصــرف کــرده اســت. ســؤالی کــه در ایــن مقالــه بررســی می شــود آن اســت کــه آیــا بایــد دســت بــه قمــار بزرگــی 

بزنیــم تــا موفــق بــه راه انــدازی کســب و کاری جدیــد شــویم؟

ــرک کــرد،  ــه انجــام رســاند. شــغلش را ت ــا دشــواری ب ــم جهــت شــروع کســب   وکار، آن را ب »مــاری کــی« پــس از تصمی
پس انــدازش و هــر آنچــه کــه داشــت بــرای ایــده اش ســرمایه گذاری کــرد. بســیاری کارش را دیوانگــی می دانســتند. اغلــب، 
شــانس بــا او همــراه نبــود و می بایســت موانــع را یکــی یکــی پشــت ســر می گذاشــت. بــا وجــود تمــام ســختی ها وی بــه 

پیــروزی دســت  یافــت. امــروز شــرکت آرایشــی بهداشــتی »مــاری کــی« یــک شــرکت میلیــارد دالری اســت.

ــد  ــتان ها  می توانن ــن داس ــی ای ــتند. ول ــش  هس ــیار الهام بخ ــون بس ــم، چ ــه داری ــتان هایی عالق ــن داس ــه چنی ــا ب ــه م هم
ــن  ــه خطــر انداخت ــا ب ــن ب ــد کارآفری ــه می گوین ــن داســتان های قهرمانان ــده باشــند. ای ــازه کار گمراه کنن ــان ت ــرای کارآفرین ب
ــی همیشــه این طــور  ــت. ول ــزرگ دســت یاف ــی ب ــه موفقیت ــک، ب ــط نزدی ــی رواب ــار و حت ــزی چــون ســرمایه، اعتب هــر چی

نیســت. 

در حقیقت بسیاری از کارآفرینان موفق با روش های محتاطانه و محافظه کارانه به موفقیت رسیده اند.
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ریسک حساب شده

بســیاری عقیــده دارنــد کــه بیــل گیتــس وقتــی تصمیــم بــه تأســیس مایکروســافت گرفــت تمامــی پل هــای پشــت ســرش 
را خــراب کــرد و دانشــگاه را تــرک کــرد و شــرکتش را راه انــدازی کــرد و موفــق شــد. ایــن داســتان افســانه ای بیــش نیســت!

»ریــک اســمیت« اخیــراً راز بزرگــی را فــاش ســاخت. گیتــس دانشــگاه را بــرای همیشــه تــرک نکــرده بــود و تنهــا مرخصــی 
ــواده اش برخــوردار  ــود و در زمــان ارتقــای مهارت هــای برنامه نویســی و روابــط خــود، از حمایــت مالــی خان ترمــی گرفتــه ب
بــود و طبــق اســتدالل اســمیت، اگــر ایــده  بیــل گیتــس شکســت می خــورد، او بــرای اتمــام تحصیــالت بــه دانشــگاه بــر 

می گشــت و بــه زندگــی همیشــگی خــود ادامــه مــی داد.

گیتــس عــالوه بــر داشــتن حمایــت خانــواده، طــرح دومــی را نیــز در نظــر داشــت کــه در صــورت شکســت بــه آن بپــردازد. 
ــد. ــه خطر هــای جــدی نمی زن او شــخصی اســت کــه هیــچ گاه دســت ب

بگذاریــد نمونــه دیگــری را بررســی کنیــم. »بــن« و »جــری«  تصمیــم بــه تولیــد نــان شــیرینی گرفتنــد. ایــده اولیــه آن هــا 
همیــن بــود. امــا وقتــی متوجــه قیمــت بــاالی ابــزارآالت شــدند، ســراغ ایــده ای دیگــر رفتنــد.

آن هــا دریافتنــد تولیــد بســتنی بســیار ارزان تــر اســت. بنابرایــن یــک پمپ بنزیــن خالــی را اجــاره کــرده و شــروع بــه فــروش 
بســتنی های دست ســاز و تــازه بــه افــراد محلــی و مســافران کردنــد.



