 5دروغ رایج
درباره کارآفرینی

 5دروغ

رایج درباره کارآفرینی

مقدمه
کارآفرینــی یکــی از شــیرینترین واژههــای دنیــا اســت .فــردی تصمیــم میگیــرد کس ـبوکار جدیــدی راهانــدازی کنــد و
بوکار میشــود.
پــس از طــی مراحلــی ســخت و دشــوار صاحــب کس ـ 
او میتواند ایدههای خالقانه خود را اجرا کند و آنها را به درآمد تبدیل کند.
چنیــن شــخصی بیــن اقــوام و دوســتان از احتــرام زیــادی برخــوردار اســت و دیگــران او را بــه دیــد فــردی موفــق مینگرنــد.
شــما هــم شــاید بارهــا بــه فکــر کارآفرینــی افتادهایــد ،ولــی تــرس از شکســت و همچنیــن از دســت دادن موقعیــت کنونــی
شــما را منصــرف کــرده اســت .ســؤالی کــه در ایــن مقالــه بررســی میشــود آن اســت کــه آیــا بایــد دســت بــه قمــار بزرگــی
بزنیــم تــا موفــق بــه راهانــدازی کسـبوکاری جدیــد شــویم؟
«مــاری کــی» پــس از تصمیــم جهــت شــروع کســبوکار ،آن را بــا دشــواری بــه انجــام رســاند .شــغلش را تــرک کــرد،
پسانــدازش و هــر آنچــه کــه داشــت بــرای ایــدهاش ســرمایهگذاری کــرد .بســیاری کارش را دیوانگــی میدانســتند .اغلــب،
شــانس بــا او همــراه نبــود و میبایســت موانــع را یکــی یکــی پشــت ســر میگذاشــت .بــا وجــود تمــام ســختیها وی بــه
پیــروزی دسـت یافــت .امــروز شــرکت آرایشــی بهداشــتی «مــاری کــی» یــک شــرکت میلیــارد دالری اســت.
همــه مــا بــه چنیــن داســتانهایی عالقــه داریــم ،چــون بســیار الهامبخــش هســتند .ولــی ایــن داســتانها میتواننــد
بــرای کارآفرینــان تــازهکار گمراهکننــده باشــند .ایــن داســتانهای قهرمانانــه میگوینــد کارآفریــن بــا بــه خطــر انداختــن
هــر چیــزی چــون ســرمایه ،اعتبــار و حتــی روابــط نزدیــک ،بــه موفقیتــی بــزرگ دســت یافــت .ولــی همیشــه اینطــور
نیســت.

در حقیقت بسیاری از کارآفرینان موفق با روشهای محتاطانه و محافظهکارانه به موفقیت رسیدهاند.
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ریسک حسابشده

بســیاری عقیــده دارنــد کــه بیــل گیتــس وقتــی تصمیــم بــه تأســیس مایکروســافت گرفــت تمامــی پلهــای پشــت ســرش
را خــراب کــرد و دانشــگاه را تــرک کــرد و شــرکتش را راهانــدازی کــرد و موفــق شــد .ایــن داســتان افســانهای بیــش نیســت!
«ریــک اســمیت» اخیــراً راز بزرگــی را فــاش ســاخت .گیتــس دانشــگاه را بــرای همیشــه تــرک نکــرده بــود و تنهــا مرخصــی
ترمــی گرفتــه بــود و در زمــان ارتقــای مهارتهــای برنامهنویســی و روابــط خــود ،از حمایــت مالــی خانــوادهاش برخــوردار
بــود و طبــق اســتدالل اســمیت ،اگــر ایــده بیــل گیتــس شکســت میخــورد ،او بــرای اتمــام تحصیــات بــه دانشــگاه بــر
میگشــت و بــه زندگــی همیشــگی خــود ادامــه م ـیداد.
گیتــس عــاوه بــر داشــتن حمایــت خانــواده ،طــرح دومــی را نیــز در نظــر داشــت کــه در صــورت شکســت بــه آن بپــردازد.
او شــخصی اســت کــه هی ـچگاه دســت بــه خطرهــای جــدی نمیزنــد.