5 دروغ رایج درباره کارآفرینی

4 www.royeshgar.com

ــت و  ــاده اس ــان فوق الع ــتند محصولش ــا می دانس ــد، ام ــش دهن ــود را پوش ــای خ ــتند هزینه ه ــدرت توانس ــه ن ــدای کار ب ابت
ــد و  ــه عمده فروشــان محلــی فروختن ــد. پــس از دو ســال بســتنی های خــود را ب ــادی کردن ــراوان پیشــرفت زی ــا تــالش ف ب
ایــن دادوســتد آن هــا را بــه فکــر گســترش کسب وکارشــان انداخــت. ابتــدا کســب وکار خــود را بــه ســطح اســتان و ســپس 

ــانند. ــی رس بین الملل

شــرکت های دل، اپــل و گــوگل کــه ســه نمونــه از موفق تریــن کســب وکار ها در ۲۰ ســال گذشــته هســتند، کار خــود را بــا 
ایده هــای بــزرگ ولــی ســرمایه بســیار کــم آغــاز کردنــد. آن هــا آرزوهــای خــود را در خوابــگاه، گاراژ و پــول بســیار کــم، بــه 

اجــرا گذاشــتند. تنهــا بعــد از پیشــرفت کسب وکارشــان بــه ســرمایه گذاران روی آوردنــد.

ــت خــود  ــر وق ــا بیشــتر ب ــد. آن ه ــاور دارن ــد ب ــه انجــام می دهن ــه کاری ک ــه ب ــی هســتند ک ــراد باهــوش و معقول ــان اف این
ــد و بســیار مراقــب هزینــه کــردن ســرمایه خــود  ــا پــول شــخصی خودشــان کار را شــروع کردن ــد و ب ســرمایه گذاری کردن

ــده. ــی ریســکی حساب ش ــد ول ــا ریســک کردن ــه آن ه ــد. البت بودن

کارآفرین معقول

کارآفرینــان واقعــی افــرادی معقــول و البتــه شــجاع هســتند. ولــی شــجاعت بــه ایــن معنــا نیســت کــه بالفاصلــه بــا انجــام 
کارهــای پرمخاطــره تمــام ســرمایه خــود را از دســت بدهنــد. آن هــا ماه هــا و شــاید ســال ها در کنــار کارمنــدی ایــده خــود 
ــجاعت  ــد. ش ــزی کرده ان ــان را پایه ری ــب و کار خودش ــان کس ــی از حقوقش ــردن بخش ــه ک ــا هزین ــد و ب ــترش داده ان را گس
ــا از اضطــراب نتوانســته اند  ــا باره ــد. آن ه ــش برده ان ــرس و اضطــراب کارشــان را پی ــا وجــود ت ــه ب ــوده ک ــن ب ــا در ای آن ه
ــل  ــدازی کام ــرای راه ان ــت ب ــوز موقعی ــرا هن ــی پیشــمان شــده اند زی ــد، ول ــرک شغلشــان گرفته ان ــه ت ــم ب ــد و تصمی بخوابن

ــود. ــده ب ــا نش ــان مهی کسب و کارش

دروغ های رایج

ــا  ــک ب ــم و از نزدی ــه کن ــران مصاحب ــق در ای ــان موف ــا کارآفرین ــا ب ــتم ت ــزرگ را داش ــن فرصــت ب ــال ای ــد س ــن چن در ای
ــت. ــترک اس ــا مش ــی آن ه ــًا در تمام ــه تقریب ــردازم ک ــه می پ ــد نکت ــه چن ــه ب ــوم. در ادام ــنا ش ــان آش ــای آن دیدگاه ه
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۱. کارآفرینی به سرمایه ای هنگفت نیاز دارد

ــی  ــع غذای ــای شــاهرخ زهیــری مالــک صنای ــد آق ــان موفــق مانن ــدارد. بســیاری از کارآفرین ــن مــورد حقیقــت ن معمــواًل ای
ــد.  ــاز کرده ان ــات آغ ــرمایه و امکان ــن س ــا کمتری ــان را ب ــرام کارش مه

ایــن افــراد بــه دنبــال رشــد ســریع نبوده انــد، بلکــه بــه صــورت تدریجــی از مجموعــه ای بســیار کوچــک آغــاز کرده انــد و 
ــد.  درآمــد حاصــل را صــرف توســعه کرده ان

متأســفانه بســیاری از جوانــان ایرانــی کارآفرینــی را در اجــاره محــل کار، خریــد میــز و صندلــی و فکــس و ... می داننــد. بــدون 
تمــام ایــن مــوارد می توانــد کار را آغــاز کــرد و ســپس در فرصت هــای مناســب امکانــات الزم را فراهــم آورد. 
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۲. کارآفرینی به تحصیالت عالی نیاز دارد

کار مــن طــوری اســت کــه در هفتــه بــا مدیــران و کارآفرینــان زیــادی برخــورد دارم. نکتــه جالبــی کــه مشــاهده می شــود 
ــر ســر  ــه تنهــا مزیــت خاصــی حســاب نمی شــود بلکــه مانعــی ب ــی در بســیاری از مــوارد ن آن اســت کــه تحصیــالت عال

رشــد ســریع کســب و کار اســت. 

ــم وارد  ــر می خواهی ــن اگ ــد. بنابرای ــت نمی کنن ــود فعالی ــی خ ــه تخصص ــگاهی در زمین ــالن دانش ــیاری از فارغ التحصی بس
کســب و کار خدمــات گردشــگری شــویم، داشــتن مــدرک کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد الکترونیــک کمکــی بــه موفقیــت 

ــد.  ــا نمی کن م

کارآفرینان موفق همواره در حال یادگیری هستند و کتاب ها و مطالب مرتبط با کارشان را مطالعه می کنند.

 مارک تواین می گوید: هیچ گاه اجازه نمی دهم رفتن به دانشگاه مانع تحصیالتم شود!
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۳. کارآفرینی به ایده ای ناب نیاز دارد

ــده ای  ــه ای ــًا ب ــی لزوم ــر باشــیم، ول ــی داشــته باشــیم شــاید موفق ت ــده خوب ــر ای ــم. اگ ــاًل مخالف ــدگاه کام ــن دی ــا ای مــن ب
ــم.  ــاز نداری ــاوت نی عجیــب و متف

ــندگان  ــا فروش ــار ب ــد ب ــده اید؟ چن ــه ش ــکل مواج ــا مش ــات آن ب ــر و قطع ــد کامپیوت ــون در خری ــا کن ــما ت ــر از ش ــد نف چن
ــده اید؟  ــرف ش ــد منص ــد و از خری ــورد کرده ای ــی برخ ــات کاف ــدون اطالع ــکار و ب ــالق، طلب بداخ

ــم. کار ایــن ســایت فــروش کامپیوتــر و  مــن شــخصًا ســایت دیجــی  کاال را یکــی از موفق تریــن ســایت های ایــران می دان
قطعــات دیجیتــال اســت. وقتــی سفارشــی را ثبــت می کنیــد افــرادی خوش برخــورد بــا شــما تمــاس می گیرنــد و بــه شــما 
اطمینــان می دهنــد کــه همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود و ســفارش ارســال خواهــد شــد. ســپس محصــول بــه موقــع ارســال 

می شــود و دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه ســفارش داده ایــد! 

آیــا می دانیــد قبــل از دیجــی کاال چنــد ســایت فــروش کامپیوتــر آغــاز بــه کارکرده انــد و بــا بدقولــی و بی دقتــی، مشــتریان 
را از دســت داده انــد و اکنــون بــه فراموشــی ســپرده شــده 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.  
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۴. کارآفرینی ذاتی است

کارآفرینــی ماننــد نواختــن ســاز موســیقی اســت. شــما بایــد تــا حــدی اســتعداد موســیقی داشــته باشــید، ولــی پیشــرفت شــما 
نــه بــه اســتعداد شــما بلکــه بــه یادگیــری و تمریــن مــداوم بســتگی دارد. 