بگذاریــد نمونــه دیگــری را بررســی کنیــم« .بــن» و «جــری» تصمیــم بــه تولیــد نــان شــیرینی گرفتنــد .ایــده اولیــه آنهــا
همیــن بــود .امــا وقتــی متوجــه قیمــت بــاالی ابــزارآالت شــدند ،ســراغ ایــدهای دیگــر رفتنــد.
آنهــا دریافتنــد تولیــد بســتنی بســیار ارزانتــر اســت .بنابرایــن یــک پمپبنزیــن خالــی را اجــاره کــرده و شــروع بــه فــروش
بســتنیهای دستســاز و تــازه بــه افــراد محلــی و مســافران کردنــد.
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ابتــدای کار بــه نــدرت توانســتند هزینههــای خــود را پوشــش دهنــد ،امــا میدانســتند محصولشــان فوقالعــاده اســت و
بــا تــاش فــراوان پیشــرفت زیــادی کردنــد .پــس از دو ســال بســتنیهای خــود را بــه عمدهفروشــان محلــی فروختنــد و
ایــن دادوســتد آنهــا را بــه فکــر گســترش کسبوکارشــان انداخــت .ابتــدا کس ـبوکار خــود را بــه ســطح اســتان و ســپس
بینالمللــی رســانند.
شــرکتهای دل ،اپــل و گــوگل کــه ســه نمونــه از موفقتریــن کس ـبوکارها در  ۲۰ســال گذشــته هســتند ،کار خــود را بــا
ایدههــای بــزرگ ولــی ســرمایه بســیار کــم آغــاز کردنــد .آنهــا آرزوهــای خــود را در خوابــگاه ،گاراژ و پــول بســیار کــم ،بــه
اجــرا گذاشــتند .تنهــا بعــد از پیشــرفت کسبوکارشــان بــه ســرمایهگذاران روی آوردنــد.
اینــان افــراد باهــوش و معقولــی هســتند کــه بــه کاری کــه انجــام میدهنــد بــاور دارنــد .آنهــا بیشــتر بــر وقــت خــود
ســرمایهگذاری کردنــد و بــا پــول شــخصی خودشــان کار را شــروع کردنــد و بســیار مراقــب هزینــه کــردن ســرمایه خــود
بودنــد .البتــه آنهــا ریســک کردنــد ولــی ریســکی حسابشــده.
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 .آنهــا ماههــا و شــاید ســالها در کنــار کارمنــدی ایــده خــود
را گســترش دادهانــد و بــا هزینــه کــردن بخشــی از حقوقشــان کســبوکار خودشــان را پایهریــزی کردهانــد .شــجاعت
آنهــا در ایــن بــوده کــه بــا وجــود تــرس و اضطــراب کارشــان را پیــش بردهانــد .آنهــا بارهــا از اضطــراب نتوانســتهاند
بخوابنــد و تصمیــم بــه تــرک شغلشــان گرفتهانــد ،ولــی پیشــمان شــدهاند زیــرا هنــوز موقعیــت بــرای راهانــدازی کامــل
کسبوکارشــان مهیــا نشــده بــود.
دروغهای رایج

در ایــن چنــد ســال ایــن فرصــت بــزرگ را داشــتم تــا بــا کارآفرینــان موفــق در ایــران مصاحبــه کنــم و از نزدیــک بــا
دیدگاههــای آنــان آشــنا شــوم .در ادامــه بــه چنــد نکتــه میپــردازم کــه تقریبــ ًا در تمامــی آنهــا مشــترک اســت.
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 .۱کارآفرینی به سرمایهای هنگفت نیاز دارد

معمــو ًال ایــن مــورد حقیقــت نــدارد .بســیاری از کارآفرینــان موفــق ماننــد آقــای شــاهرخ زهیــری مالــک صنایــع غذایــی
مهــرام کارشــان را بــا کمتریــن ســرمایه و امکانــات آغــاز کردهانــد.
ایــن افــراد بــه دنبــال رشــد ســریع نبودهانــد ،بلکــه بــه صــورت تدریجــی از مجموع ـهای بســیار کوچــک آغــاز کردهانــد و
درآمــد حاصــل را صــرف توســعه کردهانــد.
متأســفانه بســیاری از جوانــان ایرانــی کارآفرینــی را در اجــاره محــل کار ،خریــد میــز و صندلــی و فکــس و  ...میداننــد .بــدون
تمــام ایــن مــوارد میتوانــد کار را آغــاز کــرد و ســپس در فرصتهــای مناســب امکانــات الزم را فراهــم آورد.
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 .۲کارآفرینی به تحصیالت عالی نیاز دارد

کار مــن طــوری اســت کــه در هفتــه بــا مدیــران و کارآفرینــان زیــادی برخــورد دارم .نکتــه جالبــی کــه مشــاهده میشــود
آن اســت کــه تحصیــات عالــی در بســیاری از مــوارد نــه تنهــا مزیــت خاصــی حســاب نمیشــود بلکــه مانعــی بــر ســر
رشــد ســریع کس ـبوکار اســت.
بســیاری از فارغالتحصیــان دانشــگاهی در زمینــه تخصصــی خــود فعالیــت نمیکننــد .بنابرایــن اگــر میخواهیــم وارد
کسـبوکار خدمــات گردشــگری شــویم ،داشــتن مــدرک کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد الکترونیــک کمکــی بــه موفقیــت
مــا نمیکنــد.
کارآفرینان موفق همواره در حال یادگیری هستند و کتابها و مطالب مرتبط با کارشان را مطالعه میکنند.