ــا ســعی و خطــا موفــق شــویم  ــم فقــط ب ــده نیســت. اگــر بخواهی ــه ســخت و پیچی ــم اســت کــه البت ــی یــک عل کارآفرین
فرصت هــای زیــادی را از دســت خواهیــم داد. شــما بایــد کتاب هــا و مطالــب فراوانــی دربــاره خالقیــت، بازاریابــی، مدیریــت، 

حســابداری و مشــتری مــداری و ... مطالعــه کنیــد. 

البتــه الزم نیســت در تمــام ایــن مــوارد متخصــص شــوید. شــاید مهم تریــن مهــارت الزم بــرای کارآفریــن »بازاریابــی« اســت. 
اغلــب کارآفرینــان بــه ایــن موضــوع عالقــه ای ندارنــد ولــی موفقیــت هــر کســب وکاری در گــرو بازاریابــی حرفــه ای اســت. 

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.
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۵. پس از مدتی تالش به نتایجی رویایی می رسیم

ــت  ــا شکس ــق باره ــان موف ــب کارآفرین ــرمایه دارد.  اغل ــداری س ــی و مق ــان کاف ــه زم ــاز ب ــب وکار نی ــک کس ــت ی موفقی
ــاز  ــا آغ ــه موفقیت ه ــود ک ــف می ش ــی تعری ــان از آنجای ــتان کارآفرین ــواًل داس ــیده اند. معم ــت رس ــه موفقی ــا ب ــد ت خورده ان
ــازه کاران نمی داننــد آن اســت کــه نمــودار رشــد کســب و کار نمــوداری خطــی نیســت،  شــده اند. نکتــه ای کــه بســیاری از ت

ــود. ــامل می ش ــزول را ش ــود و ن ــی از صع ــه چرخه های ــت ک ــی اس ــی بی نظم ــه منحن بلک

ــما در  ــده دارم. ش ــده ای تضمین ش ــد و آین ــس از آن درآم ــرد و پ ــم ک ــالش خواه ــال ت ــد: دو س ــراد می گوین ــی از اف برخ
کارتــان بارهــا و بارهــا بــا موفقیت هــای بــزرگ مواجــه می شــود و پــس از مدتــی یــک بحــران شــما را بــه آســتانه شکســت 
ــالش  ــی را ت ــم مدت ــه تصــور کنی ــن بســیار ســاده لوحانه اســت ک ــرار می شــود. بنابرای ــدام تک ــن شــرایط م ــاند و ای می رس
خواهیــم کــرد و پــس از آن فقــط ســود خواهیــم بــرد. کارآفرینــی همیشــه بــه تــالش و حــل مشــکالت نیــاز دارد. اگــر فــردی 

اهــل مبــارزه نیســتید و از حــل مســائل خســته می شــوید ســراغ کارآفرینــی نرویــد!

بــا تمامــی ایــن توضیحــات  اگــر تصمیــم گرفتیــد کارآفریــن شــوید، بــه شــما تبریــک می گوییــم. منتظــر چیــزی نباشــید. از 
همیــن امــروز کوچک تریــن قــدم ممکــن را برداریــد و شــاید در ســال های  آینــده یکــی از موفق تریــن کارآفرینانــی باشــید 

کــه بــرای مصاحبــه ســراغ شــما بیاییــم!

مجله موفقیت ۲61



رویشگر
راهکار کار ، آب، انرژی

آدرس: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختامن فن آفرینی2 ، واحد 345

www.royeshgar.com :سایت     info@royeshgar.com :تلفن: 50 - 33932149 - 031          ایمیل

 5 دروغ رایج
      درباره کارآفرینی