مارک تواین میگوید :هیچگاه اجازه نمیدهم رفتن به دانشگاه مانع تحصیالتم شود!
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 .۳کارآفرینی به ایدهای ناب نیاز دارد

مــن بــا ایــن دیــدگاه کام ـ ً
ا مخالفــم .اگــر ایــده خوبــی داشــته باشــیم شــاید موفقتــر باشــیم ،ولــی لزوم ـ ًا بــه ایــدهای
عجیــب و متفــاوت نیــاز نداریــم.
چنــد نفــر از شــما تــا کنــون در خریــد کامپیوتــر و قطعــات آن بــا مشــکل مواجــه شــدهاید؟ چنــد بــار بــا فروشــندگان
بداخــاق ،طلبــکار و بــدون اطالعــات کافــی برخــورد کردهایــد و از خریــد منصــرف شــدهاید؟
مــن شــخص ًا ســایت دیج ـی کاال را یکــی از موفقتریــن ســایتهای ایــران میدانــم .کار ایــن ســایت فــروش کامپیوتــر و
قطعــات دیجیتــال اســت .وقتــی سفارشــی را ثبــت میکنیــد افــرادی خوشبرخــورد بــا شــما تمــاس میگیرنــد و بــه شــما
اطمینــان میدهنــد کــه همــه چیــز خــوب پیــش مـیرود و ســفارش ارســال خواهــد شــد .ســپس محصــول بــه موقــع ارســال
میشــود و دقیقـ ًا همــان چیــزی اســت کــه ســفارش دادهایــد!

آیــا میدانیــد قبــل از دیجــی کاال چنــد ســایت فــروش کامپیوتــر آغــاز بــه کارکردهانــد و بــا بدقولــی و بیدقتــی ،مشــتریان
را از دســت دادهانــد و اکنــون بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند؟
در قدم اول به جای آنکه به دنبال ایدهای رویایی باشیم بهتر است
به فکر اجرای قدرتمند و دقیق همین موارد معمولی باشیم که رقیبان دیگر در آن کوتاهی میکنند.
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 .۴کارآفرینی 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.
کارآفرینــی یــک علــم اســت کــه البتــه ســخت و پیچیــده نیســت .اگــر بخواهیــم فقــط بــا ســعی و خطــا موفــق شــویم
فرصتهــای زیــادی را از دســت خواهیــم داد .شــما بایــد کتابهــا و مطالــب فراوانــی دربــاره خالقیــت ،بازاریابــی ،مدیریــت،
حســابداری و مشــتری مــداری و  ...مطالعــه کنیــد.
البتــه الزم نیســت در تمــام ایــن مــوارد متخصــص شــوید .شــاید مهمتریــن مهــارت الزم بــرای کارآفریــن «بازاریابــی» اســت.
اغلــب کارآفرینــان بــه ایــن موضــوع عالقـهای ندارنــد ولــی موفقیــت هــر کسـبوکاری در گــرو بازاریابــی حرفـهای اســت.

پس اگر احساس میکنید استعداد ذاتی کافی برای راهاندازی کسبوکار و گرفتن تصمیمات مناسب را دارید
وقت زیادی را به مطالعه اختصاص دهید.
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 .۵پس از مدتی تالش به نتایجی رویایی میرسیم

موفقیــت یــک کســبوکار نیــاز بــه زمــان کافــی و مقــداری ســرمایه دارد .اغلــب کارآفرینــان موفــق بارهــا شکســت
خوردهانــد تــا بــه موفقیــت رســیدهاند .معمــو ًال داســتان کارآفرینــان از آنجایــی تعریــف میشــود کــه موفقیتهــا آغــاز
شــدهاند .نکت ـهای کــه بســیاری از تــازهکاران نمیداننــد آن اســت کــه نمــودار رشــد کس ـبوکار نمــوداری خطــی نیســت،
بلکــه منحنــی بینظمــی اســت کــه چرخههایــی از صعــود و نــزول را شــامل میشــود.
برخــی از افــراد میگوینــد :دو ســال تــاش خواهــم کــرد و پــس از آن درآمــد و آینــدهای تضمینشــده دارم .شــما در
کارتــان بارهــا و بارهــا بــا موفقیتهــای بــزرگ مواجــه میشــود و پــس از مدتــی یــک بحــران شــما را بــه آســتانه شکســت
میرســاند و ایــن شــرایط مــدام تکــرار میشــود .بنابرایــن بســیار ســادهلوحانه اســت کــه تصــور کنیــم مدتــی را تــاش
خواهیــم کــرد و پــس از آن فقــط ســود خواهیــم بــرد .کارآفرینــی همیشــه بــه تــاش و حــل مشــکالت نیــاز دارد .اگــر فــردی
اهــل مبــارزه نیســتید و از حــل مســائل خســته میشــوید ســراغ کارآفرینــی نرویــد!

بــا تمامــی ایــن توضیحــات اگــر تصمیــم گرفتیــد کارآفریــن شــوید ،بــه شــما تبریــک میگوییــم .منتظــر چیــزی نباشــید .از
همیــن امــروز کوچکتریــن قــدم ممکــن را برداریــد و شــاید در ســالهای آینــده یکــی از موفقتریــن کارآفرینانــی باشــید
کــه بــرای مصاحبــه ســراغ شــما بیاییــم!
مجله موفقیت 261

www.royeshgar.com

9

 5دروغ رایج
درباره کارآفرینی

رویشگر
راهکار کار  ،آب ،انرژی

آدرس :اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختامن فن آفرینی ، 2واحد 345
تلفن031 - 33932149 - 50 :

ایمیل:

info@royeshgar.com

سایت:

www.royeshgar.com

